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SUDARYTA NAUJA KANADOS VYRIAUSYBĖ
KANADOS LIETUVIŲ FONDO

NAUJASIS FEDERALINIS KANADOS MINISTERIS 
PEARSON

Praėjusi savaitė
MAO TSE-TUNG REIKALAUJA PAŠALINTI 

CHRUŠČIOVĄ IR VISĄ JO GAUJĄ IR VISIEMS 
KOMUNISTAMS APSIJUNGTI KARIŠKAI 

PASAULIO PERGALEI
Į Maskvą kinų komunistai siunčia delegaciją, 

bet Mao nevyksta.
Kuboje rusų kareivių tebesą tiek pat, 

kiek jų ir anksčiau buvo.
Adenaueris pasitrauks, bet de Gaule nuolaidų 

atominių nedarys.
Kennedy vyks į Europą ne oficialiai, bet dalykiškai.

Nieko ypatinga praėjusią sa 
vaitę pasaulinėje politikoje ne 
įvyko, bet daugelis įvykių, 
kių tęsinys, buvo svarbūs, 
kaip praėjusios savaitės įvy

Kinų - rusų bolševikų kivir 
čai, kiek jie paryškino Šių 
dviejų didžiųjų santykių rai 
dą, yra gal įdomiausi visos sa 
vaitės įvykiuose. Paaiškėjo, 
kad

MAO TSE-TUNG SU 
CHRUŠČIOVU 
NESUSITIKS,

;nes Mao Chruščiovo kvieti 
mo atvykti nepriėmė. Vieton 
to jis sutiko pasiųsti į Maskvą 
savo delegaciją kuri santykių 
klausimą bandys aiškintis.

Mao Tse-Tung įdomus tuo, 
kad vieton nuolaidų Chruščio 
vui, pasisakė griežtai prieš Ru 
sijos klikos diktatūrą. Mao at 
virai pareiškė kad 
CHRUŠČIOVĄ SU KLIKA

REIKIA PAŠALINTI
ir visiems komunistams suda 
ryti vienybę, kurios dabar ne, 
prileidžianti Maskvos diktatū 
rinė klika. Mao, žinoma, tiki 
si, sutvarkius” Maskvos dik 
tatūrinę kliką, vadovauti ko 
monių komunistams užgrobti 
munistams ir imtis karo prie 

visą pasaulį, ir užlieti kinais 
visą žemės rutulį — geltono 
sios rasės triumfui. . .

Kaire pasirašytas Arabų fe 
deracijos sudarymas. 

FORMALIAU SUSIJUNGĖ
EGIPTAS, IRAKAS IR 

SIRIJA,
o Jamenas pasižadėjo vėliau 
prisijungti; panašiai laikosi ir 
Alžyras. Tačiau vienybei la 
bai neparankus yra sričių išsi 
sklaidymas, todėl sunku pati 
keti federacijos patvarumu.

JAV Prezidentas Kennedy, 
kaip aiškėja, Europon vyks 
dalykiškais sumetimais, ne ofi 
cialiai nes pasirodo, kad Ken 
nedienė laukia kūdikio ir vy 
ro negalės lydėti. Kaip prane 
šama,

KENNEDY POPIEŽIŲ 
LANKYS ANKSČIAU

UŽ CHRUŠČIOVĄ.
Lankys jis visas beveik Eu 

ropos valstybes, kuriose ku 
lų jam begalės, nes Amerika 
dabar turi labai daug rūpės 
čių.

Kubos klausimas tebėra 
Amerikai, kaip rakštis akyje. 
Kubos diktatūra prisitarė, 
kad Kuboje, Kennedy sutiki

NAUJĄJA KANADOS VYRIAUSYBĘ SUDARO 
LESTER PEARSON

John Diefenbaker

Federalinė Kanados vyriau 
sybė formuojasi gana neleng 
vai, nes Liberalai neturi dau 
gumos. Socialinio kredito par 
tijos Quebeco kreditininkai, 
neatsargiai paskelbė paramą 
viešai, atsidūrė kryžkelėje, nes 
toks jų elgesys laikomas ne 
tvarkoje (rinkėjų apgavimu). 
Tat Diefenbaker buvo suabe 
jojęs, ar perleisti Liberalams 
naujos vyriausybės sudarymą, 
ar pačiam formuoti. Galų ga 
le jis nutarė atsistatydinti ir tą 
jau padarė. Ta proga jis perra 
dio ir TV pasakė kalbą.

Naująją vyriausybę sudary 
ti pavesta Liberalų vadui Les 
ter Pearsonui, kuris balandžio 
29 dieną paskelbė kabineto su 
dėtį.

