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Em. New Yorko kardinolas F BALF kan. drlellman, de
čiui įteikė 15,000 dolerių šelpti nuo komunistų nukentėjusiems lietuviams. Į kairę nuo kun. 
J. Končiaus matome lietuvaites L Sandanavičiūtę ir V. Lušytę, kurios kardinolui įteikė 

lietuvišką kryžių.

III-OJI PJT SESIJA 
STRASBOURGE

Bal. 27 d. Pourtales pilyje 
prie Strasburgo pakilo 9 sovie 
tų pavergtų Europos valstybių 
vėliavos. Garbės sargyboje iš 
sirikiavo 20 Vengrijos sukilime 
kovojusių studentų. Prasidėjo 
PJT jau IlI-oji Europos sesija.

Sesiją pradėjo PJT pirm. dr. 
V. Masens, pabrėždamas, kad 
paties laisvojo pasaulio intere 
sai diktuoja jam lemti sovietų 
pavergtųjų kraštų išlaisvinimą. 
Priminęs, kad ir taikiomis prie 
monėmis esąs įmanomas paverg 
tųjų kraštų išvaaavimas, PJT 
pirmininkas apgailestavo' betgi, 
kad laisvasis pasaulis sovietų 
paveargtiems kraštams laisvinti 
nesiimąs jokių praktiškų žygių.

Posėdžiui vadovavo Lietu 
vos delegacijos pirm. V. Sidzi 
kauskas. Jis taip pat pateikė po 

■> . ,v *------sėdžiui projektą deklaracijos
jos suvažiavime ^paaiškėjo par dėl pastarųjų renškinių sovietų 

pavergtuose kraštuose ir dėl 
Vakarų politikos jų atžvilgiu. 
Diskusijos tuo klausimu truko 
per du posėdžius.

VLIKO PIRM-KAS 
J. MATULIONIS

ne

Žinios iš pasaulio sostinės
ĮSPŪDINGAS LOJALUMO PARADAS

MONTREALIO LIETUVIŲ 
DRAMA

„Baltaragio malūno* gastroles 
Viena iš gražiausių New Yor mino“ sovietiško tipo tanką, ku į Bostoną turėjo atidėti į rude 

ko tradicijų yra lojalumo para ris vilko grandinėmis prirakin nį, nes per trumpą laiką 4 akto 
dai. Juos paprastai organizuoja tas devynias paveigtas tautas, riai neįstengė gauti JAV vizų, 
karo veteranų organizacijos. Jos buvo parodytos prirakintų 
Kaip jau pavadinimas rodo, ši nešamuose plakatuose. EI__
tuo paradu New Yoiko gyven buvo labai graži, publikos buvo 
tojai išreiškia savo lojalumą ir labai daug ir ji lietuviams gau 
padėką šiam kraštui. Šiuose pa šiai plojo. Parado estradoje sto 
raduose kuoįvairiau ir iškilmin vėjo New Yorko' gubernatorius 
giau stenigasi pasirodyti įvai A. Harriman, miesto majoras 
rios tautinės grupes. Graikai, R. Vagner ir kardinolas Spel 
sugeba kuo puikiausiai pasiro man. Su jais buvo daug kitų 
dyti su „afroditėmis“,, vengrai žiūrovų, pranešėjų ii kt. Para riamas vaikams ir jaunimui, bet 
parodyti kuodidžiausią savo pa das buvo įspūdingas, 
vergtos tautos skausmą, ukrai 
niečiai išeina labai gausiai, len 
kai labai linksmai,- kazokai joja 
raiti, bavarai žingsniuoja įsilin 
dę į trumpas odines kelnes ir sa 
vo skrybėles plunksnomis apkai 
še ir t. t.

Lietuvių grupė irgi nuo kitų 
neatsilieka.

Paradą suruošti pasiėmė 
jaunimas. Pryšakyje buvo skau 
tų tuntininkas veiklusis Romas 
Kezys. Nors dalyvavo visa eilė 
jaunimo organizacijų, bet skau 
tai buvo persvaroje. Viena jų 
buvo daug ir antra, jie buvo 
uniformuotų todėl labai mato gavo iš p. J. Lanskoionskio pa 
mi. Jie nešė vėliavas, plakatus, kvietimus j jo dukrelės Moni 

Šiemet lietuviai pasirodė su kos sutuoktuves Briusely, gegu 
maniai iriorig’inaliai. Jie „pas ga žės 4 d. X. Y.

i „Melagėlio” premjera įvyks 
Diena Toronte gegužės 18 dieną Prisi 

kėlimo parapijos salėje. Ten 
pat bus „Baltaragio malūnas“ 
gegužės 19 dieną, dienos metu. 

Montrealyje „Melagėlis“ bus 
vaidinamas gegužės 26 dieną, 
3 vai. po pietų, Aušros Vartų 
salėje. Šis vaidinimas nors ski

J. Jakš Tyrio pranešimas 
„Šviesai“.

Balandžio 27 d. vakare, Balti 
jos laisvės namuose įvyko sam 
būrio Šviesa susirinkimas, ku 
riame šios organizacijos steigė 
jas, buvęs Vliko ir VT narys 
p. J. Jakš Tyris skaitė paskaitą 
apie Europos federaciją.

— Balandžio 27 d. vakare pi 
liečiu klube buvo pagerbtas gar 
bingas vyresniosios kartos atei 
vis lietuvis P. Narvydas, jo 70 
sukakties proga.

— Kai kurie newyorkieciai

MASINU FONDO VAJUS

Politinių įvykių savaitė
VIDURINIUOSE RYTUOSE DIDELĖ MAIŠATIS

Prie Sueco krizės prisidėjo nusiginklavimo derybos yra 
didelė krizė Viduriniuose Ry daugiau, kaip
tuose, kurių politinių susikirti šALTOjo KARO TĘSINYS, 
mu centru pasidarė KT • • * , . , ,___ Nusiginklavimui kol kas nėJORDANIJOS VALSTYBĖ, ra visi/kai jokill ne tiktai per 
gal viena nepastoviausių valsty spektyvų, bet ir jokio kad ir 
bių pasaulyje, nes joje, nors ir mažiausio numatymo. Nė viena 
yra monarchinė karaliaus Hus dar diktatūra visame pasauly 
seino valdžia, tačiau trys kai je nėra nusiginklavusi ir nenu 
myninės valstybės — Sirija, Ir siginkluos, — tat kaip gali nu 
akas ir Saudo Arabija — turi 
ivedusios savo kariuomenes, ir. 
kaip ir Lietuvoje kad buvo įve 
dus Rusijos kariuomenės įgu 
las, kelia visokį nerimą ir ar 
do tos valstybės gyvenimą, tem 
pdamos Jordaniją kiekviena j 
savo pusę.

Jordanijai, iš tikiųjų jaunam 
jos karaliui Husseinui, tikrai 
yra be galo sunkus uždavinys 
išlaikyti valstybės politikos sa 
varankiškumą.

PAŠALINĖS ĮTAKOS 
Jordaniją tiek stipriai veikia, 
kad gal tiktai stebuklu galės at 
silaikyti ta valstybe. Ypač stip 
rus čia Vakarų ir Sovietijos. 

ĮTAKŲ SUSIKIRTIMAS. 
Sovietija Jordaną puolą iš kia Egiptą ir Siriją, 

dviejų pusių — per Siriją, kuri 
Jordanijoje turi 5,000 kariuome 
nės ir per Egiptą, kuris yra pa 
sidaręs Rusijos totalistinės dik 
tatūros marionetiniu satelitu. 

Irake esą gauta žinių, kad 
Rusija atgabenusi į Siriją savo 
vergų „savanorių“. O Rusija 
triūbija, kad JAV flotilija esan 
ti pasiųsta į Viduržemio jūros tą. tenkinimo. 1 tarpu kiti linksminosi didžiąja pateko į baigmę. Didžiausią dė
rytinę dalį, atseit — arčiau prie----------------------------------------- —--------------------------------------------------- - me Žaidynių baliuje Pnsikėli mesj sukėlęs vyrų krepšinis da
Mažosios Azijos, kur dabar yra MONTREALIS MADŲ PARODA AUŠROS mo salėje. vė eilę pasigėrėtinų momentų,
susidaręs nerimo židinys. Jeigu • Ponams Kudžmams buvo su VARTŲ SALĖJE Daugiausia taškų Įvairiose Pažymėtinas Neries laimėjimas
ir^tilarai taip yra, tai vis dėlto ruišta 10 metų vedybinių sukak šeštadienį praėjo nemažu susi varžybose laimėjo Toronto Vy prieš Vytį, kur abipusiai taik 
nėra dar duomenų, kurie duo tuvių staigmena, kurioje daly domėjimu ir neblogomis pasek tis tuo būdu pasistūmėjo arti lūs metimai davė augščiausią 
tų pagrindą rimtai kalbėti

APIE GALIMĄ KARĄ.
Nebent vienas umtesnis ar 

gumentas galima būtų iškelti; 
tuo pačiu metu vyksta Londo 
ne

NUSIGINKLAVIMO
DERYBOS,

siginkluoti Maskvos diktatūra, 
jeigu ji tiktai ginklavimus! lai 
kosi? Tat Maskvos kalbos apie 
nusiginklavimą yra šimto pi o 
centų blefas. O todėl ir kalbos 
apie nusiginklavimą bendrai 
yra toks pat blefas.
TRUMPOS ŽINIOS
— Dulles išskrido į Europą, 

į NATO posėdžius.
— Anglijos komunistų parti

tijos skilimas. Iš partijos pa 
sitraukė apie pusę narių. Lik u 
bet Rusiaji.
šieji liko ištikimi ne Anglijai,

— Paskelbtas bendras Jorda 
nijos ir Saudi Arabijos komuni 
katas, kuris sako, kad yra susi 
tarta ir kad tas susitarimas šie

„N. L.” Mašinų Fondo va čių proga NL Mašinų Fondui 
jus tęsiamas. Dideliu dėkingu padidinti atsiuntė vieną šėrą, 
mu minime sekančius vajaus da pažymėjęs ,kad jam ypač malo 
lyvius ir lietuviškosios spaudos nu paremti demokratinio nusi 
židinio rėmėjus: 
Bertašius Jonas,

Chicago, USA............$ 10.00
Veiklusis visuomenininkas ir 
spaudos darbuotojas agrono 
mas J. Bertašius, pastovus sp 
atidos rėmėjas, pavasario šven

statymo patriotinę spaudą.
Visiems vajaus dalyviams nuo 

širdžiai dėkojame ir prašome 
atsiliepti daugiau tautiečiu. Sp. 
atidos Bendrovės „Nepriklauso 
ma Lietuva“ įgalioti vesti vajų:

P. Narbutas ir J. Kardelis.

jis lygiai tinka ir suaugusiems.
VISŲ ŽINIAI!

Gegužės 11 d. Bendruome 
nės choras rengia didelį balių- 
-koncertą, į kuri kviečiami visi 
atsilankyti ir jaukiai praleisti 
vakarą. Salė — 5101 Esplana 
de Ave (Caiserman Memorial 
Building), tai yra kampas gat 
vių Laurier ir Esplanade, tuo 
jau už Avon kino. Atvažiavus 
Park Ave iki Laurier gatvės iš 
lipti, nes čia tramvajaus susto 
įimo vieta ir paėjėti iki Esplana 
de Avė, kur ir yra salė.

Tikime Jūsų gausiu atsilan 
kymu ir parama musų darbams 
ir ateities planams. Iki pasima 
tymo baliuje!

M. L. Bendruomenės choras. 
PENKI NAUJI STATYBOS 

INŽINIERIAI
Šiemet McGill universitetą 

Montrealyje pabaigė penki jau 
ni Montrealio lietuviai, visi pen 
ki statybos inžinieriai: Dainius 
Eugenijus, Januškevičius česlo 
vas, Kličius Algirdas, Paulius 
Vytautas ir Puzarauskas Alire 
das. Inžinierių diplomus gaus 
iškilmingame diplomų įteikimo 
akte, bet jau dabar visi gavo 
savo specialybėje darbus. Svei 
kiname naujus inžinierius, linki 
me jiems profesinės sėkmės ir 
taip pat įsijungti į lietuvių tau 
tinį bendruomeninį gyvenimą.

APIE „PINIGĖLIUS“.
Praėjusio sekmadienio A. V. 

biuletenyje rašoma, kad su pini 
geliais galima toli nueiti, tačiau

SIAURINES AMERIKOS
SPORTO ŽAIDYNĖS TORONTE

Septintos Š. Amerikos lietu dominavę stalo tenise. Jaunių jų ir neturint bus galima tikrai 
vių sportinės žaidynės praėjusį meisteris — Grebliūnas iš Ro gardžiai pasijuokti gegužės 18 
savaitgalį Torontan sutraukė re 
kordinį dalyvių būrį. Iš Montre * . .
alio, Hamiltono, Toronto, Čika Aušra laimėjo vienintelį „auk Čiurlionienės 3-jų veiksmų ko 
gos, Urabnos, Detroito, Cleve so medalį”. Stalo tenise varžėsi mediją „Pinigėliai“.
lando, Rocesterio, Waterburio 
ir New Yorko suvyko net 327 
sportininkai, kurie varžėsi krep žybas laimėjo Čikagos

Velykų šventes praleido savo šinyje, tinklinyje ir stalo teni baigmėje įveikusi Vytį. Moterų 
šeimoje Toronte ir ta proga per 
lietuvišką radijo valandėlę svei 
kino lietuvius su šventėmis. Be 
to, Krikšičonių Demokiatų par

— JT gen. sekr. Hammersk
jold aplankė Popiežių ir tarėsi 
dėl atominių bandymų. __j ___________ __________~ _

— Suomijos socialistai nauju tijos susirinkime jis padarė Vii stos programos, Žaidynės pra
savo lyderiu išrinko senąjį lydė ko veiklos platų pranešimą. To L ’ ’ —
rį, 76 metų Vaino Tannerį, ko ronto visuomenėje, nepriklau rs ’r neturėjo 1954 m. Toronte 
munistų priešą, teistą už pasi sančioje nė vienai politinei gru vykusių Žaidynių blizgesio. En 
priešinimą Rusijos okupaciaji pei (o tokių yra didžiuma, bet ergingas jaunimas šeštadienį

cesterio, mergaičių jaunių — dieną Aušros Vartų parapijos 
aušrietė Juknevičiūtė. Tuomi salėje, kur bus vaidinama S.

se. Negausūs šachmatininkai grlupėje laimėjo Cleveland© 
vietoj varžybų nutarė geriau Žaibas, tačiau baigminininkėms 
eiti žiūrėti krepšininkų kovos, nerietėms užprotestavus dėl tai 
Nežiūrint neišvengiamai sugrū syklių nesilaikymo, Žaibas buvo

per 50, iki šiol gausiausia gru Šis veikalas pirmą kartą bu 
Blankias vyrų tinklinio var vo pastatytas 1919 m. Kaune ir 

Neris po to su dideliu pasisekimu vai 
dinamas įvairiose Lietuvos vie 
tovėse. Visada aktualiame ir di 
dėlės įtampos bei nepaprastai 
komiškų situacijų kupiname tu 
rinyje vaizduojama senos, tur 
tingos ir ligotos našlės Žlibins 
kienės paskutiniosios gyvenimo

syklių nesilaikymo, Žaibas buvo 
diskvalifikuotas ir meisterystė 
atiduota Čikagos Neriai. Fakti 
nu laimėtoju vis dėlto paliktas dienos ir jos gobšių bei labai 
Žaibas. x...

Jaunių krepšinio titulą sun
1939 - 40 metais ir už tai kalin remiančių Vliką), yra nepasi varžėsi net ligi vidurnakčio, tuo džiusi guviąsias montrealietes, 

tenkinimo. tarpu kiti linksminosi didžiąja pateko į baigmę. Didžiausią dė

ėjo sklandžiai ir įspūdingai, no

vavo per 50 asmenų, įteikusių mėmis. Diva Mode madų salio. Dipl. Šefo pereinamosios Tau rungtynių pasekmę žaidynių is 
solenizantams brangių dovanų parodė tikrai įdomių ir gražių rėš laimėjimo, kuris paaiškės torijoje — 120 :90. Toronto Au 
ir pareiškusiems gražių sveiki pavasarinių ir vasarinių moterų po vasaros žaidimų kur nors šra, kad ir sustiprinta vytiečių 
nimų. aprangos madų, kuriomis domė Amerikoje. Atskirose varžybo Vaičiuliu, pirmose rungtynėse

i šra, kad ir sustiprinta vytiečių 
aprangos madų, kuriomis domė Amerikoje. Atskirose varžybo Vaičiuliu, pirmose rungtynėse 

• P. Vaškienė išvyko į New Ha josi ne tiktai moterys, bet n se Rocesterio Sakalas iškovojo iškrito prieš New Yorko Atle 
ven, Conn., su sūnum, kuris lan vyrai. Be to, buvo gausi loteri stalo teniso vyrų komandinį ti tus. Montrealrečius paklupdė 
keti pas motiną Montrealyje ir 
dabar ją išsiveža pas save viešė 
ti, gal 2—3 mėn.

kurios kaip tiktai esą sekasi. . . • Adomonis Jonas iš Bostono 
O jeigu jos tikrai sektųsi, tai lankėsi Montrealyje ir viešėjo 
jau galima būtų prileisti, kad pas pusbrolius Henriką ri Joną 
karas tikrai gali prasidėti. . . De Adomonius.

ja, gražios vaišes ir malonus tūlą, o moterų — Vytis. Antro Neris 114:69. Baigmėje susiti 
subuvimas. Priedui viso to ga je vietoje liko Hamiltono kovie kioje kovoje prieš Čikagos ska 
le vaikučiai dar padainavo ii tės. Pr. Gvildys trečią kartą pa utų Baltijos jūrą pelnė Detroi 
[padeklamavo. Margučių kon eiliui užsitikrino pavienio meis to Kovas. Toronto Vytis mote 
kurso pirmą premiją laimėjo p. terystę. Dvejetą laimėjo Gvil rų meisterystę apgynė prieš 
p. Giriūnai ir antrą p. Vaupšie dys — Kasperavičius. Moterų 
nė. Diva Mode (žiūr. skelbi— Kasperavičiūte - Urbonaitė.

ja, ir apie nusiginklavimo de • Br. Mozūras, tarpininkaujant mą) gražiai ir sėkmingai vei Dviguba moterų meistre tapo 
rybų sėkmingumą dar nėra jo p. Mažeikai, nusipirko žemės kia. S. Kasperavičiūte. Visi vytie
kių rimtų argumentų. Gal'dery namams statyti. • P- Gurčinienė, išsikėlus pp. čiai. Jei nelaimingas Gvildžio
bos vyksta ir „sėkmingai“, bet • P- Jurkevičius per p. Mažeiką Balsiams iš Montrealio, per pralaimėjimas rochesteriečiui 
nusiginklavimas vis dėlto nei užsisakė pasirinktinai namus, ėmė mokytojos pareigas Rose Grybauskui, nulėmęs Vyties iš 
iš tolo nenumatomas. Kol bus kurie per 3 mėn. bus pastatyti, mounto mokykloje. kritimą, vytiečiai būtų ištisai

„paslaugių“ giminaičių rūpės 
Čiai, laukiant jos mirties ir, pa 
galiau, pergyvenant didelį nusi 
vylimą, paskelbus velionės tęs 
tamentą.

Komediją stato Montrealio 
Šaulių Klubo Scenos Mylėtojų 
Būrelis, vadovaujamas Dramos 
aktorės Beatričės Kleizaitės- 
-Kerbelienės. Žinant būrelin jei 
nančių asmenų sąstatą, tenka 
laukti, kad vaidinmas bus rū 
pestingai paruoštas ir gerai pa 
statytas, šaulių Klubas kviečia 
Montrealio lietuviškąją visuo 
menę nepraleisti progos į šį vai 
dinimą atsilankyti. A. V. 
• Mačionrs Jurgis Cote St. Cat 
herine nupirko 21 sklypą narna 

. ms statyti ir toje vietoje (11 
Aušrą, kuri, netikėtai paklup "u° Montrealio) nori pa 
ko Čikagos Neris su 1— — 
ko Atletų klubu. Po išskirti 
nai augšto lygio žaidimo, atle 
tai pagaliau nuvainikavo augš 
tai besinešančius čikagiečius 83 
:71.

Nukelta į 8-tą pusi.

New Yor darYti dukters vardu gatvę.
LENKŲ GEGŽĖS 3 ŠVENTĖ

Šį sekmadienį, geg. 5 d. Mo 
ntrealio lenkai mini Gegužės 3-n 
sios Konstitucijos šventę ir 
kviečia joje dalyvauti lietuvius 
3.30 po piety Plateau salėje-

/, įęlUVOsN 
Iiv-.n-ioiralin*: \ 
I M Mažvydo ) 
\ H.wiotek*;
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Kreipimasis į 

į lietuvių visuomenė
PRAŠOME PADĖTI IŠRINKTI MŪSŲ TAUTIETI I 

PARLAMENTĄ.
Įvykstančiuose birželio 10 lietuvių visuomenė, suprasda 

d., Kanados Federalinio Parla ma reikalą, prie šio darbo pri 
mento rinkimuose Toronte, Tri sidėtų. 
nity rinkimų apygardoje kaip 
C. C. F. kandidatas dalyvauja 
ir mūsų tautietis Dr. Pranas 
Ancevičius. Kadangi toje apy 
gardoje išstatytieji kandidatai 
yra visi nauji ir mažai pasireiš 
kę visuomenėje, yra didelė ga 
limyrfbė, kad mūsų tautietis, 
kaip populiariausias toje apy 
gardoje, gali būti išrinktas, nes 
mūsų tautieti pasižadėjo remti 
ukrainiečių, slovakų, baltgu 
džių, dalis lenkų ir kitų bend 
ruomenių.

Nėra reikalo čia plaičau iro 
dinėti, kad mums lietuviams 
kaip darbo žmonėms C. C. F. 
programa turėtų būti artimiau 
šia, nes ji reikalauja tokio so 
cialio teisingumo įgyvendini 
mo, kurio Kanadoje dar labai 
pasigendama ir, kad Di. Prano 
Ancevičiaus išrinkimas mums 
lietuviams būtų didelis įvykis, 
nes lietuvio atstovo neturime ne 
tik Kanados parlamente, bet ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongrese. Todėl kiekvieno lie 
tuvio ar lietuvės mūsų tautie 
čio išrinkimas turėtų būti gar 
bės reikalas, kad šis pirmasis 
bandymas būtų apvainikuotas 
pasisekimu. Bet turime neuž 
miršti, kad sėkmė lydi tik tuos, 
kurie laimėjimu tiki, kurie lai 
mėjimo siekia ir jam ryžtingai 
dirba. Mūsų tautietis - kandida 
tas yra labai veiklus ir pada 
rys viską, kas nuo> jo priklau 
sys. Kad išrinkimas būtų užtik 
rintas, bent vieno žmogaus, 
kad ir didžiausių pastangų dar 
nepakanka, reikalinga, kad ir

&■

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Pone Re Man būnant taikos metu me 

daktoriau, džioklėj ilgą laiką miške, vieną
Malonėkite patalpinti šį strai kartą ilsintis pievoj, išgirdau 

psni su šiuo Įvadu. Norėjau pa paukštės mano mintims taria 
siųsti „Draugo” laikiaštin, kun. mą atsakymą. Tuo metu man 
Prunskio vardu, bet prisiminęs buvo iliuzija. Aš nepridaviau 
Tamstą iš Lietuvos laikų, kaip rimtumo, galvodamas, kad tai 
vieną geriausių redaktorių, siu yra nuovargis ir aš esu blogai 
nčiu Tamstai. „Lobis, kurį nau nugirdęs.
doja tik lietuviai* . Perskaičiau Dabartiniu metu mano gy 
straipsnį, tilpusi „Nepriklauso venimo praktika išdirbo paukš

t 1956.X.17. Nr. gerai ištartus žodžius. Kai
J mes grįšim i Nepriklausomą 

Lietuvą, o tas Įvyks ir greit, aš 
surašysiu tai, ko nenoriu dabar 
skelbti.

Po karo pasitraukęs iš Lietu 
vos, aš apsigyvenau Austrijoj 
ir pradėjau studijas technikos- 
-inžinerijos srityj. Po ilgų metų 
darbo pradėjau mintimis vai 
moti radarą.

Tai pirmas išradimas pašau 
lio istorijoj.

Jei kas nori iš lietuvių su 
manim susirašinėti, aš esu pasi 
ruošęs visuomet suteikti atsaky 
mus, kurie jus domina. Mano 
adresas: Austria, Tirol - Kufst 
ein. D. P. Lager, Antanui Kaz 
lui.

Su didžia pagarba
A. Kazias.

moj Lietuvoj" J
41 — ,.Turtas, kurio nenaudo 
jame“. Autorius pamini moks 
lininkus, užsiimančius žmogaus 
proto pajėgų tyrinėjimu.

Metus laiko vairuodamas ato 
mini radarą per Miuncheno lie 
tuvių pranešimų stoti, perdavi 
nėjau savo atsiminimus. Ture 
jau paskaitų iš atominės techni 
kos srities. Deja, nieko Į spau 

Žinoma, kitas 
Galų

Dabartiniu metu mano gy

dą neparašiau, 
mano vietoj, būtų rašęs, 
gale ir aš prabilau.

Man, kaip teisininkui, prade 
jus studijas technikos srityj, iš 
praeities, specialiai lietuviams 
įgimti valdyti atominių judesių 
dėsniai pasitvirtino, jau karo 
metu, dar be technikos studijų. 
Per artilerijos šaudymus savo 
mintimis aš vysčiau kulkų patai 
kymo ir vairavimo metodą.

Port Arthur ir Fort William, Ont
PROF. KUN. J. GUTAUSKAS

aplankė mūsų koloniją balan bai 
džio 15—16 d. Laikė tekolekci 
jas St. Elizabeth bažnyčioj ir 
paskaitą apie pasaulio lietuvių yra 
bendruomenės veiklą pp. Kami (šeštadienį), 6 vai. vakaro 
nskų bute. rainiečių salėje Prosivta Hali

Ta pačia proga kun. Gutaus (Lake Theatre-Kinas Simpson 
kas aplankė lietuvių ligonius Street) Fort Williame. Malo 
sanatorijoj ir ligoninėj. Už visą niai kviečiame visus dalyvauti, 
tą esame prof. J. Gutauskui la E. J.

Dabar yra gera proga mūsų 
bendruomenei praktiškai paro 
dyti mūsų tautinį solidarumą 
ir visokeriopą paramą.

Gerai suprantama, kad mūsų 
tautiečiui išrinkti reiKalinga vi 
siems gyvenantiems Trinity ap 
ygardoje paduoti už ji savo bal 
sus ir tą patarti padaryti sa 
viems pažįstamiems, kaimyną 
ms ir draugams. Kartu primena 
me, kad kiekvieni rinkimai yra 
surišti su nemažomis rinkiminė 
mis išlaidomis. Kadangi C. C. 
F. yra dirbančiųjų partija ir ne 
turi žymesnių kapitalų rinkimi 
nei propagandai pravesti, todėl 
visų prašoma pagal išgales ši 
reikalą paremti n piniginėmis 
aukomis. Iki rinkimų yra neper 
daugiausiai laiko ir šiuo metu 
jau vyksta pats gyviausias prieš 
rinkiminis prisirengimas, todėl 
lėšos šiam reikalui yra reikalin 
giausios. Kas laiku duoda — 
duoda dviguabi. Pavėluota pa 
rama jau neturi tos reikšmės, 
kokią galėtų turėti laiku suteik 
ta. Todėl maloniai prašome vi 
sus tautiečius, Toionte, Kana 
doje ir Amerikoje šį tikslą pa 
remti aukomis.

Aukas prašoma siųsti šiuo 
antrašu:

Lithuanian Socialdemocratic 
Federation of Canada arba Mi. 
V. Dagilis, 109 Evalyn Avė. 
Toronto 9, Ont.

Kanados Lietuvių Socialdc ______
mokratų Sąjungos Dr. Fr. kacj kiekvienas visą savo gyve 

nimą galėtų naudotis visiems 
vienodomis galimybėmis. Bėra 
nkis ir bekojis taip pat nori gy 
venti, ir gimęs ne toks gabus 
trokšta išeiti bent pradžios mo 
kyklą, tik jam ten turėtų būti 
parodomas didesnis rūpestis, ne 
gu gabiajam, nes kartu su ga 
biuoju jis nepajėgia lenktyniau 
ti.. .

Ancevičiaus kandidatūrai 
Remti Komisija.

Didžiai Gerbiamą Bendradarbį, Architektą, 
PROFESORIŲ V. LANDSBERGJ-ŽEMKALNJ, 

mirus Lietuvoje jo brangiai žmonai
DAKTAREI ONAI LANDSBERGIENEI, 

nuoširdžiai užjaučia

N. L. R d a k c i j a.

dėkingi.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS 
ruošiamas gegužės 11 d. 

uk

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

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

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

gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

K. L BENDRUOMENES REIKALAI
KLB KRAŠTO VALDYBOS ŽINIOS V

rp kanadiškų partijų piogramų 
yra labai menkas ii neturi reikš 
mės, kokioje partijoje lietuvis 
kandidatas dalyvauja. J. Matu 
lionis pareiškė, kad savas žmo 
gus parlamente mums daug pa 
dėtų ir todėl dr. Ancevičiaus 
kandidatūra reikia remti.

KLB apylinkės ligišol Kr. 
Vbai atsiuntė 3,500 dol. Yra 
mažesnių apylinkių, kuriose so 
lidarumo mokestis nerenkamas, 
kitos apylinkės Kr. V-bą pare 
mia r\ir ir aukomis. Už 1956 m. J 
sol. mok. atsiuntė: Hamiltonas 
155.20, Torontas 142.40, Sud 
bury 50.55, Windsor 57.20, SajB 
uit St. Marie 42.00, Br. Kolum^i 
bija 32.00, Edmontonas 30.00 
ir Rodney 20.50. Hamiltono ir 
Toronto sumose nėra LKF skir 
tos 20%. Dar laukiami mokes 
čiai iš 11 apylinkių.

Reik. ved. P. Lelis.

Paskutiniame KLB Kr. Vai 
dybos posėdyje svarstyti apj 
linkių pranešimai ir sugestijos 
dėl numatomo pirmininkų šuva 
žiavimo. Suderinus p^geidavi 
mus, suvažiavimo data paskirta 
birželio 1 d.

Į Kr. Vbos užklausimą dėl ži 
nių atsakė 9 apylinkės.

Svarstytas Pasaulio lietuvių 
Seimo reikalas. Numatytoji ke 
lionė į Clevelandą šiuo reikalu 
neįvyko dėl techniškų kliūčių ii 
klausimas liko neišspręstas.

Pakviestas posėdin Vliko pir 
mininkas J. Matulionis padarė 
pranešimą pavergtųjų laisvini 
mo reikalu, o taip pat ir apie 
lietuviškųjų veiksnių santykius 
ir numatomą jų pasikeitimą ge 
rojon pusėn.

Dėl Dr. P. Anceviičaus kan 
didatūros j Federalinį parlarnen 

pareikšta nuomonė, kad mū 
akimis žiūrint skirtumas ta

tą
sų

LIETUVIŲ DIENA

žmogus šitokios lygybės nieką Kadangi žiburys yra ant augs 
da nesiekė ir nesieks; nebent jis to ir stataus kalno, tai pasiekti 
būna priverstas laikinai naudo nėra lengva. Reikia pasiaukoji 
tis jam primesta ta tariamąja mo, drąsos ir pasiryžimo“, 
lygybe. Bet vis dėlto žmonišku 
mas reikalautų Įgyvendinti ide 
alą, kuris siūlo suteikti visiems 
tų pačių galimybių lygybę. Štai 
dėl to turėtų būti kalabma.

Kas yra tas žmoniškasis so 
cialinis idealas? Ką reiškia ši 
tas vienodų galimybių dėsnis 
paprastame kasdieniniame gy 
venime?

Vienodų galimybių norėjimas 
reiškia visiškai ką kitą, o ne tei 
sę nusipirkti smulkią akciją su šiuo adresu. Sąryšy su žiniom 
teise svajoti susilaukti progos 
Įsigyti visą fabriką. Ko demo 
kratinis socializmas nori, tai

PENKTOJI KANADOS
RUOŠA VYKSTA SPARČIAI IR SĖKMINGAI

Kaip jau anksčiau mūsų sp Loterijai ruošti pokomisijos 
atidoje buvo minėta, Niagarai nariai nuoširdžiai prašo Kanado 
tenka garbe suruošti 5-tąją Ka je gyvenaničus Tautiečius paro 
nados Lietuvių Dieną. Darbo dyti susidomėjimą ir mūsų gru 
daug, bet mes tikime, kad mūsų pės darbu. Visokie patarimai 
mieli tautiečiai, gyvenantieji bei fantų pasiūlymai labai pa 
Pt. Colborne, Wellande, St. Ca geidautini. Taigi priimame ir 
tvarines ir Niagara Falls, Ont. visokias daiktines aukas lote 
prie šio lietuvybės darbo prisi rijai, kaip kad liet, knygas, juos 
dės darbu ir visa tai dar pare tais, žaisliukus ir t. t. Bet prašo 
ms žodžiu. Gi tolimesniųjų ko me siųsti tiktai gerai atrodan 
lonijų Tautiečiai šį mūsų darbą čius daiktus. Visokiais su lote 
įvertins — atsilankys Į šią mū rija susijusiais reikalais prašo 
sų didžią šventę. me kreiptis sekaničais adresais:

Kartu su ateinančiu pavasa a. Zubrickas, 74 Hillview, 
riti ir mes pradėjome darbą. st. Catharines, Ont.;

Mielą Bičiulį
ARCHITEKTĄ VYTAUTĄ LANDSBERGĮ ŽEMKALNĮ 
ir jo šeimą, Lietuvoje kovo 22 d. mirus jo brangiai žmonai 

DR. ONAI JABLONSKYTEI-LANDSBERGIENEI, 
nuoišrdžiai užjaučiame

E. ir J. Kardeliai.

PAJIESKOJIMAI
— Tėvas, gyvenantis Lietu 

voje, įieško savo sūnaus Henri 
ko Tandzegolskio sūn. Juozo, 
gim. 1921 m. Jieškomasis arba 
žinantieji rašykite: I. Misevi 
čius, Regan, Ont., Canada.

— Jieškoma Mrs. V. Powell,
5725 Dousin Str. Apt. 2, Mont ___ ____ ____  ______
real, P Que. Ši moteris gyveno Tarp nuveiktų darbų pažymėti A. Naiduškevičiu’s, 642 Wright,

iš Lietuvos prašau atsiliepti ją 
pačią, ar žinantieji apie ją šiuo 
adresu : Jonas Giedraitis. P. O. 
Box 541, Malartic, P. Que.

— Jieškomas Salagubas Ju 
liūs, gyvęnęs Panevėžy, Suval 
kų gat. Nr. 6. Atsiliepti prašo 
ma adresu: Br. Makauskienė 
7603 Louis Hebert, Montreal, 
P. Q. Jieško Jadzė Gavėdaitė iš 
Lietuvos.

PADĖKOS
Į amžino poilsio vietą paly

Apie lygybę kalbant, iškyla dint mano mylimą vyrą ir tėvą
dar ir kitų dalykų, ne tik čia A. A. Povilą Tamuiėną, nuošir bai palanki. Tik didelio tautie
suminėtieji. Kad sveikas ir ne džiausią padėką reiškiame Tė čių pritarimo ir pasitikėjimo N salę ir kitoje
nusenęs žmogus galėtų gyven vui Juvenaliui Liaubai OFM. L V-ba dėka, mes šiuo metu Alleys, priekyje dvi patalpas iŠ 
ti, tai jis turi dirbti, Bet jo ne daug rūpesčio įdėjusiam laido turime per $ 14.00U.— grynais nuomavimui kirpyklai ir mote 
turi graužti rūpestis dėl ryt tuvėms, lankymą koplyčioje, pinigais ir apie 10.000.— termi rų grožio salionui ar kuriam ki 
dienos duonos, dėl to būtino kalbėjimą Rožaničaus, gedulin nuotais pasižadėjimais. Tai yra tam tikslui.
kąsnio. Tik lygybė reiškia ne gas pamaldas ir palydėjimą Į vienų metų darbo ,gražus der 3. Antrame augšte, tuiėtų bū 
patį tą mažiausią kąsnį, kuris kapus. Nuoširdžiausią padėk- liūs. Prisiminę mūsų kreipimą ti visa eilė didesnių ir mažesnių 
reikalingas gyvybei palaikyti reiškiame kun. P. Ažubaliui, si į Tamstas, atidaromojo kon kambarių, skaityklai ir bibliote 
ir dirbti, bet tokią dalį, kuri pri kun. J. Tadarauskui už gedulin certo proga (žiūi. mūsų leidi kai, organizacijų posėdžiams, 
klauso žmogui pagal jo darbą ir gas pamaldas ir palydėjimą į nėlį 1956 m. geg. 21 d.), ku viešbutėliui, šeštadieninei mo 
pareigas. . . kapus. Nuoširdžiai dėkojame p. riame pramatėme NF lėšų telki kyklai ir vaikii darželiui.