Lester Pearson yra žymi as 
menybė visame pasaulyje, ne 
tiktai Kanadoje. Nuo prieška 
rinių laikų jis dalyvauja politi 
koje: jis buvo Kanados atsto 
vas Vašingtone ir Londone. 
Po to jis buvo užsienių reika 
lų ministerio padėjėju. 1948 
m. jis išrinktas į Federalinį 
parlamentą. 1952 m. jis tapo 
Kanados užsienių reikalų mi 
nisteriu ir buvo išrinktas Jung 
tinių Tautų pirmininku. Ypa 
tingas jo nuopelnas — 1956 
m. jo iniciatyva sureguliuotas 
Izraelio, Anglijos, Egipto 
konfliktas, už ką jis gavo No 
belio taikos premiją.

Lester Pearson dabar turi 
66 metus amžiaus, metodistų 
kunigo sūnus, vedęs; kelis me 
tus jis buvo istorijos profeso 
rius Toronto universitete.

— Bal. 22 d. Ottawoje pri 
saikdintas Pearsono sudarytas 
ministerių kabinetas — 26 mi 
nisteriai, iš kurių 8 iš Quebe 
co provincijos (jų tarpe 6 mo 
ntrealiečiai).
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mu, esą gali pasilikti Rusijos 
kariuomenės dalinys. JAV tą 
tuojau nuneigė. Bet Chruščio 
vas dabar Castro pasikvietė į 
Maskvą, kuri kaip teigia tūli 
šaltiniai, Kuboje tebelaiko ka 
riuomenės tiek pat, kiek jos 
buvo ir prieš krizę. ,

De Gaulle, pakartotinai pa 
reiškė, kad

PRANCŪZIJA ATOMINIUS 
GINKLUS PATI 
ORGANIZUOJA

nes, pasak Prancūzijos šalti 
nius, Amerika Europos ne 
gins, tat pačiai Europai reikia 
turėti savo apsigynimą.

KITOS ŽINIOS

— JAV plieno kompanijos 
pakėlė plieno kainas, nors pre 
zidentas prašė to nedaryti.

— Laose vėl atsinaujino 
komunistų kovos su antiko 
munistais, nors ten taika jau 
buvo sutarta.

— Sovietų pianistas laurea 
tas Aškenazy pasiliko Angli 
joje, į Rusiją negrįžta.

— Irako studentai pasitrau 
kė iš Maskvos, nes Rusijos 
vallžia jų neapgynė nuo ko 
munistų užpuolimų.

— Pearson paskelbė tuo 
jau ruošiasi pasimatyti su Ke 
nnedy ir Macmillanu, o Ken 
nedy paskelbė kad jis grei 
čiausiai nori aplankyti Pearso 
ną.

atsistatydino

HAMILTONO KOVAS — 
RYTŲ KANADOS JAU 

NIŲ MEISTERIS.
Kovo krepšininkai laimėjo 

abu susitikimus prieš Montre 
alio University Settlement Or 
chids rezultatais 63:58 ir 72: 
61 ir tapo rytų Kanados mei- 
riais. Daugiausiai taškų pelnė: 
Meškauskas — 60 ir Viners 
kis — 40. Sveikiname

Montrealio Lietuvių Tautinių šokių grupė su savo vedėju J. Piečaičiu ir akordeonistu G. 
Latvaičiu. Šeštadienį, bal. 27 d. Aušros Vartų salėje grupė duoda la 
bai įdomų koncertą, kuriame gros liaudies instrumentų orkestras.

W/ontriat. P.Q.
TERORO VEIKSMAI 

MONTREALY 

kažkurie politiniai kraštutiniai, 
pradėjo dėti bombas ir sprog 
dinti. Tai padaryta jau kelio 
se Montrealio vietose. Šešta 
dienio naktį FLQ teroristinė 
organizacija išsprogdino nau 
jokų ėmimo įstaigą Sherbro 
oke 772 W. ir užmušė vetera 
ną sargą.

Kažkokie kraštutiniai ir 
Queen Elizabeth viešbutį ap 
rankiojo nuo vėliavų. Taigi, 
prasideda negeri reiškiniai, ku 
rie į gera neveda.

VD KLUBO ŽINIOS

Šėrininkų susirinkimas pra 
ėjo gana veiksmingoj dvasioj, 
ypač patvirtindami vadovy 
bės pradėtas naujos statybos 
planų užuomazgas.

Pašalpinės dr jos sekantis 
susirinkimas bus gegužės 5 
d.; kuriuo baigsis naujų narių 
įstojimo vajus. Pasiskubinki 
te stoti vajaus metu, nes yra 
lengvatų.

MARGUČIŲ KONKURSAS 
DR. V. KUDIRKOS 

MOKYKLOJE

Didelę pintinę spalvingų 
margučių šeštadienį buvo su 
nešę Rosemounto šeštad. mo 
kyklos mokiniai į margučių 
Konkursą. Konkursąlaimėjo :I 
premija mokinys V. Makaus 
kas, II pr. G. Nagys ir R. 
Malčius, III prem. V. Kudž 
maitė, V. Malčiūtė, V. Žitkai 
tė ir V. Blauzdžiūnaitė. Pre 
mijas skyrė L. Giriūnas 5 dol. 
I. Rimkevičienė 3 dol. Visi 
konkurso dalyviai apdovanoti 
šokoladu.

pirmininkas p. Ignaitis, sėk 
mingai pradėjęs fondo vajų 
tabako ūkių srityje, sekmadie 
nį lankėsi Montrealyje ir ture 
jo pasikalbėjimą su Kanados 
Lietuvių Fondo įgaliotiniu 
Montrealy, Dr. J. Mališka, 
KLB Kr. valdyba, KLB 
Montrealio Lietuvių Seimelio 
Prezidiumo pirmininku, spau 
da ir visuomenės atstovais. Iš 
siaiškinus p. Ignaičio atsilan 
kymo tikslą, nusistatyta, kad 
Fondo įgaliotinis Dr. J. Ma 
ligka imsis priemonių Fondo 
tikslams, kurie įstatuose taip 
suformuluoti: „Kanados Lie 
tuvių Fondas, sutrumpinant 
KLF, angliškai Lithuanian

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
LIETUVOJE MIRĖ DIDELIS SCENOS MENININKAS

aktorius ir režisierius

Vilniaus Tiesa 90 (6139) 
nr. pranešė „Grupės draugų 
pasirašytą nekrologą: mirė ak 
torius ir režisierius Romualdas 
Juknevičius, sovietinės okupa 
cijos vėtytas ir mėtytas Lietu 
vos žymusis aktorius ir labai 
gabus režisierius, buvęs išdavi 
kiškojo pirmojo okupantinio 
„seimo“ narys, po to viešai 
padarytas „seimo” nariu, kaip 
tas „seimas“ veikė Rusijos 
pasipasakojęs, kaip jis buvo 
raudonosios armijos durtuvų 
ir automatų „remiamas“. Už 
tai R. Juknevičius antrosios 
okupacijos metu turėjo išeiti 
kryžiaus kelius ir išprievartau

vaVa^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a^a1

APIE P. M1LIENĘ 
buvo pasklidę gandų, kad ją 
Vilniuje buvo sulaikę, bet tai 
pasirodė netiesa, tačiau jos į 
Šiaulius nuvykti pas sergančią 
motiną neleido ir į miestą vie 
nos neišleido. Taip tvirtina in 
formuoti šaltiniai.

SKAITYTOJŲ 
DĖMESIUI

Praėjusią savaitę, išmetus 
seną sudėvėtą linotipą, teko 
statyti naujai nupirktas inter 
tipas. Montavimas mašinos 
užtruko penkias dienas, todėl 
laikraščio negalima buvo su 
rinkti 8-nių puslapių, nors ir 
dirbant viršvalandžius. Teko, 
panaudoti ir pripuolamą, an 
ksčiau surinktą medžiagą. Pra 
šome skaitytojus atleisti už 
tai, kad šis NL numeris išėjo 
ne toks, koks turėtų būti.

Leidykla.

Foundation, veikia lietuvių 
švietimui, mokslui, kultūrai 
kelti bei ugdyti ir lietuvybei 
globoti.“

Numatyta, kad Montrealio 
lietuviai, pasiryžę prisidėti 
prie fondo, galės įnešti fondo 
saskaiton įnašų banke „Li 
tas” ir pasižadėjimus palaips 
niui tesėti sekančiais įnašais. 
Tuo būdu bus galima padary 
ti didesnius įnašus ne iš kart, 
bet laipsniškai, pagal galimy 
bę. Fondo reikalais dr. J. Ma 
liška kreipsis į tautiečius bū 
dais, kokius jis ras jam pato 
gesniais. Reikalas labai svar 
bus, todėl tautiečiai kviečiami 
dėl to rimtai apsispręsti.

Romas Juknevičius

tas vykti į Berlyną, kur rusų 
žvalgybos sekamas turėjo pri 
kalbėti dukterį, gyvenančią 
JAV, sugrįžti į Lietuvą. Ta 
čiau velionis tiek buvo sąžinin 
gas ir drąsus, kad nežiūrint 
pavojų, kurie gręsė jam iš jį 
sekančių šnipų pusės, vis dėl 
to išdrįso dukterį įspėti, kad 
ne grįžtų ir pasakyti jai, kad 
ir jis į Berlyną prievarta at 
vežtas atlikti okupantui nau 
dingą žygį.