Dar kitas reikalas — tai žmo J. Simonavičiui už giedojimą ge mui 3-jis metus ii turėdami 4. Pagrindinė salė turėtų bū 
gaus darbo sąlygos. Žmogus dulingų pamaldų metu. Nuošir mintyje, kad per pirmuosius ti pritaikyta, kad ja galėtų nau 
neturi būti verčiamas už men džiai dėkojame giminėms, drau metus įsijungė apie trečdalis vi dotis sportininkai.
kiausią atlyginimą dirbti ilgia gams ir pažįstamiems už šv. sų ekonomiškai pajėgių lietu Tai yra mūsų troškimai. Jie 
usias valandas, net be atostogų. Mišių aukas, gėles, vainikus, vių, mes tikime, kad ateinantie galės būti įvykdyti tik tuomet— 
įtikinėti kiekvieną darbą, net gausiai lankiusiems koplyčioje, ji 2-ji metai gali sutelkti po L. jei visi lietuviai į NF darbą V 
ir nemėgiamiausią, nes antraip dalyvavusiems laidotuvėse, kar Namų idėja iki 600 asmenų, kreips kuo rimčiausio dėmesiuB 
būsi išmestas, gal būt kitur ne sto nešėjams, paminėjusiems ve šios išvados daromos iš to, kad ir 80—90 visų ekonomiškai pa 
gausi nė tokių sąlygų, vadinas lionį spaudoje ar kitu būdu pa susitikdami su lietuviais asme jėgių tautiečių sutiks investuo 
dėl baimės. Geras atlyginimas, gerbusiems velioni. Nuoširdžiai niškai patyrėme, jog apie 90% ti vidutiniškai po $ 200.—. 
atostogos, geros darbo sąlygos, dėkojame Wellando ir St. Cat tautiečių prie Liet. Namų įsigi Mes iš savo pusės pažadame 
žmoniškos valandos, darbo už herines Lietuvių Bendruomenės jimo nuoširdžiai žada prisidėti. įdėti visas mūsų pastangas, ge

Išvariusi vienų metų vagą, N rą valią, ištvermę, kuo didžiau

na: jau yra gauta sporto salė, 
parodai salė, koncertui audito 
rij air svarbiausia — vietos lie 
tuviai jau yra pasiskirstę parei 
gomis — pakomisijų principu. 
Dabar jau kiekviena pakomisi 
ja-grupė gali organizuoti ir vyk 
dyti jai paskirtą darbą.

St. Welland, Ont.;
Vyt. Mačikūnas, 2354 Stanley 

Avė. Niagara Falls, Ont.
Iš anksto nuoširdžiai dėkoja 

me!
Už Loterijos Pakomisijų —

Vyt. Mačikūnas.

KOKIŲ LIETUVIŲ NAMŲ MES SIEKIAME
Turėdami praeityje vienų me rių. Prieš salę priekyje Įrengti 

tų veiklos patirti, mes šios suka pora didesnių patalpų, kurių 
kties proga konstatuojame, kad vienoje galėtų tilpti greit augąs 
Hamiltono ir apylinkių lietuvių liet, bankelis, o kitą pusę išnuc^B 
reakcija mūsų veikimui buvo la moti kokiai nors prekybai.

2. Pusrūsyje Įrengti mažesnę 
pusėje Bowling

APIE LYGYBĘ
Anglijoje išeinančiame rota noma,- ne. Ar galima iš visų rei 

torium spausdinamame „Darbi kalanti vienodo skonio ir pamė 
ninku Balse“ K. Barėnas rašo: girnų, visus iki tam tikro am

„Tegu tik susirenka būrelis žiaus laikyti viengungiais, o pa 
žmonių, ir tegul ten iškelia kas skui apvesdinti ir pareikalauti, 
nors klausimą: „Ar žmonės ga kad užaugintų nustatytą skai 
Ii būti lygūs?“, ir jūs tuojau iš čių vaikų? Ar galima reikalau sitikrinimas — visa tai svarbu, Valdyboms, ėmusioms iniciaty Išvariusi vienų metų vagą, N rą valią, ištvermę*, kuo didžiau
girsite atsakymą: „Žinoma, kad ti, kad kiekvienas, pavyzdžiui, bet vienodų galimybių norėji vos paremti mus materialiniai. F V-ba jau drįsta paplanuoti, šią sąžiningumą, 7iešą, aiškią ir
ne!“ Atsakyta bus greit... pietums būtinai valgytų bulves mas diktuoja visiškai kitus kla Wellando, Port Colborne, St. kokie busimieji Liet. Namai tu tikslią atskaitomybę. Dabar "tik

Nepaisydami šito nepatogu ir būtinai suvalgytų po penkias? usimus, nes šitais dalykais jau Catherines, Niagara Fals lietu retų būti. Be abejo, tai priklau nuo Tamstų, gerieji Hamiltono
mo, turime pasakyti, kad žmo Jei šitaip suprastume lygybę, ir šiaip pažangiuosiuose kraš viams, kurie giliai atjautė mū sys tik nuo sutelktu lėšų, bet ir anvlinkiu Tautiečiai nriklau
nės vis dėlto tarpais mėgsta tai turėtume nebe laisvus žmo tuose rūpinamasi. . - •--------— - - • - < • Py U ’
apie lygybę ne tik pasikalbėti, nes, bet suuniformuotus kali 
bet ir pasišaipyti iš jos. . .

sų nelaimpę ir parėmėt atiko vienų metų sukakties proga, sys, ar mes šį tikslą atsieksime, 
Tai štai bruožai lygybės, ku mis. Nuoširdžiai dėkojame vi mes norėtumėm proklamuoti, ar turėsime pasitenkinti daug

nius, gana panašius i tuosius, rios, rodos, nepakeis leidimas siems vienu ar kitu būdu prisi ko mes siekiame.
Bet iš tiesų ar vjsos tautos kuriuos Orwellis vaizduoja sa darbininkui nusipirkti smulkią dėjusiems, pareiškusiems užuo NF V-bis siekimai

vo ,,1984“ romane: suunifor ir nereikšmingą' fabriko akciją, jautą šioje mūsų gyvenimo ska tenkinti, jei pavyktų
_ i išorė šitos idealios lygybės siekimas udžiausioje valandoje tariame muose Įrengti:

1. Pagrindinę sale
500—500 sėdimų vietų su gera tais terminais, V-bos narių nu 
scena ir pora - trejetą kamba Nukelta j 7-tą psl.

mastu Įmanoma visiška lygybė? vo ,,1984" romane: !
Žiūrint, kaip tą reikalą suprasi muota ne tik žmogaus i 
me. Ar galima sulyginti augštą (drabužiai), ne tik pilvas, bet ir ir Įgyvendinimas yra sąmomn nuoširdų "ačiū, 
ir žemą, protingą ir kvaišą, sti jo smegenys, jo jausmai ir pa gų darbo žmonių tasai žiburys, Žmona Jufefa, sūnus
prų ir silpną, gabų ir idiotą? Ži mėgimai. Laisvu išlikti norįs kokį vaizduoja jonas Biliūnas. Rimantas, duktė Jūratė.

kuklesniais reikalavimais. Mes 
pa manome, kad mūsų pasirinkti 
Na metodai (galėjimas atsiimti sa 

vo Įnašų kiekvienu metu, įne 
I augšte girnas jų dalimis Jūsų pasirink

būtų 
Liet.
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Apie Vengrijos tragediją
3. „ANDU TILTAS”

Knygelės „The Bridge at Andau” autorius, Pulitz 
er’io premijos laimėtojas James Michener pats visą 
Budapešto tragediją asmenišaki pergyveno, kovojo 
ir kalbėjosi su šimtais apgultųjų kovojančių Budapeš 
to gyventojų, o dar daugeliui ir padėjo pereiti Aus 
trijos sieną į laisvę, 

kovo mėn. leidiny;

jau dunda Vengrijos žemėse, laisvės ir solidarumo vardu mes PRAŠOMI ATSIŲSTI SAVO NAUJUS ADRESUS 
Mūsų moterys, motinos ir dūk prašome jūsų pagalbos. Mūsų , . .. _ , „ ... ,, ,
terys yra baisiame baimingame laivas jau skęsta, šviesos gęsta, sekantieji bpandos Bendroves B. Ignatavičius, Pr. Vytas, J. 
laukime. Jos dar prisimena bai Kas valanda vis didėja šešėliai, ’•Nepriklausoma Lietuva na Žiurmskas, Juozas Benetis, F.
siuosius įvykius kada rusu rau klausykite mūsų šauksmo. Pajų riai’ Bendroves Balčiūnas, M. Dikčius, Eugem
donoji armija ižengė į Vengri dėkite. Ištieskite broliškas ran suvažiavimo reikalu, laiškai su jus Narušis, Antanas Josiukas, 
ja 1945 metais. Gelbėkite mū kas!” fr£°! ?CS nAesurado adresatų: Adele Kindens, P Jankus, J.
su sielas. S. O. S. . . S. O. S. . . „Pasaulio žmonės, gelbėkite J- Skinkis Ant. Bertulis, J. Žia Kamaitis J. Maciukas, J. Čepu

„Pasaulio žmonės, paklausy mus! S. O. S.!” . urinskas J. Rimkevičius, J Če kas S Vaikutis, G Dovydaitis,
kite mūsų šauksmo : gelbėkite „Gelbėkite, gelbėkite, gelbė PaiUs- VVb Kvedaras, P. Petru K. Urbonas, Br. Levanauskas,
mus ne žodžiais, bet veiksmais, kite. Tebūnie Dievas su jumis Bonis, J. Žaliauskas, V. Kaspe V. Zavadskiene, J. Laurinaitis,

Š. m. kovo mėn. leidinys Tačiau būta dar ir garbinges savo kareiviais ir ginklais. Ne ir su mumis”. ravičius, St. Sapkauskas, T. Sa Ant. Juozapavičius, A. Sutkai
„The Reader's Digest”, išeinąs nio „requiem" už Vengrijos pamirškite, kad šis brutalus lau Po to užviešpatavo mirtina maitė, St. Venskienė, John Dy tis, K. Astravas, Jurgis Jaiiuš
keliolikoje kalbu ir turįs laisva žmones. Vienas nežinomos radi kinis bolševizmo užpuolimas ne tyla — pilnai nusileido geleži zek, J. Jablonskis. T. Staniulis, ka, Jonas Krivickas, r. Mockus, J _ ... . , .• i • < . • i — .. z. , J w - - t Oj_ i__ XT1 TZ"—_1 A T ivl artmaific T I nmrsca Antme pasaulyje apie 17 mihonų jo stoties laisves kovotojas krei sustos. Jus galite auti sekančio nė uždanga, 
skaitytojų, įdėjo santrauką Ja pėsi į pasaulio sąžinę taip: •• • ~
mes A. Michener knygelės 
„The Bridge at Andau“. šios 
knygelės Įžangoje rašoma:

„Vengrijoje, rusvi komuniz 
t*'as parodė pasauliui savo tik 

i charakterį. Su žiaurumu ir 
oarbarizmu neprilygstančiu h

: ji auka. Gelbėkite mus! S. O.
„Pasaulio civilizuoti žmonės! S.“

1000-ties metų senumo Vengri „Europos žmonės, kuriuos 
jos kuoruose (sargybos bokš mes kada tai gynėme nuo azia 
tuose) jau gęsta paskutinės lie tiškų barbarų užpuolimų, klau 
psnos. Sovietų armija jau bai sykite, dabar pavojaus varpai 
gia sutrypti mūsų pavargusias skamba Vengrijoje!” 
širdis. Jų tankai ir patrankos „Civilizuoti pasaulio žmonės, antgamtiškumo.

(d b ) J- Stukas, VI. Kazlauskas, A. J- Martinaitis, J. Tumosa, Ant. 
Stankus, P. Verikis, A. Ivanau Norkus, Br. Simonaitis, K. Ka 

• 54 JAV katalikų vyskupai, skas> p Stauskas, P. Sibutis, minskas, Pr. Kalvaitis, Br. Jo 
kurie anksičau yra buvę redak gr Į}arįsaS( j janeliūnas, V. caBis, K. Galinis, St .Kukta, 
toriais kokių nors laikraščių. Kazlauskas, J. Dyzek, V. Balt Br- Ignataviičus, Vine. Macitoriais kokių nors laikraščių. Kazlauskas,’J. Dyzek, V. Balt Br- Ignataviičus, Vine. Maci
• Bažnyčia nėra pareiškusi sa rašiūnas, J. Rutkauskas, V. Ma jaus^as-
vo nuomonės dėl Tereses Nau cijauskas, L» Koperskis, Pr. Hi ’
manaitės stigmatų tikrumo ir ngėla, J. Jauneika, L. Pečiulis, — Iranas ir Sovietai sudarė

K. Aperavičius, St. Gudaitis, sienų sutartį.
gi šiol buvusioje istorijoje rusų 
komunistai naikino negalinčius 
apsiginti gyventojus. Po to, ką 
rusai padarė, po jų išžudymo sa 
vo komunistų draugų pasaulis 
negali turėti nė mažiausių abe 
jonių dėl rusų pastangų ar tiks 
lų. Tiek satelitiniai, tiek kiti 
kraštai dabar žino, kad Sovietų 
Rusija yra jų mirtinas priešas. 
Vengrija apnuogino ir atiden 
gė didelį rusų melą. Sekančiuo 
se puslapiuose Vengrijos žmo 
nės — daugelis iš jų komunis 
tai — papasakos, ką tikrai reiš 
kia komunizmas“.

Visą šios knygelės santrauką 
\ iėl ilgumo neįmanoma išversti, 

o dar labjau „Nepr. Liet.“ pa 
talpinti. Tai labai tragiška did 
vyriškų Budapešto kovų istori 
ja, kuri susilauks atgarsio vi 
same pasaulyje. Toliau patie 
kiama tik maža išos knygelės 
dalelė.

„Kada Budapešto prievarta 
vimas ir skerdynės pasibaigė, 
kai kurie vengrų laisvės kovoto 
jai bandė sudaryti raportą viso 
to, kas atsitiko, jų paduodami 
daviniai ir skaičiai galėjo būti 
ir pripuolami, tačiau mano skai 
čiavimais kai kurie iš jų atrody 
tų taip: Apie 30.U00 vengrų bu 
vo rusvi išžudyti arba sužeisti 
ir dar apie 10,000 palaidoti griū 
vančiuose Budapešto pastatuo 
se. Tačiau, kai kurie vengrų šal 
tiniai tvirtina, kad vengrų nuos 
toliai žmonėmis siekia apie 80. 
000. Rusai prarado apie 8.000 
vyrų; ir apie 320 tankų. Rusai 
sunaikino pilnai 8.000 namų 
ir iššaudė apie 60% visit miesto 
langų.

Budapeštui užimti ir pačia 
me mieste patrulių tarnybai ru 
sai panaudoto mongolų karinius 
dalinius iš centrinės Azijos so 
vietinių respublikų, kurių elge 
sys buvo tikrai gyvuliškas. Ko 
dėl mongolai buvo atgabenti 
miesto terorizavimui? Todėl, 
kad anksčiau buvę kariniai dali 
niai iš pačios Rusijos nebuvo ti 
nkami civilių žmonių žudynė 
ms. Buvę keletas patvirtintų 
pavyzdžių, priede prie to rusų 
tankų dalinio vado, kuris pats 

/ šaudė vengrų slaptosios polici 
jos žudikus Parlamento aikštė 
je Budapešte, rusai savanoris 
kai pereidavo vengrų laisvės 
kovotojų pusėn. Tai yra viena 
iš priežasčių 5-kių dienų taikos, 
kas davė rusų armijos vadovy 
bei pakeisti nepatikimus kari 
nius dalinius „neužsikrėtusiais“ 
mongolų daliniais.

Kada kovos Budapešte pasie 
kė augščiausiąjj Įtampos punk 
tą, kada studentai, darbininkai 
ir plunksnos darbuotojai guldė 
savo galvas Budapešto gatvėse 
už barikadų, sovietų teisintojai 
ir gynėjai išleido tokį paaiški 
nimą, kas vyko Vengrijoje:

„Žiaurūs fašistų gyvuliai no 
’, rėjo atstatyti Vengrijoje kapi 

talistų valdžią. Tačiau mes esą 
me įsitikinę, kad Vengrijos liau 
dis taikos apsaugojimui turės 
(pakankamai stiprumo sutriuš 
kinti tas fašistų gaujas. Visame 
pasaulyje vadovaujamam Sovie 
tų. Sąjungos socialistinio bloko 
kraštų vieningumas turi didžia 
usią reikšmę. Jeigu Vengrija 
Sovietų Sąjungos padedama at 
statys tvarką, tai tik tada ji vėl 
sugrįš į konstruktyvaus - kury 
binio socialistinio darbo' kelią. 
Greita pergalė pasiekta prieš 
revoliucinių jėgų įrodo, kad tos 
kapitalistų apmokamos jėgos su 
sidėjo tiktai iš vengrų tautos 
atmatų, tai įrodo, kad šios at 
matos nebuvo vengrų tautos 
masių remaimos.

PILIETYBE
Ką Ji Reiškia Jums!
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DEPARTMENT OF CITIZENSHIP ĄHD IMMIGRATION

Pilietybė yra viena iš didžiausių garbe, kurią Kanada gali 
suteikti individui, kuris nėra gimęs Kanadoje.

Pilietybės Liudijimas yra Įrodymas, kad jo turėtojas yra, 
pagal Kanados įstatymus, laikomas asmeniu, supi antančių 
reigas ir teises, kurias pilietybė suteikia.