Iš to fakto, kad apie R. 
Juknevičiaus mirtį praneša 
„Grupė draugų”, yra aišku, 
kad R. Juknevičius nebuvo 
kompartijon įverbuotas. Jis 
buvo aiškus okupacijų ir prie 
vartos priešininkas ir tą nesi 
bijodavo prie progos pasaky 
ti satrapams į akis.

RUSKIAI 
LIETUVOJE KELIAMI I 

VIRŠŪNES
skelbtas sąrašas apdovanotų 
jų už „spartuoliškus“ darbus 
žuvininkystės srityje asmenų., 
Iš sąrašo matyti, kad iš 8 ap 
dovanotų Lenino ordenu 4 
ruskiai; iš 19 apdovanotų rau 
donosios vėliavos ordinu 12 
ruskių; iš 31 apdovanoto „ga 
rbės ženklo ordinu” 21 ruskis; 
iš 42 apdov. medaliu už dar 
bą 27 ruskiai; iš 42 apd. me 
daliu už pasižymėjimą darbe 
24 ruskiai.

Kaip matome, ruskiam ir 
medaliai ir ordenai, tai viena. 
Antra, tas parodo, koks pro 
centas ruskių jau yra įvežtas 
į Lietuvą, kai lietuviai visą lai 
ką išvežami į „plačiąją tėvy 
nę“. Okupacija — baisus daly 
kas.
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Sunkus klausimas
SUNKIOJI KOVA.

Plačiai žinomas pedago 
gas, visuomenininkas ir žurna 
listas p. A. Rinkūnas š. m. 
„Tėviškės Žiburių” pirmame 
numeryje nagrinėja lituanisti 
nį švietimą. Savo straipsnyje 
„Kovoje už vaikų lietuvišku 
mą” jis patiekia naudingų in 
formacijų bei veikiančių šiuo 
klausimu įstatymų interpreta 
ciją ir apsistojaa tik ties didės 
nėmis Montrealyje, Toronte 
ir Hamiltone lituanistinėmis - 
- šeštadieninėmis mokyklomis. 
Galop jis konstatuoja apverk 
tiną vaikų darželių padėtį Ka 
nadoje bei JAV.

Tebūnie man leista šį tą pa 
sakyti apie apverktiną padėtį 
mažose lituanistinėse - šešta 
dieninėse mokyklėlėse Onta 
rio provincijoje. Kiekvienam 
šio straipsnio teigimui turiu 
tikrų faktų.

Mūsų miesto šeštadieninė 
mokyklėlė veikia, gal teisin 
giau pasakius — vegetuoje 
jau daugiau kaip 10 metų. 
Ją lanko (ir nelabai regulia 
riai) 20 - 25 vaikai. Dirba du 
mokytojai. Patalpos — viena 
klasė nemokamai gautos vie 
noje katal. prad. mokykloje. 
Tėvai jokių mokesčių nemo 
ka (tik vadovėlius vaikams tu 
ri nupirkti). Džiuginančių 
darbo vaisių kaip ir nematyti. 
Po daugelio pastangų gal tik 
pusė vaikų kalba ir skaito pa 
kankamai gerai. Kitų lietuvis 
ka tartis menka, jų žodynas 
tiek siauras, kad neįstengia 
sumegsti tinkamo lietuviško 
sakinio. Daugelio vaikų yra 
tokia nuotaika, kad jie tikrai 
džiaugtųsi, jei nereikėtų tos 
lietuviškos mokyklos lankyti!

Nereikia daug galvos sukti, 
kodėl taip yra. Tatai padaro 
krašto pradžios mokykla, 
mus supančioji aplinka ir 
permažas lietuvių tėvų dėme 
sys kovoje už savo vaikų lie 
tuviškumą. Nesinori mesti kai 
tinimų, bet yra tėvų, kurie lie 
tuvišką mokyklą lanko jau ne 
taip svarbiu dalyku ir jai ski 
riama tik tai, kas atlieka nuo 
įprasto ir normalaus vaikų gy 
venimo. Atrodo, kad lietuviš 
ka mokyklėlė jiems yra ma 
žiau negu antraeilis reikalas. 
Todėl kas mažiau svarbu tė 
vams, — mažiau ar visai ne 
svarbu ir vaikams. Iš čia atsi 
randa ir tas nenoras lankyti 
mūsų mokyklėlę. Dar ir da 
bar kai kurie tėvai mano, kad 
lietuvių kalbos mokymas ken 
kia jų vaikų mokymuisi ang 
lų mokyklose. Viena ponia 
dėstė: - „mano mergaitė šie 
met nelankys lietuviškos mo 
kyklos, nes tai labai maišo 
jos anglų kalbą”. Tai juk nie 
ku nepagrįsta baimė. Statisti 
ka rodo, kad tie vaikai, kurie 
noriai lanko lietuvišką mokyk 
lą, geriau mokosi ir angliško 
se mokyklose.

Daroma viskas, kad vaikus 
lietuviškon mokyklėlėn pa 
traukti ir kad jiems čia būtų 
įdomu. Vaikai mėgsta tauto 
saką - pasakas. Šios atrinktos 
medžiagos visada vaikams pa

tiekiama pakankamai. ir ji 
yra viena iš auklėjimo priemo 
nių. Daugeliui tėvų sutikus, 
sudaryti jaunesnių skaučių-tų 
būreliai. Sueigos daromos 
prieš ar po pamokų, daug žai 
džiama, mokoma lietuviškų 
dainų, tautinių bei plastinių 
šokių. Daromos iškylos ir tik 
rai lietuviškos vasaros stovyk 
los. Tačiau visos tos mokyk 
lėlės ir skautų vadovų pastan 
gos, atrodo, neatsveria nulie 
tuvėjimo bangos, kuri vis au 
ga. Menkas lietuvių kj. žino 
j imas, bloga tartis, lietuviškų 
žodžių galūnių nukandimas 
ar ar iškreipimas didele dali 
mi atsirado dėl kai kurių tėvų 
nepakankamo rūpestingumo 
ir dėmesio jaunąjai kartai, 
Daugelis tėvų per daug len 
gvai atidavė savo vaikus sve 
timiems! Juk daug pas ką vai 
kai — tikra priešingybė savo 
tėvams. Jie kalbėti tenori tik 
angliškai ir pagaliau daugu 
mas jų tik angliškai ir mel 
džiasi. Taigi lietuviškumui ne 
tiek jau daug vietos juose ir 
tepaliko! Mūsų senieji emi 
grantai buvo ir tėra daug at 
sparesni nutautėjimui, nes 
daugumas jų mąsto ir meldžia 
si lietuviškai.

Mūsų mokyklėlė ir prie ge 
riaušių norų nedaug ką dau 
giau ir tegalėtų padaryti. Jų 
vaikai lanko kartą į savaitę ir 
tik keliom valandom. Tuo tar 
pu vaikai yra tėvų nuolatinėje 
artumoje ir globoje. Daugelis 
gal sakys, kad prie dabartinių 
{gyvenimo sąlygų ne taip jau 
engva vaikuose lietuviškumą 

palaikyti. O reikia pasakyti, 
kad visgi galima. Štai pavyz 
dėlis. Vieno lietuvio ūkininko 
šeima gyvena atokiau nuo 
didesnių centrų. Jų penki vai 
kučiai visgi auklėjami tikroje 
lietuviškoje dvasioje. Tiesa, 
jų mokyklinio amžiaus vaikai 
retokai atvežami į mokyklėlę, 
bet darbščioji jų mamytė — 
geriausia mokytoja. Jos vai 
kai be priekaišto kalba ir skai 
to lietuviškai. Jie moka daug 
gražių eilėraščių ir puikiai pa 
deklamuoja. Taigi ši šeima — 
lietuviška tvirtovė!

Užbaigai norėtųsi padaryti 
kai kurias išvadas:

1. Kovoje už vaikų lietuviš 
kurną didele kliūtimi yra ap 
linka ir krašto mokykla. Ka 
talikų angliškoji mokykla iš 
mokina mūsų vaikus melstis 
negimtąja kalba, o tatai šan 
sus lietuviškumui dar dau 
giau mažina. Bet aplinka; ir 
šios mokyklos ne nuo mūsų 
pareiną veiksniai.

Montrealio Skautų Vyčių 
Tautinių Šokių Grupė ateinan 
tį šeštadienį švenčia savo 
veiklos dešimtmetį. Nors mes 
jau ir labai apsipratę su sukak 
tuvėmis, tačiau šios pastaro 
sios neturėtume praleisti ne 
girdomis.

Tautinių šokių grupė Mon 
trealyje užsitarnauja ypatin 
gos pagarbos. Tatai jaunimo 
organizacija, kuri susikūrė, iš 
augo ir gyvuoja paties jauni 
mo pastangomis. 1952-53 m. 
žiemą ją suorganizavo Justi 
na Kibirkštis. Po metų ją per 
ėmė Vytautas Bruzgelevičius. 
Pastarajam 1956 m. išvykus 
į JAV, grupę perėmė ir sek 
mingai lig šiol jai tebevado 
vauja Juozas Piečaitis.