Pilietybė duoda individui didelį pasitenkinimo jausmą, 
jaučia, kad jis „priklauso“ — kad jis jau nėra svečias kieno
rs namuose. Drauge su kitais kanadiečiais jis gali pilnai daly
vauti krašto gyvenime.

Pilietis vaikšto tarp sau lygių. Keliaudamas užsienyje, jis 
turi pilną Kanados valdžios apsaugą. Jis gali užimti valdinę 
vietą, ar pradėti dirbti valdinėj įstaigoj. Jis gali balsuoti rinki-

pa-

Jis
no-

mų metu ir kitais būdais naudotis pilnomis piliečio teisėmis.

Jei jūs dar nepadavėte prašymo Kanados pilietybei gauti, 
jūs esate nuoširdžiai kviečiamas tai padaryti dabar.

• Jei jūs esate 21 metų ar vyresnio amžiaus, ir

• Jei jūs gyvenote Kanadoje bent ketverius metus ir devynis 
mėnesius, skaitant nuo jūsų kaip imigranto įsileidimo datos.

Jūs galite gauti prašymo reikiamus blankus pas artimiau
siojo teismo valdininką, arba kreiptis šiuo adresu:

REGISTRAR OF CANADIAN CITIZENSHIP,
OTTAWA, CANADA.

THE DEPARTMENT OF CITIZENSHIP AND IMMIGRATION

Ministeris
J. W. PICKERSGILL

LAVAL FORTIER, Q. C. 
Viceministeris
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KULTŪRIKA Moskl°'Technikos naujienos
} AMERIKA STATO ATOMINĮ GARVEŽĮ

GERAI PRAĖJO VASARIO 16 GIMNAZIJOJE JAV visą laiką pirmauja ato dantysis iš Kopenhagos lėktų
EGZAMINAI minės energijos panaudojime vas, skridęs jau 17 vai., paėmė

Šiemet pirmą kartą Vasario lizavęsis, jis yra dar žinomas taikos reikalams. JAV pastatė 25.000 litrų benzino, valandą
16 Gimnazijoj, abiturientus eg kaip vienintelis lietuvis, atomine energija varomą elekt pailsėjo ir turėjo skristi dar 12
zaminavo vokiečių švietimo įs kuris yra studijavęs ir parašęs ros stotį. Dabar jau ir Kanada valandų iki Tokio, laikydamasis

RAŠO DR. V. SRUOGIENĖ
mo Lietuvoej augščiausias taš 
kas. 1557 m. buvo pastatyta kai 
vinų bažnyčia Vilniuje ir ten 
pat vyko pirmasis reformatų si 
nodas. . - • - . .. - - — • - ■ . .. . . - .... .

Ėjo varžytynės tarp Ivano taigų skirtosios komisijos. Ko kompozicijų, ketvirtatonei mu stato tokią stotį. JAV pirmoji atokiai nuo Sibiro krantų.
IV Žiauriojo ir Žygimanto Au vo 28 d. baigėsi egzaminai, ku zikai, t. y. tokiai muzikai, kuri sukonstruavo atomine energija Sutaupydama kelio ir laiko,
gusto dėl Livonijos, Pabaltijo riuos sėkmingai išlaikė visi 5 nuėjo toliau, negu pustoninė varomą laivą, dabar JAV jau ši linija per ašigalį turi ir kitų
krantu valdymo. Lietuvos vai abiturientai. Šiaurės Badeno Ob muzika. Jeigu hgšiol visa di stato atomine energija varomą patogumų ir pirmenybių. 5000
dovas organizavo plačią sąjun 
gą prieš išsiveržusius prie Nar 
vos maskolius. 155 7 m. liepos 
mėn. vidury Žygimantas Augus 
tas ir Mykalojus Radvila Ruda

2.
1657 metais.

Praūžus karui su švedais, ry 
tų pietų Lietuva tebekentėjo 
maskolių okupaciją, trukusią 
nuo 1655 m. iki 1667 m. Po 
kraštą tebesibastė kariuomenės 
būriai, tebėjo kovos su rusais. 
Apie etmoną Povilą Sapiegą or 
ganizavo kariai prieš masko 
liūs, būrėsi švedų priešai. Bet 
jau kunigaikštis Boguslovas Ra 
dvila, kartu su savo garsiuoju 
pusbroliu Jonušu 1655 m. pasi sjs su keliolika tūkstančių Lie 
rašęs 1655 m. sutarti su šve 
dais, tapo amnestuotas ir kaip 
didžiojo Prūsijos kurfiursto gi 
minaitis, ten pabėgęs nuo šve 
du, pradėjo administruoti visą 
Rytų Prūsiją.

Didysis Lietuvos Kunigaikš Fiurstenbergas atskubėjo į Pa 
tis Jonas Kazimieras Vaza (16 svalį, kur Žygimantas Augus 
48—1669) buvo bejėgis kraštą tas stovyklavo, ir nužemintai pa 
tvarkyti. Lietuva stovėjo visa prašė Didžiojo Lietuvos Kuni 
karo nualinta, miestai ir daugy gaikščio pagalbos prieš Mask 
bė kaimų, dvarų sudeginti, dau va. Rugsėjo mėn. 14 d. padary 
gybė žmonių žuvo, likusieji ba ta gynimosi ir puoiimo sutartis, 
davo. Kai kuriuose miestuose Vėliau, Ivanui Žiauriajam nu ir labai gabūs. Augščiausias pa 
pasirodė maras. Ypač buvo nu niokojus Livoniją, paskutiny žymys vienetukas vokiškose 
kentėjusi sostinė Vilnius. Per sis Livonijos ordino magistras mokyklose nepaprasta reteny 
amžius garsėjęs 
Gedimino miestas buvo masko džiojo 
lių apiplėštas, gyevntojai išbė protektoratan (Vilniuje, 
gioję ar išžudyti, o kas liko — m. rugpjūčio mėn. 14 d.),—įvy kos.
didžiai vargo. Visur tik riogso ko kryžiuočių ordino likvidaci abiturientai sėkmingai išlaikė 
jo puikių rūmų, dailių ir turtin ja ir jo žemių padalinimas, po ir lotynų kalbą.
gų bažnyčių griuvėsiai. Magis kurio didesnė Latvijos dalis ta 
trato likučiai, rusų administraci po Lietuvos lenu, o Kuršas — 
jos terorizuojami, tvarkėsi kaip nuo jos priklausoma vasalinė 
išmanydami, stengdamiesi ap 
saugoti gyventojus nuo įsivei 
susiu plėšikų, sustabdyti plin 
tanti marą.

1557 metais.
Turtingi įvykiais ir kūrybin 

gų reformų metai. Valdė pas 
kutinis Gediminaitis Žigiman 

tas Augustas (1548—1572), 
žmogus apsišvietęs, didėlio 
mąsto politikas, meno ir kultu 
ros globėjas. Apie jį buvo susi 
spietus ivisa plejada žymių, ta misijų kraštus 
lentingu, 
ėjusių Lietuvos valstybės vyrų, ją ir Pakistaną. Tais pačiais me 
kaip kunigaikščiai Mykalojus tais jos atidarė Indijoje milži 
Radvila Juodasis, Mikalojus Ra nišką ligoninę, kuri iki šiol pri 
dvila Rudasis, Jonas Hlebavi glaudė 24.000 ligonių, 
čius, Eustachijus Valavičius, • Ligoninė, kuri bus pastatytą 
vyskupas Merkelis Giedraitis, prie California gatvės, ties 69- 
Oginskiai, Sluškos, Jundzilai, ta gatve, bus pirmoji Chicagos 
Sapiegai, Soltanai ir — dange ligoninė, kuri ant stogo turės 
lis kitų. Visi jie plačiu mastu įrengimus helikopteriams nusi moja į Ameriką, 
veikė ruošdami krašto admims leisti, 
tracijos, teismų, kariuomenės, • Madras arkivyskupas (Indi 
žemės ūkio ir kt. reformas, rū joje), padedamas Prancūzijos ir 
pinosi kelti švietimą. Belgijos katalikų, pastatė ir pa

155 7 m. Eustachijus Valavi šventino 20 namų, skirtų netur 
čius ir Lietuvos Kancleris Mi tingoms Madras šeimoms, 
kalojus Radvila Juodasis paskel • Honkongo arkivyskupas pa 
bė valakų reformą, milžiniško, šventino 36 pėdų ilgumo laivą, 
trukusio 20 metų, paruošiamo kuriame Fbucauld seselės įstei 
jo darbo vaisius. gė vienuolyną. Jos patarnauja

Tai buvo refoi macijos pliti žvejams.

erschulamto skirtas atstovas vy džioji muzika yra paremta vadi traukiniams garvežį, 
resnysis valdžios tarėjas dr. Ru narna chromatine gama, tai ket 
eckert, vadovavęs egzaminams, virtatonė yra paremta ketvita 
pareiškė, kad Vasario 16 Gim daliais tonų ir savaiminga jų 
nazijos abiturientai pasiekė di santykiavimo forma. J. Kačins 
delį laimėjimą savo ir gimnazi kas yra sukūręs daug vokalinių 

tuvos ir negausia Lenkijos ka Jos m°kytojų nepapiastu darbš ir instrumentalinių kūrinių, ku 
riuomene patraukė per Anykš "
čius link Livonijos sienos. Bi 
jodamas rusų ir nusigandęs Lie 
tuvos kariuomenės, Livonijos 
kryžiuočių ordino magistras

tumu. Kai kitiems mažumų abi rių tarpe paskutiniu metu dide 
turientams (čia dr. Rueckert lės formos mišias; yra diriga 
turėjo galvoje vengrus) verti vęs simfoninius orkestrus, ope 
nant egzaminų rezuitatus tekę rą Vilniuje tr Klaipėdoje, radio 
kelti pažymius net dviem viene fono orkestrus, vedęs chorus 
tais, lietuvių abiturientų paro ir dabar Bostone yra lietuvių yra mašinos, kuriomis yra mel 
dytas mokėjimas prilygsta vo bažnyčios vargonininkas ir di žiamos karvės. Bet Anglijos in 
kiečių abiturientų lygi. J j«--

Dr. Rueckert pastebėjo, kad 
visi abiturientai savo žiniomis 
parodė, kad jie yra nepaprastai 
darbštūs, o Šliažas ir Lėnertas

savo turtais Gotardas Ketleris pasidavė Di bė, o visdėlto Šliažas gavo vie 
Lietuvos kunigaikščio netuką iš lietuvių kalbos ir isto 

, 1559 rijos, o Lėnertas iš matemati 
Tenka pabrėžti, kad visi

Abiturientai gaus Obcrschul 
amto išduotus brandos atesta 
tus, kurie teisiniu atžvilgiu vi 
sai prilygs baigusiųjų valstybi 
nes gimnazijas atestatus. Tiek 
pat egzaminų eiga, tiek pasiek 
tieji laimėjimai yra aiškus jro 
dymas, kad Vasario 16 Gimna 
zija yra tikrai rimta mokslo įs 
taiga, turinti darbščių ir gerai 

Tai buvo Vilniaus puikumo pasiruošusių mokytojų ir kad 
ir žydėjimo laikas.

Bus daugiau.
• Philadelphijoje, Pa., seselių 
gydytojų vienuolija, išsiuntė i 

25 gydytojas, 
Vakaruose mokslus kurių dauguma nuvyko i Indi

kunigaikštyste.
1557 m. Italijoje mirė Didžio 

ji Lietuvos Kunigaikštienė Bo 
na Sforza, Žygimanto Augusto 
motina. Mirė, savo patarėjo Pa 
paccodos apiplėšta ir nunuody 
ta.

Kaip kūrėsi Kanadoje 
lietuviai

metrų augštyje čia oras rames -t 
Paprasto garvežio pastaty n*a. negu skrendant per Indiją, 

mas atseina apie 300 tūkstančių kur dar ir 7000 metrų aukšty 
dolerių, o atominis garvežys at K neišvengiama oro trukdymų. 
seis apie vieną milioną dolerių. 
Bet pirmo garvežio pastatymui 
yra paskirta 20 mil. dol.

Sniego pūgos siaueja čia žemes c 
niame augštyje negu 5000 m, 
dėl to- lėktuvams mažai Pavc’j£įį 
jingos. Oras ir tokiame augštyX' 

PATOBULINTA MELŽĖJA. je sausas, ir lėktuvams nėra paW 
Anglų inžinieriai parodoje vojaus apledėti. Be to, oro tem 

parodė patobulintą automatine 
melžėją. Visiems žinoma, kad

že
ne

peratūra 7000 m augštyje 
mesnė yra ties ekvatorium, 
gu ties ašigaliu.

Bet yra ir neišvengiamų 
patogumų, visų pirma žemės 
magnetinis polius yra tik už 
900 km nuo ašigalio ir stipro 
kai veikia lėktuvo instrumen 
tus. Šie veikimai ir trukdymai 
gali paveikti net ir keliautojų 
laikrodžių mechanizmus ir ro ■■ 
dykles.

J. Amerikos Valstybėse ga i 
minami aparatai, kurie atstoja 
kompasą. Ašigalio lakūnai šio 
aparato pagalba nebeiškrypsta 
iš kelio. Be to, šiaurės dangus™ 
virš poliaus yra ypač skaidrus,^ 
ir kelią galima sekti pagal žvai 
gždes net poliarinės dienos mt 
tu. Radijo bangos taip pat šiek 
tiek trukdomos magnetinio po i 
liaus, bet nepaisant to, Skandi :i 
navijos, Grenlandijos, Aliaskos, f 
Kanados ir Sibiro radijo sto 
tys, du kartus per savaitę į šie 
ir kitą pusę šiaurės ašigalį pra 
skrendantiems lėktuvams galės 
teikti reikiamų nurodymų.

Žinoma, visi šie sunkumai 
lies tik lėktuvų vairuotojus. Ke 
leiviams jie nesudarys proble 
mų. Keleiviai, patogiai sėdėda 
rni minkštose kedėse, galės gė 
rėtis nenutrūkstamais baltais 
poliarinių sričių gamtovaizdžia 
is ar iš ašigalio stebėti poliarinį 
dangų ir žvaigždes.

Pirmojo pro ašigalį skrenda 
nčio keleivinio- lėktuvo atvyki 
mas į Tokio vasario 26 d. vaka 
re (kalendoriaus skirtumas) 
buvo tinkamai atšvęstas. Iš To 
kio lėktuvas grįžo i Kopenhagą 
per pietų Azija vasai io 28 d.

(E. L.)
• Lietuvių ir rusų kalbos mo

ne
delio choro vedėjas. Jeronimas žinieriai išrado patobulinimą, 
Kačinskas yra savaiminga mu 
zikinė asmenybė.

KAS NORĖTŲ ANGLAMS 
DOVANOTI KNYGA APIE 

LIETUVĄ, ‘
tegul užsisako dr. M. Gimbutie 
nės leidžiamą knygą „Ancient 
Symbolism in Lithuanian Folk 
Art“, kuri prenumeratoriams 
tekainuoja tiktai 2.50. Tai bus 
gausiai iliustruota ir gražiai iš 
leista knyga, kuri tiks svetim 
taučiams dovanoms. Užsisakyti 
adresas: Dr. M. Gimbutienė, 4 
Rutledge St., Boston 32, Mass., 
USA.

LABAI GRAŽI JAUNIMO 
INICATYVA

New Yorke kasmet vyksta ve ms Europos ir Afrikos radijo 
lykinė demonstracija, kurioje 
dalyvauja milionai žmonių, o 
ją stebi kiti milionai. Ši demo 
nstracija vadinama lojalumo 
paradu.

Labai gražu, kad šiemet loja 
lumo paradą pasiėmė organizuo 
ti jaunimas, įvairios jaunimo or 
ganizacijos, kurios į tautiečius 
kreipėsi specialiu atsišaukimu, 
kviečiančiu visus lietuvius daly 
vauti parade.

Tikrai malonu, kad jaunimas 
veiksmingiau pradeda reikštis 
viešumoje.

ŽURNALAS „AIDAI”
gegužės 5 d. Waterbury ruošia 
mokslinės premijos įteikimo Ii 
teratūros ir dainos vakarą.

kuri leidžia karvę išmelžti ligi 
paškutinio pieno lašo. Šituo iš 
radimu — patobulinta melžėja 
ypač susidomėję sovietai. . .

SUSITIKIMAS ŠIAURĖS 
AŠIGALYJE

1957 m. vasario 24 d., sek 
madienį, 22.30 vai. Vak. Euro 
pos laiku, Šiaurės ašigalyje pir 
mą kartą susitiko du keleiviniai 
lėktuvai. Vienas lėktuvas paki 
lo iš Kastrupo aerodromo prie 
Kopenhagos, o kitas iš Tokio. 
Abu lėktuvai pasimatę pasikei 
tė radijo pranešimais šešiomis 
kalbomis Špitzbergeno stotis 
šiuos pranešimus perdavė per 
Tromsoe, šiaurės Norvegijoje, 
į Oslo, o iš ten savo keliu kito

stotims. Milionai radijo kiaušy 
tojų galėjo tokiu būdu kiaušy 
tis reportažo tiesiog iš Šiaurės 
ašigalio 20 kalbų.

Šiuo susitikimu atidaryta na 
uja oro susisiekimo linija Ko 
penhaga - Tokio. Su skrendan 
čiu iš Kopenhagos lėktuvu ke 
liavo daug įžymių asmenų — 
mokslininkų iš Danijos, švedi 
jos ir Norvegijos. Tarp jų bu 
vo ir Thor Hayerdal, Kontiki 
ekspedicijos dalyvis. Moksliniu 
kai tyrinėjo šiaurės poliarinių 
sričių kosmiškuosius spindulia 
vimus ir magnetizmą. Be jų ke 
liavo apie 15 Europos ir Ame 
rikos žurnalistų. Iš Tokio paki 
lusiu lėktuvu skrido i Europą 
Japonijos mokslininkai ir žur

• Kovo 29 d. i'š Lietuvos į Šuo nalistai.
Jeronimas Kačinskas yra gi miją išvyko turistų grupė iš Atstumas tarp Kopenhagos kymo mokslinė metodinė konfe

męs 1907 m. balandžio 17 d. Vi 25 asmenų. Jie ten viešės 12 ir Tokio — 12.800 km. Tą ats rencija balandžio pradžioje įvy
duklėje, tat jam sukaktį 50 me dienų. „Tiesos“ pranešimu, at tuma Skandinavijos lėktuvai vo Vilniuje. Konferencijoje da
tų. J. Kačinskas yra žymus lie eityje turistų grupės bus suda sukorė per 30 valandų, šutau lyvavo svečių ir iš Latvijos, Es
tuvių muzikas - kompozitorius rytos iš tos pačios profesijos pydami 22 skridimo vai. ir 3. tijos bei Rusijos. Buvo kalbėta .
ir dirigentas. Studijavęs muzi žmonių. 700 km kelio. Ši ašigalio linija apie pedagogų kadrų ruošimą. į
ką Klaipėdos Konservatorijoje, • Kalvarijoje neseniai pradėjo turi tik vieną sustojimą Ancho kalbų ir literatui os
Prahos konservatorijoje specia veikti vilnų verpimo fabrikas, range, Aliaskoje, kur atskren programas ir kt.

lietuviškos visuomenės sudėtos 
aukos duoda gerą vaisių. Šie eg 
zaminai, be to, pagciino gimha 
zijos santykius su Badeno švie 
timo vadovybe ir pakėlė jos pa 
sitikėjimą šia lietuviška mokyk 
la.

Studijoms abiturientai numa 
to pasirinkti šias specialybes: 
Šliažas Rimvydas žurnalistiką, 
Lėnertas Vilius chemiją, Godu 
šaitė Ingė psichologiją, Jasevi 
čiūtė Greta ir Mariūnaitė Ri 
mutė mediciną. Šliažas emig

KOMPOZITORIUI
J. KAČINSKUI 50 METŲ

dėstymo

kas turi šiek tiek atliekamo pi ti. Tada jam ne taip vyko parce pų statytis namus ir todėl že ryt, kai čia jau tikrai įsikurs pia 
nigo, čia perka žemės sklypų, liacija, bet dabar. . . tiktai duok, mės kaina kyla ne mėnesiais, monės centrai? 4
kurių kaina auga ne mėnesiais, Nes čia visiškai pasikeitė saly bet dienomis, Su p. Juodkoju teko aplank"
bet dienomis. Jų yra dar gali gos po to, kai Kanados ir Jung 
mybių čia įsigyti ir labai lengvo tinių Amerikos Valstybių vai 
mis sąlygomis, be didesnių pini džios, susitarusios, pradėjo sta 
gų sumų investavimo.

Suprantama, kad pramonės 
mieste, kur paprastai esti daug 
dūmų, dulkių ir triukšmo, gy 
venti nėra nei malonu, nei svei 
ka, nei patogu. Todėl aplink 
pramonės sritis suplanuotos 
yra rezidencinės sritys, skirtos 
vien žmonėms gyventi. Jos čia 
suplanuotos erdvios, gražios ir . . .
patogios susisiekimo atžvilgiu, eitesms Štai viena farma par 
Viena tokių vietovių yra Cha 
teauguay, kurioje jau daugelis 
lietuvių prisipirko sklypų, p. 
Juodkojui (tel.: PA 6-5130) 
tarpininkaujant, iš „Cortina De 
velopment, Ine.“ (jos telefonas 
HU 9-3691).

Nenuostabu, kad pati „Coiti ti šias vietas. Numatant šių vie 
na“ jau šiemet pradeda statyti tų ateitį, ir atsižvelgiant į kai 
pardavimui namus. Ir jau turi nas, kurios čia dabar yra skly 
užsakymu, jau žmonės iš anks pams „Cortina Development, 
to nori užsitikrinti jau įsikūn Ine.“ ir tas lengvatas, kurios 
mą šioje gražioje ir sveikoje vie 
toje, kuri iš miesto pasiekiama 
per 20 minučių. Galima sakyti, 
kad čia yra ir vasarviete ir pas 
tovaus apsigyvenimo vieta. Įdo 
mu, kad čia daug sodų ir nauja 
kuriai kuriasi tiesiog soduose.

Labai įdomu, kad lietuviai 
subruzdo j 
Net nuostabu — jau daugiau 
kaip šimtas sklypų nupirkta iš 
bendrovės „Cortina“, tarpinin 
kaujant p. Juodkojui.

Įdomu, kad du lietuviai biz

72.
KURIAMI NAUJI DIDŽIULIAI PRAMONĖS CENTRAI 

PRIE JŪRŲ KELIO
IR KURIAMI HES TAIS CENTRAIS GYVENAMIEJI 

RAJONAI
Sakoma, kad yra žmonių, ku per Nuns salą, kuri yra tarp 

rie, gyvendami dideliame mies Verduno ir Ville Lasallle. Ir čia 
te, visą gyvenimą niekur neišva pat vakariniame Lapraine mies 
žiuoja ir, be savo gatvės, nieko to šone yra jau statomas Can 
daugiau nemato. Maždaug taip diac miestas, kuriame bus 50. 
galima būtų pasakyti apie kie 000 gyv., nes čia yra kuriamas 
kvieną Montrealio gyventoją, metalų pramonės centras. O be 
kuris neišvažiuoja į jo pakraš ndrai, prie čia prieinančio jū 
čius, nepasidairo plačiau už ce rų kelio, visa sritis tarp Victo 
ntrinių gatvių ribų. O gi aplink rijos ir Mercier tiltų yra paskir 
Montrealio branduolį, kuris yra ta pramonei. Nenuostabu, kad 
susitelkęs Montrealio saloje, da milžiniški žemės plotai čia iš 
bar vyksta milžiniški darbai, rausti, išknisti ir kur tiktai įma 
Ne dideli, bet tikrai milžiniški noma, statosi naujakuriai. Tik 
darbai. tai prieš 4 metus čia buvo tušti

Ypatingą dėmesį dabar trau laukai ir krūmų brūzgynai. Da 
kia jau treti metai statomasis bar šitų vietų negalima atpažin 
Šv. Lauryno upės vadinamasis ti. 
Jūrų kelias. Tai yra nepaprasto 
masto sumanymas,kuris aju arti 
naši į užbaigą. Tie darbai keičia 
Montrealio ir jo apylinkių vaiz 
dą. Štai dabar bal. 18 d., pra 
dėtas jau ardyti Viile Lasalle 
vad. Mercier tiltas, nes pietinis riopai. Viena, čia galima, kur mai. Kai prieš kelis metus čia liau vystyti biznį. Tuo tarpu tie pai bus keleriopai I___ D._.
jo galas turi būti pakeltas 150 dar yra galima, įsigyti nuosavy teko lankytis, tiktai vienas vii pirkėjai, kurie nupirks po kelis Kas dabar sumoka po 400,°greit teauguay sritys, 
pėdų augščio, kad apačia jo ga be, dabar plotą žemės arba užsi kaviškietis agronomas Filipavi sklypus, jau po metų ir ypač ki gaus keliariopai. "
lėtų praeiti okeaniniai laivai, sakyti namus, kurie čia prade čius (Philip) čia buvo nusipir tų, jau gaus dvigubą ir tirgubą po Chateauguay

tyti Jūrų kelią. Nilo tos dienos, 
kai susitarimas įvyko ir kai pra 
sidėjo Jūrų kelio statyba, visas 
Montrealis tarytum pakrypo j 
šitą pusę. Daugelis fabrikų jau 
planuoja persikelti prie Jūrų ke 
lio arba arčiau prie jo. Kol dar 
yra laisvų vietų, vyksta tiesiog 
lenktynės. Ir, reikia pasakyti, 
kad kas pirmesnis, tas tiktai gr

" ir tas lengvatas, kurios 
duodamos pirkėjams, ir „Nepn 
klausoma Lietuva“, greta kitų 
lietuvių, čia nusipirko du skly 
pus, taip pat nusipirko du skly 
pus. Yra tikra, kad nebus čia 
pralaimėta.

Labai patartina tautiečiams, 
kurie šiaip ar taip išvyksta į už 

pirktis čia Škfypus’ miesčius pasižvaglyti, pakvėpuo 
ti tyru oru, plačiau pasidairyti 
arba pasižmonėti, pasivažinėti, 
— pasukti bet kurią dieną pe.^ 
Mercier tiltą ir Indėnų rezer™ 
tą 4-tu keliu ir čia šen ten pa^M 
žvalgyti, pasižiūrėti, kokie mil 
žiniški darbai dirbami Šv. Lai! 
ryno upės — kaip kasamas Jū

duota už 80.000 dol., o dabar už 
ją jau duoda 200,000 dol. Bet 
kas ją dabar parduos, nes išpar 
celiavus žemę, už ją bus gauta 
bent dešimt kartų daugiau. Bet 
ir tai ne augščiausia kaina. Pa 
vyzdžiui „Cortina Develiopme nieriai apie Lapraiiie yra nupir 
nt, Ine.“ sklypus parduoda po kę visą farmą, už kurią jiems

Chateauguay yra miestelis 3—400 dol. labai lengvomis iš jau dabar, po metų, kai jie ją rų kelias, kaip statomi milžiniš 
prie upės, augštoje, sausoje vie simokėjimo sąlygomis. Taip da nupirko, dabar jau gauna pasiū ki Šliuzai, kaip ardomas tiltas, 
toje, prie didelio kelio Nr. 4. romą todėl, kad norima biznis lymų ją parduoti už dvigubą kaip vedami keliai, elektros Ii 
Per jį dabar jau vedama 6-šių padaryti labai greit. Čia vaidina kainą. Bet jie gerai žino, kad nijos ir tt., ir tt. Na, ta pačia 
kelių autostrada, kuri jungia

Žmonės, kurie numato ateitį, 
iš anksto jau planuoja, projek 
tuoja ir ateiičai bando užbėgti Kanadą su Jungtinėmis Ameri daug uždirbta, bet kadangi bus dešimt kartų daugiau. Tat ir tie apylinkes, kur ateityje geriau 

-r>_: j.-j.u. ... jh ... i -- . .• kurie nusipirko iš šia būtų apsigyventi, kur malo

Bet jie gerai žino, kad nijos ir tt., ir tt. Na, ta pačia 
rolę greitumas. Tegul bus ir ne po metų kitų jie už ją gaus bent proga apsidairyti ir po artimas

už akių, jau dabar daro žygių kas Valstybėmis. Tai didelės at greit, dėl tų lengvų sąlygų, iš tautiečiai, kurie nusipirko iš šia būtų apsigyventi, kur malo
ateičiai pasiruošti. eities vieta. Čia didelį plotą už parduota, tai susidarys gera ap „Cortina“ sklypus, tikrai neapsi niai laiką praleisti ir tt. Taip

O pasiruošti galima visoke ima karo veteranams statomi na yvarta, kuri bendiovei leis to riko, — po metų, kitų tie skly važinėjant, neabejotina, kad bus
brangesni, pasiektos besiplečianičos Cha 

, kurias, jeigu 
Važinėjant norėsite, Jums ir parodys ir pa 

i------ ------------- ——• j .. . 4 —--- v--- r, —-- -- ------r.. v_, j— •* teko pasitei aiškins p. Juodkojis.
Čia, siauroje upėš dalyje, ties da dygti, kaip grybai po lietaus, kęs farmą, kurios didelę dalį už kainą, nes dėl pramonės cent rauti apie sklypu kainas. Vie Nemačius šitų vietų, sunku
šiuo tiltu yra suprojektuotas ap Jeigu kas norės čia gyventi ir ėmė sodas. Tada p. Filipavičius ro perkėlimo į aną upės pusę, nas savininkas iš minėto asme įsivaizduoti, kokiais milžiniš
ačia upės tunelis. Suprojektuo dirbti naujuose pramonės cent jau buvo išplanavęs tą žemės čia kuriasi nauji gyventojai, ku ns parcelių už kampinį sklypą kais šuoliais Montrealis žengia
ta Šv. Lauryno upės užtvanka ruošė, tai bus jau pasiruošta, o plotą, kurį siūlė lietuviams pirk riems reiika vietos, reikia skly prašo 3,000 dol. Tai kas bus pirmyn.
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INamų statytojams ir pirkėjams
=2

GAL ŠIEMET STATYSI, PIRKSI AR REMONTUOSI NAMĄ?
Jei taip, tai laikas pasirūpinti statybinių medžiagų, kurių kainos šiuo metų laiku yra 
žemiausios. Tuojau kreipkitės į statybinių medžiagų urmininką —

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

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

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

II.
PRIIMAME UŽSAKYMUS PASTATYTI NAMUS

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

MAMERTAS MACIUKAS
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

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

TELEFONAS: CR 7-0051

rjooiff-iRntm?

K

S

AMLIT BUILDERS SUPPLLIES Ltd. 
telefonu RA 1-7524.

AMLIT BENDROVĖS VALDYBA.

__ ' fT\ duotu adresu.
' A A J T OT T 'IhI) f^T> T A C Tokias stipendijas gavusieji 
/VI O Ryt KJ JT \ Z lS f Z-\ H išsiunčiami į Europos universi 

r i tetus visam studijų laikotarpiui
TRUMPAI Iš LIETUVOS "u ?ilna stiPendija hT P^nu ke

. hones apmokėjimu. Jeį kas is
— Kaip pranešama privačia krūtine, perplaukdama šią dis lietuvių studentų ten kreiptųsi

me laiške, vienas geriausių N. tanciją per 1; 30,2 min. ir stipendijų prašytų, prašome
Lietuvos sporto teoretikų — — Olimpiniuose žaidimuose pranešti BALFo centrui, kad
Šačkus, grąžintas iš Sibiro Į dalyvavę lietuviai A. Mikėnas 
Lietuvą, jau kVletą kartų, spor ir J. Pipynė lankėsi provincijo 
to reikalais, buvo nuvykęs į je, pasidalindami savo patirtais 
Maskvą. įspūdžiais iš Melbourne miesto.

— Sov. Sąjunga, nusipelniu Jie aplankė Kėdainius, Uteną, 
siems sportininkams, suteikia Zarasus, Biržus, Panevėžį ir kt. 
sporto meisterio vardą. Pirmie mistus.
ji lietuviai, gavę šį „titulą”, bu — 1956 m. plaukymo varžy

galėtume pagelbėti ją gauti.
Kun. Dr. J. B. Končius 

BALFo Pirmininkas.

RENKAMA MEDŽIAGA 
LIETUVOS POLICIJOS »

ISTORIJAI
_ _ Buvusių Lietuvos Policijos

vo lengvaatletas A. Šimanas ir bose provincijoje, geriausiai pa Tarnautojų „Krivūlės” Klubas 
šachmatininkas V. Mikėnas 19 sirodė Zarasai. Toliau eina Kai Čikagoje yra pasiryžęs surinkti 
42 m. Šiuo metu, aštuoni lietu šiedorys, Vilkaviškis, Biržai, Ig medžiagą, liečiančią Lietuvos 
viai yra „nusipelnė” sporto nalina, Vilkija, Mariampolė, policijos istoriją Nepr. Lietu 
meisteriai: 5 krepšinio ir po Utena ir t. t. Geresni provinci vos ir okupacijos metais. Galvo 
vieną bokse, lengvojoje atleti jos plaukikai: iš Kaišiadorių Ja jama ją išleisti atskiru leidiniu, 
koje ir šachmatuose. Iš viso Lie nušauskas ir Žvirblis, Ignalino kurį paruošti pakviestas žurna 
tuvoje yra 80 sporto meisterių, je — Damakaitė, Utenoje — listas Bronius Kviklys. Šia pro 
taigi 72 ne lietuviai. Aštuoni Strazdas. ga kreipiamasi į visus buv. Lie
iun^Lt reZiSlikukltU TRUMPAI IŠ VISUR. tu.v°S Polici3°® tarnautojus tre
jungos respublikų. mtyje, prašant juos bendradar

— Šilalėje įvyko krepšinio — Tarpvalstybinės futbolo biavimo medžiagos rinkimo dai 
žaibo turnyras. Jj laimėjo Rie rungtynės, įvykusios Vienoje be. Sėkmirtgesniam paruošimo 
tavo žemės ūkio technikumas, tarp Austrijąs ir Vokietijos rin darbui rūpėtų gauti:
prieš Naumiesčio rinktinę. gtinių, baigėsi netikėta vokie

— Tinklinio rungtynėse Kau čių pergale pasekme 3 :2.
no rinktinė įveikė Vilnių. — Tarptautinės ledo rutulio

—■ Bokso rungtynės Lietu lygos finaliniai susitikimai pra 
va-Latvųa baigėsi lygiomis 10. dėti kovo 26 d. Juose dalyvau 
10. ja Detroit, Montreal, Boston ir

— D. Banytė pagerino Lietu New York. Iš žaidimų iškrito 
vos 100 m plaukymo rekordą Torontas ir Čikaga.

STUDENTAI: Gyvenimas ir Veikla
STIPENDIJOS LIETUVIAMS STUDENTAMS

Veda sktn. inž. J. Bulota.

PRANEŠIMAS APIE DIDELI LAIMĖJIMĄ
Lietuvos Skautų Brolijos Už neatlikę negalės dalyvauti 

sienio skyrius praneša, jog Eg kimuose. Mokestis — 2 dol. 
žilų Skautų 
bos Sekretoriatas yra gavęs iš 
Tarptautinio Skautų Biuro Di 
rektoriaus Gen. D. C. Spry ofi 
cialų kvietimą Egzilų skautų są 
jungon dalyvauti 64 asmenų 
kontingentu Jubilėjinėje Jam 
boree, o taip pat ir Tarptauti 
nėję Skautų Konferencijoje su 
6 delegatais (stebėtojų teisė 
mis) .

Minėti skautų sąskrydžiai 
Įvyksta rugpjūčio mėnesį Ang 
lijoje. Lietuvos Skautų Brolija 
Jamborėje bei Tarptautinėje 
Konferencijoje bus atitinkamai 
atstovaujama. Egzilai pakviesti 
dalyvauti tautinėse uniformose. 
Pažymėtina, kad nuo pat 1947 
metų egzilai skautai neturėjo jo 
kių privilegijų; Lietuvos Skau 
tų Brolija šį kvietimą sutinka 
su džiaugsmu ir tiki, jog prade 
dant šiais jubilėjimais skauty 
bės metais Lietuvos Skautų Br 
olijos vardas vėl bus įtrauktas 
į tarptautini" - ‘■'.tautų sąrašus 
ir galės dab pilnai skau 
tiškame judėjime.
LIET. SKAUTŲ S-GOS IR 

BROLIJOS ORGANŲ
rinkimai bus šį rudenį. Prime skautų vadovai. Gal vieno kito 
narna visiems skautininkams, palankaus lietuvio jis dar nesu 
kad užsimokėtų nario mokestį skubo pasiekti. Kad ir su ma 
už 1956 m. arba kt. metus. To ža auka aukokime visi.