Be lietuviškų pobūvių, gru 
pė nuolat turi reprezentuoti 
Montrealio lietuvių koloniją 
įvairiose kanadiečių organiza 
cijose: Neo-kanadiečių pasi 
rodymuose Forume, jaunimo 
programoje per televiziją, 
miestų jubiliejuose (LaSalle, 
Dorval) ir t. t. Per tuos 10 
metų šokių grupė per savo ei 
les perleido daugiau kaip 100 
jaunimo. Kokios reikšmės gru 
pė turi jaunimo susidraugavi 
mui, rodo ir tas faktas, kad iŠ 
16 grupėje šokusių porų, 10 
sukūrė lietuvišką šeimos židi 
nį. Tokių rezultatų pavydėtų 
ir geriausias vedybų biuras.

Šiais metais prie tautinių šo 
kių grupės susikūrė tautinių 
instrumentų orkestras, vado 
vaujamas Zigmo Lapino. Tu 
rimi dar didesni planai: sukur 
ti pilną Tautinį meno ansam 
blį, kuris sujungtų į vieną vie 
netą lietuvišką dainą, muziką 
ir šokį.

Visus tuos gražius rezulta 
tus jaunimas pasiekė beveik 
išimtinai savo pastangomis. 
Lig šiol senimas naudojosi jų 
patarnavimais nemokamai, iki 
išnaudojimo imtinai. Retas te 
pagalvoja, kiek valandų į mė 
nesą reikia grupės, vadovams 
ir šokėjams paaukoti repetici

joms, kiek reikia išleisti salės 
nuomavimui, važinėjimui, re 
prezentaciniams p a s i r o d y 
mams ir tt. Nė vienas didės 
nis parengimas Montrealyje 
nebeišsiverčia be tautinių šo 
kių grupės dalyvavimo. Tuo 
tarpu retenybė, kad kas iš po 
būvio pelno ką nors skirtų šo 
kėjų grupei, nors inidividua 
lūs menininkų pasirodymai ir 
būna apmokami. Būtų jau 
pate laikas šitokią pažiūrą pa 
keisti ir pobūvių pelno dalį 
skirti šokių grupei. Grupės va 
dovai taipgi turėtų atsisakyti 
nuo perdėto kuklumo mate 
rialiniais klausimais ir, esant 
reikalui, turėtų rengėjams pri 
minti jų prievoles. Šitoks pasi 
tvarkymas sustiprintų grupę 
finansiškai ir prisidėtų prie 
jos meniško ištobulėjimo bei 
išaugimo.

Šiuo metu tautinių šokių 
grupė organizuoja lėšas nuvy 
kimui į Antrąjį Tautinių Šo 
kių Festivalį Čikagoje. Mes 
montrealiečiai šias jų pastan 
gas turėtume paremti užplūs 
darni jų rengiamo jubiliejinio 
pasirodymo salę ateinantį šeš 
tadienį, nepasigailėti individu 
alių ir organizacijų aukų ir 
pn. Neužmirškime, kad šita 
grupės išvyka į Čikagą kai 
nuoja apie $1500, ir nenorėki 
me, kad ją iš savo kišenės ap 
simokėtų patys šokėjai. Šokių 
grupės nuopelnai mūsų bend 
ruomenei šitokiai finansinei 
paramai mus visus įpareigoja 
ir mes neturėtume jų apvilti.

Montrealis paskutiniais me 
tais nustojo daugumos savo 
meninių pajėgų. Juos pavilio 
jo kitos kolonijos, ypatingai 
Čikaga. Montrealiui būtų tik 
ra laimė, jeigu tautinių šokių 
grupės vadovai, susitarę su 
kitomis Montrealio meninė 
mis pajėgomis, įstengtų sukur 
ti planuojamą tautinį ansamb 
lį. To iš širdies jiems linkėki 
me ir jų pastangas ta kryp 
timi visokeriopai paremkime.

Pr. Rudinskas.

MOKSLAS IR TECHNIKA
NEPAPRASTAS AUDINYS

Sunku įsivaizduoti, kad 
automašiną galėtų išlaikyti 
ore keturios siaurutės me 
džiagos juostelės. Laboratori 
niu būdu išbandžius juostė 
lių stiprumą, galima įsitikin 
ti, kad kiekviena jų išlaiko 
200 kg svorį.

Įdomu tai, kad šis nepa 
prastas audinys pagamintas 
iš stiklo.