— Chicagos sk. vyčių dr-vė
4. Fotografijų >š Lietuvos savo vadu išrinko sk. vytį vyr.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS

Ukrainska Knyiia, 1162 Du 
ndas Street West, Toronto, O., 
yra šiems tautiečiams, gyvenan 
tiems Kanadoje ir USA, laiškai. 
Eilės nr. atitinka ir laiško nr.:

1. V. Antanėlis, 2. Ann Ba 
gusevičienė, 3. Jonas Kukutis, 
4. Mrs. L. Morkūnas, 5. J. Šven 
toraitienė, 6. J. M. Jones, 7. 
Albinas Joniką, 8. A. žindžius, 
9. Antanas Kuraitis, 10. S. B. 
Žutautui, 11. S. Lorinitis, 12. 
J. Gudaitis, 13. Anelia Straz

rin 
me

ą Asociacijų’ Tary tams. Siųsti LSB ūkio Skyriaus das? M? j.luška, 1*6. Adams ju 
o vedėjui adrlsuį Sig. prašaus lia 17 A KazlauskaS) 18. v.

Alfosa, 20. Jan Wojgieta, 21. 
Vieronikai Vaitkus, 22. A. Ozi 
nskas, 23. Navalinskui Broniui, 
24. E. Prialhauskas, 25. Budrec 
kis Kazys, 26. J. Markus, 27. 
Kuraitis Antanas, 28. G. Balai 
šis, 29. Jonui Naujokui, 30. A. 
Kuraitis, 32. K. Bartkienė, 34. 
Jonas Lidzinskas, 35. Vytautas 
Antanas Gomys, 3b. Juozapavi 
čius E., 38. S. Tranckūnas, 39. 
S. Janušauskas, 40. Vymauskas

1. Buv. policijos pareigūnų 
atsiminimų tiek apie policijos 
organizavimą, darbus, veiklą, 
tiek apie su polic. darbu susiju 
sius Lietuvos gyvenimo įvy 
kius;

2. Bet kurių metų „Policijos’1 
žurnalo komplektų ar paskirų 
numerių;

3. Policijai skirtų leidinių, policijos gyvenimo. skltn. Vyt. Petrauską. Jis buvo
ypač „Lietuvos Policija 1918 Jeigu kas galėtų šių dalykų pirmosios skautų skilties, įkur 
—1928 m. (red. ig. Tamašaus suteikti bei paskolinti, o taip tos 1948 m. Chicagoje, skilti

Kaip naujai atvykusių lietu ir kitų galimybių stipendijoms ko), Policijos Kalendorių 1934, pat nurodyti, kur jų būtų galininkas. Prieš kurį laiką grįžo
vių studijuojantis jaunimas, gauti. Jei lietuviai studentai 1936, 1938 m.. „Policijos” De ma gaiiti, magniai prašoma pra iš Vokietijos, kur atliko karinę
taip ir čia gimusieji, lietuviškos arba studentės apsispręstų stu partamento Aplinkraščių Sava nešti Br. Kvikliui, adresu: 631 tarnybą,
kilmės studentai, dažnai krei dijuoti ne Jungtinėse Amerikos dą” ir pan.; W. 54th PLace, Chicago 9, Ill.
piasi į Balfą prašydami para Valstybėse, bet užsienyje, tai 
mos. BALFa pirmasis uždavi galėtų kreiptis į taip vadinamą 
nys visokeriopai remti ir gelbė International Education Excha 
ti į vargą patekusius mūsų tau nge Service, kurios direktorių 
tiečius, o studentams stipendi mi yra Mr. Russell L. Riley, Ro 
jas duoti, kaip seniau buvo da om 421, SA5, Department of 
romą, sustota. Tiesa, išimčių ga State, Washington 25, D. C. 
Ii būti ir paskutiniame BALFo Amerikos valdžia yra paskyrų 
Seime apie tai kalbėta. Talen si dideles sumas įvairių specia 
tingiems studentams parama ga listų paruošimui užsienio uni 
Ii būti suteikta. versitetams ir norintieji gauti st

Yra tačiau da; neišnaudotų ipendijas gali kreiptis anksčiau

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.

« 8

BELLAZZI-> LAMY, INC
TR S1S1 7679 Geor'e S‘- vale Lasalle.

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

*®©^^©©©©©©©©^^©©^^®©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©'> ’‘
A

Tel. TR. 1135

» .i

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

"^sA...

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA.

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

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

ir t. t., ir t. t.
0.85

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

TAUPYK, SKOLINKIS |
savo kredito kooperatyve

„LITAS” |
Santaupos pilnai apdraustos Paskolos lengvai ir greitai g 
duodamos betkokiam geram tikslui. g

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

Banko kambary. x
Pirm. A. Norkeliūnas .................................... RA 7-3120 $

DE LUXE DRY CLEANERS!
117 —6th AVENUE, LACHINE į 

Lietuviams nuolaida.
iVlltj- O Z Z J Sav.: P. RUTKAUSKAS, t

StaNu

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUM

PALAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONA ITĖ B. M. Dodon).

2544 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292

kas, 32 Pasadena Gardens, To 
ronto 9, Ont., Canada.

LIETUVOS SKAUTŲ BRO 
LUOS DŽIAMBORĖS FON 
das telkia lėšas, kunos įgalins 
mūsų skautus atstovauti lietu 
vius šią vasarą vykstančiuose 
skautų sąskrydžiuose. Kad mu 
sų skautų reprezentaciniai viė 
netai galėtų ten nuvykti, reik 
bendros visų lietuivų taikos 
Džiamborės Fondui. Daugely .
kolonijų skautai veda tą talką. Vladas, 41. J. Dzikavičiui, 42.

KAI DAUG DUODA J“'1’“" Y,yt,as'„ į3; A' ?*-“ 
džius, 44. Vale Vikstrems, 4o.

vienas, pasidaro mažai. Kai V. Bladis, 46. A. Staukaitis, 47. 
mažai duoda visi, vra daug. Dž Jonykai Antanui, 48. Joe Ben 
iamborės fondui aukokime vi zaitis, 49. Vladas Juška, 
si. . .

Tokiu šūkiu kreipiasi į savo 
skaitytojus „Mūsų Vytis“ Nr. 
2. Ačiū mūsų visuomenininką 
ms už spaudoje nuolat skati 
nančius remti DF ir tuo pačiu 
įgalinti mūsų skautus reprezen 
tuoti Lietuvą tarptautiniuose 
skautų sąskrydžiuose bei sto 
vykiose. Daugely vietų gražiai 
darbuojasi DF įgaliotiniai bei

50. 
Ona Jonelynienė, 51. Ona Ske 
rius.

• Bolševikinę spaudą Lietuve 
je platina 22,140 platintojų. Iš 
jų 4,860 yra kolūkiuose, 2680 
fabrikuose ir 14,600 visam kraš 
te. Kiekvienam 135 gyventojui 
yra vienas spaudos platintojas.

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

«$«S«$«SSs5S$SSS«$«SSS«*ę$$4SS$$SS«$$«SS«4S4««!5$Si$^^

Dr. TASSY SiNGCRMAN 
optometristas - optikas

TIKRINAMOS AKYS — PRITAIKOMI AKINIAI 

4281A St. Lawrence Blvd., Montreal. HA 7928

I
SALIONAS DIVA MODE

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

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

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

44/ r/c
Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai. į
SAV. K. KIAUŠAS it J. Š1AUČIULIS 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika 
Lietuvoje, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 

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

„ Montreal, P. Q. Tel.: HU 8-0162.
S©©©©©©©©®©©©©©©®©©©®©©®©©©®®®©©©©®©©©®©'®®®©©©©©©!

:i; HE 0211 Office: 727 Argyle g
HE 0311 VERDUN |

VERDUN COAL Reg’d.
GerardViau, aav.

ANGLYS — MALKOS— KURO ALYVA
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Pažinkime Kanadą
RAŠO J. PRONSKUS 

KELI ĮVADO ŽOŽDIAI: ,
Gyvenant Kanadoje ir, hki kuriantiems prekių Krautuvėlę, 

mui lėmus, skaitant šį kraštą kurią vėliau iš tėvo perėmė sū 
antrąja tėvyne, negalima nesusi nūs Tomas. Šiandien Lomas „re 
domėti dalykais, kuriais šis kra ziduoja“ The Pas, apie 3,000 
štas pagristai didžiuojasi, tai gyventojų 
yra milžinišku didumu, pasakin prie Saskačevano upės ir prie 
gu Įvairumu ir neįvertinamu geležinkelio iš Winnipego j 
turtingumu. Ką visa tai reiškia? Flin Floon, Lyn Lake ir Chur 
Tai reiškia ateitį šio krašto chillo uostą Hudsono įlankoje, 
gyventojams, paveldėjimą Ka Su savo šešiais paaugusiais sū 
nados tautai (nation), kuri nais Lamb, greta originales kr 
nėra kokia nors vienalytė etni autuvės, yra išvystęs labai pla 
nė masė, bet yra mozaika, sūdė čias transporto, statybos, mus 
liota iš daugelio etninių, rasi kinių žiurkių (muskrat)) „fai 
nių, tautinių grupių, pradedant mas“ ir tikras galvijų raguočių 
anglais, prancūzais ir indėnais farmas Manitobos šiaurėje, 
kaip skaitlingiausiomis ir bai Dar 1930 metais Tomas su 
giant Europos, Azijos ir net Af manė, kad lėktuvais gabenant > 
rikos tautybių grupelėmis, ku žuvį iš šiaurės ežerų į apdirbi i 
rių ne pačią mažiausią užima rno ir pardavimo centrus, žuvis | 
ir lietuviai kanadiečiai; tai reiš nesugestų ir transportas išeitų į 
kia progas, progas jauna dv pigiau nei gabenant valtimis $ 
asia, iniciatyva ir nuotykių (ad ežerais ir upėmis ištisas savai J 
venture) aistra apdovanotiems tęs. Šiandien Lamb pats turi į 
žmonėms, kokių 11 lietuvių tau nuosavus 9 transportinius lėk ^PIRKĖJUI PAGEIDAUJANT, KIEKVIENU METU DA- 
tinei grupei netrūko ir netrūks tuvus. X
ta. Nesant pastĮovaus susisieki X

Kadaise buvau pradėjęs „Ne mo tarp jo gyvenamosios vieto X 
priklausomai Lietuvai“ paran vės Moose Lake ir provincijos X 
kioti informacijų apie Kanado šiaurinės „sostinės“ The Pas, £ 
je, toje gal paskutinėje šalyje, Tomas įsigijo didžiulį „kreice X 
viliojančias galimybes lengvo rį” —vilkiką laivą su kajutė A 
mis sąlygomis įsigyti žemės, mis keleiviams ir milžinišką X 
individualiai ir grupėmis, — že baržą prekėms, medžiagai bei X 
mės, to tikriausio egzistencijos gyvuliams gabenti tarp Moose X 
ir nepriklausomybės pagrindo Lake ir The Pas. &
per valdžios skirstomus „pro Patyręs, koks puikus biznis £ 
jektus“ prerijų provincijose ir yra iš muskinių žiurkių ir ma X 
Šiaurvakarių Teritorijose. Da tydamas, kad jos baigiamos iš X 
ug ateivių, iš Olandijos, Itali naikinti. Tomas apkeliavo Sas X 
jos, Vokietijos, Didž. Britani kačevano upės žemumose į va X 
jos ir kt., per tą laiką jau pa karus nuo The Pas begalinius £ 
plito tuose „projektuose” ir da liūnynus ir raistynus ir sudaręs X 
ugiau tokių naujakurių iš užjū su Manitobos provincijos vai X 
rių užplanuota. Iš lietuvių teko džia sutartį, įsteigė tose sun X 
Isusijauktiį tik vieno atsiliepi kiai prieinamose, tūkstančio ket X 
mo, kuriuo buvo^ pasiūlyta, kad 
pats tų rašinių autorius tokias 
sąlygas ištirtų vietoje ir įstai 
gų norinčių žemėje kurtis drau 
gija, į kurią ir siūlytojas įstotų!

Bet yra begales kitų progų 
Kanadoje, kurios prašyte pra 
šosi parašomos saviškiams, ypa 
tingai iš besivystančios krašto 
pramonės sričių bei iš gyveni mi turtai nyksta kasmet šiaurė bai nemėgsta kritikos, bet aš, ii mus.

gyvame miestelyje y

Winnipego i X

virtainių mylių plotuose muski 
nėms žiurkėms saugonę (rezer 
vatą) ir šiandien, planingai pri 
žiūrint jų veisimąsi ir gaudymą, 
Lambo „žiurkių imperija“ yra 
pasidariusi plačiausiai pagarsė 
jfusiu nusisekusiu eksperimen 
tu.

Matydamas, kokie neapsako

NETOLIMOS ATEITIES MODERNIŠKAS MIESTAS.

DIDŽIOJO ST. LAURENT LAIVŲ KELIO IR SUNKIO

’ CH ATE A UGUAY!

SIOS PRAMONĖS KAIMYNYSTĖJE.

Geriausias investavimas!
SKLYPAI VAISMEDŽIŲ SODE. NETOLI KELIO NR. 4.

Kaina tik $ 329.Į Įmokėti $ 50
/
Į

ROMI NUOSAVYBĖS DOKUMENTAI PAS NOTARĄ. į

LIKUTIS IŠSIMOKĖJIMUI PER 1—4 METUS, 
ARBA $1.75 PER SAVAITĘ

Be nuošimčių ir taksui
GEROMIS MŪSŲ SĄLYGOMIS JAU YRA PASINAUDOJĘ DAUGELIS LIETUVIŲ 

IR NUPIRKĘ ČIA PER 100 SKLYPŲ.

Skambinkite šiandien HU 9-3691 <
^^lOTFIldM Development, Ine WK I INA Atstovas P. Jut

drfteaaęvoy

xv 69 CENTRAL ST., VILLE LASALLE, Oi l

Office
150*

Pont 
Mercier

...... . XMcrfow. N.Y. X

LONDON, Ont.
AUKOJA ŠALPAI

Sibiro lietuviams cšlpti per orkestras 36 dol., pakvietimai, 
komisijos parengi skelbimai, susirašinėjimai. 18. 

' 1, kt. smulkios išlaidos 6.60 
dol.; viso išlaidų 106.04 dol.

Loterijai, kuri buvo labai sėk 
minga, fantus aukojo: Eddy's

St. CATHARINES, Ont.
TRUPUTĮ PAREIGINGUMO

Nors St. cathariniečiai ir la čius „income tax” pakvitavi' 
t_________ „„ .„ ............. ......... -J----------------------------------- o ' ‘--------------------  Income tax-so lentelėje Parengimų
mo individų - pionierių, kurie je niekam nedagojant ganyklų gesnį laiką tylėjęs, vėl neišken taksuojamos sumos keičiasi de mi,s 1956 m. aukojo šie Londo 44 
pradėję 
bai daug. Kaip nauajusią pavyz 
dį čia priminsiu Tom Larnb, 
„Šiaurės imperijos kūrėją“, gy 
venantį The Pas, Manitoboje.

VIENO ŽMOGAUS 
„IMPERIJA“ 

Tom Lamb, išandien 
amžiaus, yra pionieriaus 
bininko sūnus iš Moose 
50 mylių į vakarus nuo The siu ir įtakingiausių Kanados šia dykumos žmogus į ' * 

Pas. Tomo tėvas 1900 metais urės piliečių, kurio pavyzdį kad plėšti, iškasti ir išsemti medžią 
toje vietovėje atidarė čia besi ir mažesniais mastais pasekti ginęs gėrybes.

iš nieko“ pasiekė la ir pievų žolės ir pranašaudamas čiu nepareiškęs B-nės St. Catha šimtimis dolerių. Ii jei iš pilnos 
Kanados šiaurės pramonės kili rines apyl. valdybai mažytę pas dešimties atimsi nors vieną do 
mą, 
tose 
tus 
mis 
oru.

Pradėjęs iš mažos krautuvė Kanados šiaurėje yra dar aps 
lės ir, priedams, panaudodamas čiai vietos ir progų kitiems su

Lamb pradėjo steigti vic tabą. 
gyvulių farmas, jų produk 
eksportuodamas nuosavo menė yra išsirūpinusi pripaži 
priemonėmis vandeniu ir nimą aukavusių šalpai galiojan

no lietuviai: 20 dol.: dr. A. Ka 
veckai, po 5 dol.: 1'. M. Genčiai 
ir P. Jokšai, 4 dol.: J. Tonkū 
nas, po 2 dol. : K. Kudukiai, Lie Jewellery, 609 Richmond Št., 
tuvis (slapyv.) ir J. Perminąs, savininkas E. Povilaitis, Šegiai, 
po 1 dol.: A. Kalnėnas ir P. Tu Kasaičiai, Br. Misius, Petrašiū 
mošai, 75 et.: kun. J. Danielius, nai, Kerai ir aniliūnai.
Viso 42.75 dol. Malonu pastebėti, kad dalis

Be to, p. Kiburio pastangų mūsų tautiečių ne tik Į parengi 
mis iš IngersoH'e gyvenančiu mus uoliai lankosi, bet dar ir 
lietuvių dar surinkta ir minėtai papildoma savanoriška auka 
komisijai Londone perduota 10 remia mūsų brolių šelpimą. Bū 
dol. Aukolo po 2 dol.: P. Piga tų džiugu, kad ir tie, kurie ne 
ga, J. Mulevičius, K. Lietuvis atvyksta i parengimus, rastų 
(slapyv.), Helen Kiburis ir galimybę paremti svarbų šal 
Balys. pos darbą. Netrukus Londone

Iš paskutinio pasilinksmini bus vykdoma tam tikslui didės 
mo, iv. 1956. XII. 1, gauta pel nio masto rinkliava. Bus gali 
no 58,82 dol. Pajamos: įėjimo ma aukoti rūbus arba pinigus 
biletai 80 dol., bufeto pelnas wpagal pasirinkimą). Z
(įskaitant gėrimus) 28.25 dol., Nuoširdus ačiū p. Kiburiui, n„ 
loterijos (kartu ir pelnas) 56. visiems aukotoajms ir parengi 
61 dol.; viso pajamų 164.86 dol. mų dalyviarps.
Išlaidos: salės nuoma 45 dol., Parengimų Komisija.

leri, takso mokamoji suma su 
Kanados Lietuvių Bendruo mažėja dviem doleriais, kartais 

vienu.
Šiais metais mano income tax 

lape reikėjo pridėti tik 71 cen 
to kvitą ir būtų reikėję mokėti 
dviem doleriais mažiau. Esu 
šalpai aukavęs kciis dolerius ir 
jei apylinkės valdyba būtų nors 
vienam doleriui išrašiusi kvitą, 
būčiau sumokėjęs dviem dole 

Aplink tokias riais mažiau ir tuo du dolerius 
, vietas beregint pradeda kurtis vėl mielai atiduočiau šaipai. Vie 
;? naujoj, gyvenvietes, civilizaci nok apylinkės vaidybos neparei 
j;: jos užuomazgos, o tos $ai ir yra gingumas priverčia tą sumą ati 
3 naujos progos sumaningiems, duoti ne savo tautybės reikalą 
| Kad tokių vietų ir progų Kana ms. Visgi Į tokius, gal ir apsilei 
| doje yra apstu, štai keletas vedimus, turėtų out atkreiptas 
« liausiu žinių. (d. b.) dėmesys. Ignas Šajauka.
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preky savo smegenis, Tomas Lambas maningiems pionieriams.
Lake, šiandien yra vienas turtingiau Tokios vietos yra ten, kur iš 

pradeda iš

m.