Stiklo verpimo agregatas— 
—technikos naujiena. Jo šir 
dis — nedidelis indas stiklui 
lydyti. Į indą dedami spe 
cialaus stiklo gabaliukai. Pa 
kėlus temperatūrą iki 1400 
laipsnių, pro nepaprastai ma 
žas indo dugne skylutes pra 
deda veržtis stiklo masė. Ji
akimirksniu ataušta, virsda

IŠ LIETUVOS

— Klaipėda — Palanga bė Jr Radvilavičius (Čikagos Jū 
girną laimėjo Vytautas Sele ! ra) 6; 8,7 min. 100 j. nu 
nis, sukoręs tą nuotolį per 1 ne 1) J. Giedraitis (H. Ko 
vai. 24 min. vas) 1; 24,3 min. 100 j. nu

gara 1) J. Butekavičius 1 ; 
22,2 min. 100 j. peteliške Ij 
J. Giedraitis (H. Kovas) 1;

Afrika) yra mokslinio tyri 
mo stotis, kurioje prancūzų 
mokslininkai gamina apara 
tus, kurie veikia, išnaudoda 
mi saulės energiją. Dėmesio 
vertas aparatas — saulės vir 
tuvė. aparatą sudaro parabo 
linis veidrodis, pagamintas iš 
alavo. Veidrodis surenka sau 
lės spindulius ir juo gaunama 
iki 104 1 temperatūra.

— Stalo teniso turnyrą Ka 
une laimėjo A. Saunoris ir A. 
Kondrotaitė.

— Geriausi Lietuvos leng 
va atlečiai treniruojasi pieti 
nėj Sov. S-gos dalyje. Tai 
mūsų sportininkai, įtraukti į 
pavergėjo olimpinę rinktinę.

IŠ VISUR.

— Sov. S-gos moterų rink 
tinė pasaulio stalo teniso pir 
menybėse nugalėjo Kanadą 3 
:0. Šio krašto rinktinėje žai 

dė latvė Adminis, o Sov. Są 
jungos — lietuvė Laimaa Ba 
laišytė.

— Europos krepšinio ko 
mandinėse pirmenybėse į pu 
siau baigminius susitikimus 
pateko Sov. S-gos dvi koman 
dos — CASK ir Tbiliso Dina 
mo. Real Madrid ir čekų Sp 
artakas.

— Futbolo rungtynėse Sk 
otia įveikė Angliją 2:1.

— Geriausias pasaulio fut 
bolininkas bus atžymėtas Bra 
zilijos pašto, išleidžiant pašto 
ženklus su jo atvaizdu.

— Sutartos draugiškos rung 
tynės Real Madrido koman 
ndos su vengrų Honved. Ispa 
nai žada į Budapeštą atvykti 
su vengrų pabėgėliu Puskas, 
kuris po revoliucijos pabėgo 
į laisvuosius vakarus, būda 
mas Vengrijos armijos majo 
ru. Nuo 1956 m. jis žaidė už 
ispanų komandą.

PLAUKYMO VARŽYBOS

(Tęsinys iš praeito n-rio).

Už šiuos gražius laimėji 
mus, hamiltonietis buvo apdo 
vanotas, kaip iškiliausias mū 
sų plaukikas vyrų grupėje, 
gražia taure. Jas taip pat ga 
vo jaunių klasėje R. Grižas; 
Čių — Sodonis (Aušra) mote 
rų ir mergaičių A. klasėje Bal 
čiūnaitė (Cevel. Žaibas).

Pačios varžybos nepasižy 
mėjo gausiu dalyvių skaičium 
(net ir iš pačių rengėjų pusės 
dalyvavo tik vienas atsto 
vas!) ar gerom pasekmėm, ta 
čiau džiugiu reiškiniu buvo 
mūsų jaunimas, mūsų plauki 
mo atžalynas, gan gražiai už 
pildęs varžybų programą. Te 
chniškos pasekmės:

31,2.
Moterų ir mergaičių klasė. 

50 j. 1. st. 1) Kėkštaitė (Auš 
ra) 30,2 sek. 100 j. 1. st. 1) 
Kėkštaitė 1; 08,8 min. 50 j. 
krūtine, 1) Šimkutė (D. Ko 
vas) 44,0 sek.: 50 j. peteliš 
ke Kėkštaitė (Aušra) 36,2 s.

Susumavus suaugusių, jau 
nių ir jaunučių grupėse pelny 
tus taškus, klubai pasiskirstė 
taip: 1) Toronto Aušra (ir 
pereitais metais iškovojo 
meisterio vardą), 2) Čikagos 
Lituanica, 3) Čikagos jūra, 
4) Cleveland© Žaibas,, 5) Ha 
miltono Kovas, 6) Detroito 
Kovas.

ŽAIDYNĖS 
CLEVELANDE.

Pereitą savaitę Clevelande 
įvyko Š. Amerikos lietuvių 
krepšinio ir tinklinio varžy 
bos. Plačiau — sekančiam 
n ryje.

Vyrų klasė. 100 jardų 1. st.
1) J. Giedraitis (H. Kovas) 
1; 03,1 min. 400 j. 1. st. 1)

CBC radio ir televizijos daini 
ninkė Marg Osburne.