GENFRALINTS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D- E. BELANGER 8c SONS 
l.i METŲ JŪSį TARNYBOJE 

G A R A N T U O T A S DARBAS.
Ville Lasalle. TR 4588.ve..

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.

i 
t:

8

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
P A S I R I N K I M A.

DARBĄ A T L I EK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE St., E.

RAvmond 1-6005.
Kreiptis bet kada.

Muskrat 
paltus 

duodu gerom 
sąlygom 

išsimokėti

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS”

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

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

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

D. N. Baltrukonis CR 6-7634
A. Markevičius OR 1-9816
Įstaiga: 177 Sherbrooke St.
P• Adamonis PO 6-7594

F. Yasutis LA 2-7879
J. Skučas RA 2-6152

W. Telefonas — PL 8501.
A. Budriūnas RA 7-2690.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Gegužės 1 d., 1957 mes persikeliame į patogesnes 

patalpas, kelios durys nuo dabai tinės vietos.
Naujas adresas bus:

1226 Sherbrooke St. West, Montreal.
Telefonas pasilieka tas pats:

BElair 4860
Prašome skambinti ar rašyti dėl davinių apie mūsų 

naują pagerintą patarnavimą (taipogi ir oro paštu) 
siunčiant vaistus ir kitas reikmenis, kurių daugeliui 

yra sumažintos kainos. „

INTERNATIONAL GIFT PARCEL SERVICE
Seniausia ir didžiausia šios rūšies Įmonė Kanadoje.

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 
SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 

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

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

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

Susitarimas iš anksto nereikalingas.
3963 COLONIAL AVE., MONTREAL

(2 g. į rytus nuo St. Laurent)

LIŪDESIO VALANDOJE

KREIPKITĖS PAS

telef.:
PL 0094

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — W1LLIBRORD AVE

4500 VERDUN Ave., Verdun.------- Tel. YO 3440.
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Victoria Day
KOKIŲ LIETUVIŲ NAMŲMES SIEKIAME...

Atkelta iš 2-ro psl. mą, kuris įvyks vengrų St. Mi $ 
sistatymas, būti šiame reikale chael salėje, 213 James St. N. k 
tik liet, visuomenės patarnavi Paskaitą skaitys dr. A. Šapoka. 
mui, išjungimas iš NF V-bos Programaą išpildys Hamilto | 
narių tarpo, bet kokių asmeniš no šeštadienio mokyklos moki & 
kų ambicijų, išjungimas iš NF niai. Skaitlingų seimų motino | 
veiklos bet kokio politinio nusi ms bus įteiktos dovanėlės. Ha $ 
statymo, visiška visų lietuvių miltoniečiai prašomi painfor £ 
tolerancija (yra visiems lietu niuoti Apylinkės Valdybą apie | 
viams be nusistatymo skirtu žinomas daugiavaikes Motinas £ 
mo priimtini.

Tad tik drąsiau ir ryžtin 
giau, o vėliau pamatysime ir 

ustebsime, ką galime atsiekti 
ieningomis ir koncentruotomis 

mūsų pastangomis.
Jūsų

Hamiltono Liet. N F V-ba.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIMAS
KLB Hamiltono Apylinkės 

Valdyba gegužės 5 d., 5 vai. v. 
ruošia Motinos Dienos minėji

proga, įvyks

Europos gydytojas
Dantistas

Dr. N. S k a a b
3 Barnesdale Avė. S.

Hamilton, Ont. LI 4-6405.

$

skambinant K. Mikšiui tel. JA 'v 
9-8593.

Visos Hamiltono lietuves 
Motinos ir plačioji visuomenė 
yra nuoširdžiai kvieičama daly 
vauti Motinos Dienos minėji 
me.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba.

VISŲ TAUTYBIŲ TAUTI 
NIŲ ŠOKIŲ FESTIVALIS, 

kurį ruošia „Cauncil of Friend 
ship“, įvyks gegužės 8 d. 8 vv.

j

$

%

t
__ r , j__ O-D_______. z. a 
YWCA salėje, 52, Ottawa Str 
eet N. Hamiltone. Su tautiniais “i. 
šokiais pasirodys apie dešimt

dideKu KONCERTU ir
linksmais šokiais

BRANT INN, Burlington, Ont. 
patalpose.

(Apie 10 m. nuo Hamiltono j Torontą, prie 2-jo kelio).

DR. P. ANCEVIČIAUS PRANEŠIMAS
Prisikėlimo Bažnyčios salėje, Dailydė, V. Montvilas, V. Užu

vasaros sezono atidarymas |
mentą Dr. Pr. Ancevičius ture Dr. Valadka, C. P., po 6,00 — 

t jo visuomenei pranešimą, liečia A. Diržys, po 5,00 — St. Igno 
k ntį jo atstovaujamos partijos tas, A. Juceliūnas, V. Moticko 
jį pažiūras, kovą su žmonijos pa nis, Pr. Šutas, A. Gocetas, P. 

baisa - komunizmu ir iškovoji Grigas, P. Kukreikis, J. Macte 
š mu tremtinių teisių su vietos gy jauskas, A. Masionos, V. Simo 
k ventojais. Perskaitė Vliko pirm, navičius, V. Pūga, J. Sližys, K. 
t J. Matulionio jam atsiųstą svei Stulpinas, J. Prišas, J. Stravins 
f kinimo laišką, linkintį laimėti ri kapt: Žadeikis, P. Liačas, J. 
| nkimus ir, kaipo Kanados pilie Tunaitis, J. Žilys, X. X., V. Ba 
| čiui, dirbti šio krašto ir lietuvių čėnas, X. X., V. Trcigis, A. Sa 
y gerovei. Dr. Ancevičius reiškė ulis, J. Pikelis, Čiapas, J. R., J.

Programą atliks solistas V. VERIKAITIS | padėką Šv. Jono Parapijos kle Baltakis, J. Z., D. Renkauskas,
. . * . . ■ . . & bonui kun. P. Ažubaliui ir Te E. Dronseikienė, S. Drąsutis, J.
ir jo va ovaujamas v a r e a s. £ vams prancį§konams, aktingai Krivickas, P. Stripmis, B. Saka

Benni Ferri muzika, įvairus bufetas, turtinga loterija ir X remiantiems jo pastangas būti lauskas, Girčys, K. Matkevi
kitkas Pradžio 7 30 v. v. X išrinktam ir, suderinimui parti čius, K. Rusinas, Berneckas, J.

jos linijos su katalikų bažnyčia, Sasinevičius, A. Mitalas, T. Va
Visų kolonijų lietuvius maloniai kviečiame atsilankyti. parūpinimą audiencijos pas To liūs, K. Gaputis, S. Ažubalis, P. 

ronto Kardinolą. Prašė tautie Lelis, Dragašius, Park side me 
čių palaikyti jo kandidatūrą, o at, J. Blezgis, Dr. Yčus, J. Ber 
jam tapus išrinktam, lietuvių ne žinskas, Milašius, Križevičius, 
apvilsiąs. Stepaitis, K. Lazauskas, S. Vai

Būtų gera, kad lietuviai, ne tkūnas, S. Rukša, Narbutas, A. 
žiūrint savo įsitikinimų, savo Palionis, J. Stanionis, J. Gritė 
balsais paremtų lietuvį ir bal nas, J. Čeponis, E. Bubelis, S. 
savime aktingai dalyvautų. Bs. Pusvaškis, S. Tarsiūnienė, Al.

» ai u m vii mA c Kuolas, S. Ignatavičia, L. Kali
SAULIŲ KLUBAS nauskas, V. Sendrikas, po 4,00

savo šių metų veikioje yra užsi P. Vilutis, A. Cipliajuskas, po 
brėžęs bent dvigubai padidinti 3,00 M. Zabulionis, E. Loren 
narių skaičių, pritraukti dau cienė, V. Šarūnas, A. Augaitie 
giau aktingesnės jaunuomenės, nė, A. Klupšas, E. Jankus, B. 
suruošti „jaunuomenės Teis Balsys, J. Danaitis. J. Sinkevi 
mą", daryti dažnesnius mažojo čius, po 2,00 — P. Gaida, Kup 
kalibro šaudymo pratimus ir iš čiūnienė, Vilkas, Žutautas, Šal 
eiti į visuomenę su platesniu pa na, Čepauskas, Yokubinai, J. 
sireiškimu kultūrinėje veikloje. Staniūnienė, R. S., E. K., V. 
Šiam tikslui jau susitarta su Urbonas, Plėnys, P. Stripinis, 
buv. Valst. Dramos aktorium J. A. Jankūnas, P. Žilys, O. P., 
Masiuliui, kuris sutiko suorga Dabkus, S. Jokubauskas, R. Z., 
nizuoti prie klubo scenos meno J. Budrys, V. Sendzikas, A. Ru 
sekciją. ta, T. Šurna, A. Pundžius, J.

Dabartinę klubo valdybą su Andriulis, Gurevičius, E. Abro 
daro veiklūs ir su dideliu paty maitis, Žičkus, B. Sergautis, 
rimu šaulių veikloje seni sau Butkys, Smolskis, B. Daugvila, 
liai: M. Kriščiūnas — pirm., V. S. Dargis, Kiškis, Kudirka, Mel 
Jasiūnas — vicep. ir kultūros nikas, Dervinis, Vainauskas, Ja 
reikalams, J. Preikšaitis— ūkio nkūnas, J. Kundrotas, J. Mažei 
vadovas, M. Valiulienė — ižd. ka, J. Račkauskas, R. Vaštokas, 
ir J. Jankaitis — sekr.

TAUTOS FONDO TORON 
TO ASTOVYBĖS

TF A-b-ės Kanadoje 
Hamiltono Sk. Valdyba.

OUPklcllo ĮzCloll Vz V O VJLOllUL * ••v • j * *
tautybių, ju tarpe ir lietuviu ėjimas 50 centų. Po programos viams, is savo pasirodymų jvai 
tautiniu šokių grupė, vad. p. ivyks arbatėlė, kurioje gales da nuošė minėjimuose, II-osios 
Breichmanienės. Rengėjai kvie 1Vvauti visi aįsilankįjS}^i; Lietuvių Dienos loronte. 
čia visus skaitlingai dalyvauti. B’nes VaĮdyba’ LIETUVI, SKIRK VIENOS

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

HAMILTON, Ontario. JAckson 7-5071
TAI JŪSŲ

SUEIGŲ,
BANKETŲ IR KITŲ

SUBUVIMŲ BŪSTINĖ

VmIUVPS PARUOŠIAME PAGAL 
t USIUVCS VISUS JŪSŲ PAGEIDAVIMUS.

$
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!

v

LIETUVI, SKIRK VIENOS 
KONCERTAS HAMILTONE. DIENOS UŽDARBĮ ŠALPAI

Neeilinis įvykis laukia šį šes 
tadienį, gegužės 4 d. Hamilto R 
no lietuvių koloniją. Tai Lietu g 
vių Namų Fondo metinių pro 
ga, ir veiklos atžymėjimui, rcn 
giamas koncertas, dalyvaujant 
meno išraiškos šokėjai J. Kvie 
tytei iš Toronto, sol. J. Krišto 
laitytei iš Clevelando ir sol. A. 
Paulioniui iš St. Catharines. 
Akomponuoja muz. St. Gailevi 
čius.

Jonė Kvietytė viena pirmųjų 
baigė Danutės Nasvytytės stu 
diją Kaune, tobulinosi vakarų 
Europoje pas gaišiuosius tos 
srities menininkus, šoko kaip 
solistė Kanados televizijoje. Tu 
rėjo eilę pasirodymų šio krašto 
miestuose ii su geriausia kriti 
ka pateko į angliškąją spaudą.

Sol. J. Krištolaitytė tik vie 
ną kartą koncertavo Hamilto 
ne, (lygiai prieš 3 metus), ta 
čiau paliko geriausią įspūdį, to 
dėl ir šį kartą yra mielai laukia 
mas svečias.

Sol. A. Paulionis yra dau 
giau pažįstamas Kanados lietu

Lietuviai advokatai 
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN
Barristers, Selicitors, j 

Notary Public. ;L
H e y d e n Street »

(netoli Bloor ir Yongle) I 
Toronto 5, Ont.

Tel.: Ofice WA 4-9501 |
Res.: BE 3-0978 |

X...............XX--------------MX-"—■■><»<-— "y

Lietuvio Advokato Įstaiga
VICTOR D. ALKSNIS 

Advokatas-Notaras
62 Richmond St. West 

Room 503
(kampas Bay & Richmond) 

TORONTO, ONTARIO 
Telefonai

Įstaigos Namų
EM 2-2585 ST 8-5088
X--------XX... ~'XX : XX . ~7X

:<! Hamiltono ir apylinkės lietuviai, «
taupykite ir skolinkitės pas savus — ?;

i TALKOJE |
į! Indėliai, paskolos ir nario gyvybė yra apdraustos. $ 
•!; Talkos kasa atidaryta sekmadieniais nuo 12 iki 2 vai. p. p. <;•: 
[parapijos knygyne, 58 Dundurn St. N., arba skambinkite 

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

TAI SAU
RADIJAS 

ir 
TELEVIZIJAS

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

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

tų mechanikų greitai ir 
sąžiningai.

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

Sav. V. DUNDYS

H H

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: 60 GR STREPTOMYCINO __

1000 tabl. rimifono (isoniazid) 
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, EM 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.

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

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

PRANEŠAME LIETUVIŲ VISUOMENEI, KAD PER
LIETUVIŲ ĮSTAIGĄ

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

galite siųsti savo sudarytus apdraustus

RŪBŲ, VAISTŲ ir KITŲ ĮVAIRIŲ REIKMENŲ

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Latviją, Estiją, Ukrainą "ir Sovietų Rusijos kraštus!

> Muitas apmokamas mūsų įstaigoje. Gavėjas nemoka nieko.
Taip pat siunčiame iš Anglijos vaistus žemiausiomis kainomis.

Vaistus iš Anglijos galima siųsti oro paštu iki 20 svarų.

Mūsų skyrius: Hamilton, 105
pas p. A. Juraitį. Telef. JA

DARBO VALANDOS NUO

Cannon, St. E. 
8-6686.

9 IKI 7.

EXPORT — IMPORT, TORONTO. J
11111111111111111! 111111

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

p Apmokėsite gavę mūsų pranešimą.

Augustaitė, Juška, Gudaitis, 
Bončkus, Krasauskas, A. Mik 
šys, Pivoras, K. Rukšienė, V. 
Sinkevičius, Strumila, M. Valai 

vajui aukavo: 75,00 Kat. Fed. tis, Aranauskas, Draudvila, Gei 
Toronto Sk., 15,00 J. R. Simo dukytė, K Karėnas, Remeika., 
navičius, po 10,00 P. Čepas, P. Rešauskas, Ališauskas, Skučas, 
Austinavičius, A. Juozapavi Tarvydas, Vanagas, Karosienė, 
čius, V. Sonda, Pr. Ruzgaitis, Vitartas, Batulevičius, Čepai 
Kl. Dalinda, P. Dalinda, V. tis, Maziliauskas, Benetis, Kun 

drotas, Paškovičius, Ruzgas, 
K. Dargis, Remeikis, Kazėnai 
tis, Danisevičius, Underis, Vait 
kus, Gustainis, R. Kazlauskas, 
Kudžmavičius, B. Žekas, P. Au 
šrotas, O. Rinkevičieųė, Ancevi 
čius, Ignatavičius, Bražukas, 
S. Kairys ir Jagela.

Tautos Fondo Vajus, kaip 
spaudoje buvo skelbta, pratęs 
tas, todėl prašome kas dai ne 
aukavo, atlikti tą garbingą pilie 
tinę pareigą kaip tik atsilankys 
į Jūsų namus Tautos Fondo rin 
kėjai. T. F. Toronto Sk.

Įst. LE 4-7549. Nm. RO 2-9138

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

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

W. A. LENCKI,

TEISININKAS —

Advokatas—N otaras 
100 Adelaide St W. 

Room 107 
Telefonas EM 6-4182 

Toronto.
ammtmmmmmtmmmttmmtmn:

A.E. McKAGDE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395
201 Northern Ontario B’dg

330 Bay Street, 
TORONTO 1. Ontario.

NAUJA LIETUVIŠKA FIRMA TORONTE.

International Service Burrau
91 Roncesvalles Avenue, Toronto, Ontario.

LE 6-5613
Firmos įsteigėjas ir dabartinis direktorius 

adv. A. L I O D 2 I U S.
Per šią firmą be teisinių ir notarinių patarnavimų, 

atliekami dar šie reikalai: 
EMIGRACIJOS IR IMIGRACIJOS 

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

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

PINIGŲ PERSIUNTIMAS į VISAS PASAULIO ŠALIS. 
— KOMPENSACIJŲ IŠROPINIMAS 

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

PASŲ IR KELIONĖS LIUDYMŲ IŠGAVIMAS. — 
PILIETYBĖS REIKALAI. — 

NOTARINIAI PATVIRTINTI VERTIMAI.
PATARIMAI NAMUS AR BET KURI KITĄ BIZNĮ 

PERKANT — DUODAM! NEMOKAMAI.
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PASKUTINĖ ŠIOS ŽIEMOS — 
MARGUČIŲ VAKARIENĖ — BUS 

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS SALĖJE, 

3426 PARTHENAIS STREET. 
BUS SKANIAI PARUOŠTA 

VAKARIENĖ SU GĖRIMAIS.

MARGUČIU VAKARIENE
BUS GAUSI LOTERIJA SU 

EKSTRA FANTAIS.
BUS TRYS PREMIJOS UŽ 

GRAŽIAUSIUS MARGUČIUS.
Pradžia 7 vai. vakaro. Įžanga $ 1.50.

Šv. Kaizmiero Parapijos Komitetas.

NAUJOJO MONTREALIO 
LIETUVIŲ SEIMELIO
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V ŠV. KAZIMIERO
PARAPIJOS VAKARIENĖ

TD J /\ T bus šį šeštadienį, geg. 4 d. 7 plenumas įvyko balandžio 27 
Jtt JZlz'-Z \. Į z vai. vakaro parapijos salėje, d. Dalyvavo per 30 narių. Pir 

JJ-įą Tai bus šios žiemos sezono pas mininkaujant Stp. Kęsgailai ir
kutinę vakarienė, drauge ir sekretoriaujant naujam inžinie 

v Margučių vakarienė, kurioje riui A. Kličiui, buvo išsvarsty 
bus skanūs valgiai su gėrimais, ta visa programa. P. Staškevi 
bus duotos trys premijos už čius perskaitė praėjusio pienu 
gražiausius margučius ir tui mo posėdžio protokolą, L. Bal 
tinga loterija, kuriai Kazimie žaras padarė labai plačią kaden 
ras Bubelis paaukojo rankų cijos darbų apžvalgą, išryškin 
darbo kabinetą. Visi maloniai damas faktus ir jų teigiamas ir 
kviečiami atsilankyti. neigiamas savybes, būdindamas

E. KARDELIENĖS MUZI visuomenės laikyseną. Seimelio 
KOS STUDIJOS MOKINIŲ Prezid. per tą laiką turėjo 1, 

768.45 pajamų, 1,655.45 išlai 
dų, kasoje yra 113.00. Pr. Ru 
dinskas perskaitė labai plačiai 
surašytus revizijos komisijos 
aktus, kurie konstatuoja, kad 
atskaitomybė yra tvrakoje. Re 
vizija buvo padaryta ne tiktai 
Prezidiumo, bet ir šalpos, mo 
kyklų ir Tautos Fondo kasų.

Trumpai pasisakius dėl prane 
Šimų, nutarta patarti būsimoms 
revizijų komisijoms nerašyti de

• Dr. E. Andrukaitis tris die taliu revizijos aktų, o tiktai pa
nas buvo gydytojų specialistų sirašyti kasos knygose. Trum 
suvažiavime. pame gi protokole įrašyti pla
• Gegužinės pamaldos Aušros čiau tiktai tas, jeigu pasitaiky
Vartų bažnyčioje pradedamos tų kokie trūkumai, 
šį trečiad. 7.30 vak. Seimelio Prezidiuimui, Revi
• Jau persikėlė į lietuvišką gat zijos komisijai ir visoms kitoms

* tr ,. komisijoms už darbą Seimelis
pareiškė padėką.

Sklandžiai ėjęs Seimelio po 
sėdis susidūrė su sunkumu, kai 
priėjo Prezidiumo rinkimai. Bu 
vo nutarta, praeito Seimelio pa 

džiauskaitė su p. Piečaičiu ir p. vyzdžiu, Prezidiumą rinkti iš 
7 asmenų. Toks skaičius ir bū 
tų susirinkęs, bet niekaip neras 
tas pirmininkas ir dėl to nutar 
ta paprašyti senasis Seimelio 
Prezidiumas ei:i apie dvi s«vai 
tos pareigas, o seimelio sesijos 
prezidiumas — Stp. Kęsgailą 
ir A. Kličius paprašyti per tą 
laiką susižinoti su organizacijo 

Chateauguay Cortina Dev. mis *r pavieniais asmenimis ir 
Ine. projekte šią vasarą bus pra sudaryti Seimelio Prezidiumą, 
dėti statyti namai. Prasidėjus ‘ -
statybai, neišvengiamai pakils 
sklypų kainos. Visi, kurie įdo 
maujasi sklypų įsigijimu, ypa 
tingai kampinių, tinkamų krau 
tuvėm, prašomi paskubėti, nes 
kiekvieną dieną jų pasirinki 
mas mažėja ir po keletos mene 
siu kainos bus žymiai didesnės. 
Pasinaudokit proga kol dar

Šį šeštadienį, gegužės 4 d., 7 vai. vak.
Gaisrininkų salėje, 

1474 St. Catherine E.,

skautų-čių tėvai-rėmėjai rengia

PAVASARIO BALIŲ
p. p. Lapinų džazui grojant, lauks jusČia

linksmas ir nuotaikingas su įdomia programa, geru bufe 
tu ir turtinga loterija vakaras.

Visas pelnas skiriamas skautų-čių vasaros stovyklos pa 
gerinimui. Mielus tautiečius — senimą ir jaunimą — 
maloniai kviečiame kuoskaitlingiausiai dalyvauti, nes 
atsilankę smagia’ praleisite vakarą ir tuo pačiu paremsi 

te skautišką jaunimą — mūsų lietuviškąjį atžalyną.

Įėjimas 1.25. Rengėjai.

koncertas paskirtas birželio 23 
dieną, sekmadienį, 5 vai. po pie 
tų Aušros Vartų parapijos salė 
je. Visi tautiečiai maloniai pra 
šomi tą dieną skirti šiam kon 
certui ir kviečiami atsilankyti.
• Dr. Vienožinskis iš JAV lan 
kėši Montrealy pas p. Vienožin 
skaitę ir Joną Adomonius.
• Dr. Šegamogas operavo ton 
žilas p. Kalpokienei ir tyrė p. 
Dalmoto sveikatą.

t i

REIKŠMINGOS DLK VY 
TAUTO KLUBO 
SUKAKTUVĖS

Šiemet sukanka 50 metų kai
Di

AUŠROS VARTŲ PARAPI 
JOS SUKAKTUVIŲ 

MINĖJIMAS
iš šeštadienio, gegužės 4 die 
nos, sutapus keliems parengi veikia Montrealio lietuvių
mams, nukeltas į sekmadienį, džiojo Lietuvos Kunigaikščio 
gegužės 5 dieną ir vietoje pro Vytauto Neprigulmingas klu 
jektuotos vakarienės bus šį sek bas. Šitas sukaktuves klubas 
madienį pietūs, tuojau po pamal lyra pasiryžęs iškilmingai ir 
dų. Aušros Vartų klebonas, pra šauniai paminėti rudenį, lapkri 
nešdamas apie tai, kviečia vi čio 23 
sus lietuvius atsilankyti į gra visus 
žiai ir gardžiai paruoštus iškii prašo 
mingus parapijos sukaktuvių 
pietus.

ŠV. JURGIO ŠVENTĖ.
Šį sekmadienį, gegužės 5 d. 

„Neringos” Skaučių ir Montra 
alio Skautų Tuntai ruošia Šv. 
Jurgio šventę. Pamaldos įvyks 
Aušros Vartų bažnyičoje 10 v. 
ryto. Po pamaldų parapijos sa 
Įėję šaukiama abiejų Tuntų iš 
kilminga sueiga.

Visos skautės ir skautai ren 
kasi uniformuoti parapijos sa 
lėn 9 vai. 30 min. Tuntininkai.

vę šeimos pp. Veselkų, Sabalių, 
Dalmotų, Vaitkučių, Jucevičių, 
Brilvicų ir Renkienės. Visi jie 
namus pirko p. Mažeikos pagal 
ba.
• Sutuoktuvėms ruošiasi p. Ru

£
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DR. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
Office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 
Priėmimo vai.: 2-4; 7-9;

šeštadieniais 11-1 
arba pagal susitarimą. 

Namų 1038 Osborne Av. 
Verdun. Tel.: PO 6-9964.

v

t

DANTŲ GYDYTOJAS j!; 
j;: DR. J. M A L I Š K A ii; 

ji: priima : 9 a. m.—10 p. m. 
■į; 5441 Bannantyne, Verdun, :i; 
<: (kampas Woodland) ;i;
| Tel.: TR 4547 |

NOSIES, GERKLĖS IR : 
AUSŲ SPECIALISTAS 

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

Tel. CA 2506

d., todėl iš anksto įspėja 
Montrealio lietuvius ir 
šią datą rezervuoti Klu 
Miėjimo iškilmėms jau 

sudaromos komisijos, ku

Š. m. gegužės mėn. 4 d.
Toronto Jūrų Skaučių „Vandenė“ Laivo 

Rėmėjų Būrelis, 
gražioje PALACE PIER salėje, 

1 Lakeshore Rd. 
rengia didelį pavasario 

ŠOKIŲ VAKARĄ!
Gros didelis orkestras, loterija ir kita. Pradžia 9 v. v.

Įėjimas $ 1.50. Maloniai kviečiame visus atsilankyti! $

Rengėjai. <

‘9 Šį trečiadienį 8 vai. vak. šv. 
Jono par. salėje rengiama Aka 
demija Gegužės Pirmai — dar 

Pirmą kartą jaunučių varžy bininkų dienai paminėti. Šv. Tė 
bose pirmą vietą užtikrintai iš vo pageidavimu ši direna ski 
nešė Clevelando Žaibas. !(riaima dirbančios visuomenės 

Žaidimus dvi dienas stebėjo kovai su komunizmu. Tarp ki 
per 1000 žiūrovų. Baliun susi tų kalbėtojų Dr. Pr. Ancevi 
kimšo netoli 800. Nežiūrint, čius, kandidatuojąs į Kanados 
kad Vytis ir laimėjo žaidynes parlamentą.
(to ir buvo laukta), abu Toron • Kitą sekmadieni švenčiama® 
to klubai, kaip ir Montrealis, Motinos Diena. 11 vai. pritaikyt 
neturėjo laimės. Gal sunki orga tą šventei pamokslą sako T. Vy 
nizacinė našta gulusi ant toron tautas. Vakarop — iškilmingas 
tiečių pečių atėmė įtemptoms Motinos Dienos minėjimas, 
kovoms taip reikalingą energi Pris. p. salėje.
ją. O gal ypatingas noras išskir O Šį trečiadienį prasideda gegu 
tinai pasirodyti prieš savuosius žinės pamaldos, kurios bus kie 
sukėlė visiems sportininkams kvieną vakarą per visą gegužės 
gerai pažįstamą nuogąstį. mėnesį, 7.30. išskyrus sekma 

Iškilmingame atidaryme in dienius, kada jos bus tuoj po 11 
vokaciją perskaitėt Tėvas Pau val- mišių.
liūs. Žodį tarė Vliko p-kas J. • Rankdarbių kursai mergaitė 
Matulionis, kons. V. Gylys, ir ms (nuo 10 metų amžiaus ir vy 
Krašto V-bos p-kas V. Meilus, resnėms) — pas seseles Vaikų 
Užbaigtuvėse sekmadienio va Darželyje kiekvieną šeštadienį, 
kare dovanas laimėtojams įtei 3 vai. pp.
kė Kultūros Fondo pirmininkė • Virimo-kepimo kursų sėmest 
Iz. Matusevičiūtė. ro užbaigimo vakarienė šitą sek

Vėliau — smulkiau ir bus ko madienį tuoj po Motinos Die 
mentarai. — apb — nos minėjimo parapijos kavinė

ie-
• Ponų Smilgevičių šeima Ve 
lykų metu lankėsi Toronte ir 
Velykas praleido pp. Meilų ir 
pp. Valių farmoje, už Toronto.
• T. Bernardinui išvykus ilges 
nių atostogų, klebono pareigas 
perėmė T. Placidas.
• T. Rafaelis išvažiavo tęsti sa 
vo studijų.
• Orbis skelbime praėjusią sa 
vaitę džiovininko siuntinyje bu

SPORTO ŽAIDYNĖS. . .
Atkelta iš 1 psl.

Klič su p. Baltrukoniu.
• Ig. Salala Chateauguayy iš 
Cortina nusipirko kelis sklypus 
žemės, tarpininkaujant p. Juod 
kojų i.
• Barisa Zigmas nusipirko nau 
jus namus, į kuriuos persikelia 
gyventi.

SVARBU ŽINOTI

bui. 
dabar 
rios rūpinsis atskirais minėji 
mo uždaviniais. 50 metų — 
gražios sukaktuvės.

NIEKUR NESTI TAIP
LINKSMA IR SMAGU, 

kaip jaunimo parengimuose. 
Toks bus ir šį šeštadienį, geg. 
4 d., Skautų tėvų ii lėmėjų ruo 
šiamas vakaras, kuriame gros 
Lituanica, veiks bufetas su gė 
rimais ir valgiais, bus gausi lo 
terija ir šokiai ligi valiai ir dar 
programa. Visi į šį linksmą pa 
rengimą!

PAMESTA TAUTINIO 
kostiumo žiurstas ir karūna.

Radusius arba žinančius prašo Yra tinkamų bizniui sklypų už 
me pranešti telef. ME 7-5903. normalią kainą. Skambinkit 

HU 9-3691 arba vakare P. Juo 
dkojui PO 6-5130.

tai

kurin būtinai būtų įtrauktas jau 
nimas.

P. MAŽEIKA PRANEŠA, 
kad per jį galima užsisakyti na 
mus pagal pasirinkimą iš 16 
modelių ir geromis sąlygomis 
nusipirkti sklypų žemės. Telefo 
nuoti: MO 4-0507.

: iDr.E.Andrukaitisi
; : 956 SHERBROOKE E. I
i Tel.: LA 2-7236 |

I
 Raštinė vakarais: V

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

Renė TALBOT ;

Advokatas j j 
Suite 306, Aldred Bldng. j t 

507 Place D’Armes j j 
MArquette 8045 p

IŠNUOMOJAMAS 
gražus ir patogus butas 

9-je Avė, prie Rosemount 
bulvaro. Galima su šildymu 

su garažu. Teirautis: 
RA 2-8542.

ir

PARDUODAMAS
5 butų namas

143 — 4 Ave., LaSalle. 
Metinės pajamos $ 4,620.—, 

išbaigtas rūsys.
Tel. TR 4941

I
 STASYS DAUKŠA, LL. D. j

S«4te M—M |

152 Notre Dame St. E. j?UN 6-8969* |Res. 5657—12 Ave., Rsm. JrRA 2-5229 g

RESTORANAS
Retai pasitaikanti proga — sa 
vininkas nori parduoti tuč tuo 
jaus ir yra pasiryžęs atiduoti 
labai pigiai. Su labai mažu in 
vestavimu šis biznis gali būti 
jūsų. Modernus įrengimas, da 
ug sėdimų vietų, puikus biznio 
rajonas, gerai einantis biznis, 
lengva operuoti. Labai mažos 
operavimo išlaidos, gera savai 
tinė apyvarta, kuri lengvai ga 
Ii būti pakelta. Ideali vieta dėl 

„specialty cusine“ etc.
Reikia pamatyti, kad tinkamai 

įvertinus.
Argo Realties Co., 

BE 4559 
* * *

Turime pardavimui daug 
įvairių rūšių biznių.

A. Norkeliūnas
Commissioner of the Superior 

Court of Montreal

MONTREAL
ENTERPRISES REG D.

KUR APSIDRAUSTI, 
PIRKTI, PARDUOTI?

Namai, bizniai sklypai, ūkiai, 
visų rūšių draudimas.

Snack Bar, gera proga, 
įmokėti $ 2.000.—

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

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

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

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
3260 Curatteau 

Montreal. Tel. CL 5-5515

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

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

ŽAIDYNIŲ PROGA
TORONTE LANKĖSI 

daug svečių iš Amerikos ir ki 
tų Kanados kolonijų. Jų tarpe 
buvo NL bendradarbis ir vie 

iš nedaugelio jaunosios kar 
žurnalistų Edvardas Šulai 
Jis uoliai seke žaidynių ei 
kad galėtų jas tinkamai at 

raportuoti mūsų spaudoje. Vi 
sur spėjęs, E. Šulaitis taip pat , . -
bendradarbiavo žaidynių leidi vo Paleista 60 gramų Strepto 
nyje.

• Žemelytė Vaclava atostogų • Gegužės 11 d. Pr. p. salėje 
buvo išvykusi i Californiją, ku ,,Daina“ rengia Kartūnų balių, 
ri jai labai patikusi. • Jūr,J skaučiV rėmėjai šį šešt.

9 vai. vak. Palace Pier rengia 
didelį pavasarini pasiiinksmini 

I Raštinė: LE 4-4451 | R, idomi programa, visi kvie
čiami. g

I
Dr. A.VALADKAį’
losi BLOOR ST. W. |

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

RENTGENAS |
priima ligonius ir gimdyves Ą 
nuo 2-4 ir nuo 6.30-8 vai. v. S 
Šeštadieniais nuo 12 vai. X 
iki 2 vai. pp. Ketvirtadic-x 
niais kabinetas uždarytas. #

I
DR. V. SADAUSKIENĖ | 

Dantų gydytoja
129 Grenadier Rd., \

(2 namas nuo Roncesvallesu 
TORONTO j |

Tel. LE 1-4250 i

nas 
tos 
tis.

— a.

GYDYTOJAS

ir šeštadieniais 
susitarimą.

mycino, o šis vaistas Į siuntini 
įeina.

6 butų po 3 kamb. namas, 
$ 30.000, įmokėti $ 13.000.—

Tripleksas su krautuve, 
į $ 29.000,-, įmokėti $13.000-.

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

Groserija su alum, moderniškai 
įrengta, $ 13.000.—, įmokėti 
2.500.—.

Dupleksas, 25X49 pėdų, su 2 
įrengtom krautuvėm, $ 30.000.

—, įmokėti $ 15.000.—.

6695—35th Avė., Rsmt.
Tel. RA 7-3120 — RA 7-3560

i Dr. P. MORRIS
| DANTŲ

X Vakarais 
| pagal

$ 1982 Bloor W. Toronto 4. # 
$ į rytus nuo Dufferin St. X 
X a

I ’• ii Dr. A. Pacevicius |

I
— Gydytojas ir Chirurgas 1

280 Roncesvalles Avė į?
Telefonas LE 4-4778 |

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

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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