LENKŲ VYRŲ — VAIKŲ

CHORAS KONCERTUOJA 

AMERIKOJE

Sugalvota ir kitokių prie 
taisų, išnaudojančių saulės 
energiją šiltuose kraštuose. 
Iš jų paminėtinas 1 AJ galin 
gurno variklis, kuris gali 
siurbti vandenį iš šulinio, va 
riklio veikimo principas la 
bai paprastas: saulė įkaitina

rezervuare esančias dujas, 
kurios besiplėsdamos veikia 
stūmoklį. P r o j e ktuojama 
taip pat mašina, galėsianti 
gaminti ledą karščiausiomis 
dienos valandomis., išnaudo 
dama saulės energiją.

Lenkija sugebėjo atsipalai 
doti, nors ir dalinai, nuo Rusi 
jos ir užsieniuose ji turi plačiai 
jai pareiškiamą respektą. Už 
sieniai į lenkus žiūri kaip į pu 
siau laisvus ir juos supranta.

Nukelta į 3-čią psl.

2. Mums reikėtų daugiau 
sutelkti jėgas savo tarpe. Bū 
tinai reikia didesnio dėmesio 
ir pastangų pirmiausia iš dau 
gelio tėvų pusės. Mokytojai, 
kunigai ir jaunimo organizaci 
jos visada turėtų būti pasiren 
gę padėti tėvams. Tada ši sun 
ki kova už vaikų lietuvišku 
mą gal palengvėtų.

L. Damulis.

SUKAKTYS BALANDŽIO

MĖNESĮ

ma plonyčiu „pluošteliu“. Iš 
šimto keturių pluoštelių spe 
cialia emulsija suklijuojamas 
minkštas į šilką panašus siū 
las. Vėliau stikliniai siūlai, 
praėję ilgoką kelią, tampa 
puikiu audiniu.

Šis audinys nedega, nebi 
jo rūkščių, neišsitampo ir po 
plovimo nesusitraukia, leng 
vai plaunasi; jį puikiausiai 
galima panaudoti užuolai 
doms, teatrų dekoracijoms.

SAULĖ VERDA SRIUBĄ

Netoli Dakaro (Vakarinė

mirusių asmenų:
80 m. — buv. Lietuvos mi 

nisterio pirmininko, prof. A. 
Voldemaro.

80 m. — buv. užsienio reik, 
min. dr. J. Purickio (bal. 19 
d.),

90 m. — J. Baltrušaičio 
(bal. 20 d.).

100 m. — poeto Ksavero 
Sakalausko . Vanagėlio (gim. 
1863 m. bal. 27 d., miręs

Balandžio 10 d. 70 m. ant 29 d. — 60 m. amž. rašytojui 
žiaus sukanka žymiam visuo Petrui Babickui.
menininkui, politikui Vacio *•— Balandžio mėn. gimimo su 
vui Sidzikauskui, ir balandžio kaktus minėtinos dar šių, jau

1938 m.).
Balandžio 29 d. sukanka ir 

30 m. nuo Juozo Tumo-Vaiž 
ganto mirties. E.

Kaunas — buvusi laikinoji Lie 
tuvos sostinė, & kurio iki ant

rojo pasaulinio karo buvo for 
muojamaa Lietuvos- gyvenimą

a. Kauną praeityje teriojo kry 
žiuočiai, o dabar terioja Lietu 
vos okupantas rusas.
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TAUPYK IR SKOLINKIS 

KOOPERATINIAME BANKELYJE

„TALKA“
Išduodamos asmeninės paskolos iki 3,000 dol., 

morgičių paskolos iki 60% turto vertės.
Nemokamas gyvybės ir paskolų draudimas.

Pilnas čekių patarnavimas.
Darbo dienos:

Pirmadieniais — penktadieniais 9 vai. — 1 vai. p. p.
Antradieniais ir penktadieniais 5 vai. — 8 vai. vakaro.
21 MAIN St. E. Room 207. Tel. JA 8-0511

BALANDŽIO 28 D. VISUOMENĖS SUSIRINKIMAS

Mūsų Bendr. valdyba šau 
kia Hamiltono lietuvių visuo 
menės susirinkimą, kuria įvy 
ks Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję š. m. balandž. mėn. 28 
d. 4 vai. pp Jau seniai toks su 
eirinkimas Hamiltone bėra bu

sekretorius — E. Reikenis, iž 
dininkas — St. Bakšys.

Brangūs ramovėnai, o taip 
pat veteranai dar neįsijungę į 
skyriaus eiles, gyveną Hamil 
tone ir artimesnėse apylinkė 
se, yra maloniai kviečiami į

TAUPYK IR SKOLINKIS 
TORONTO LIETUVIU KREDITO KOOPERATYVE 

„ PARAMA”
Būstinė: LIETUVIŲ NAMAI

1129 Dundas St. West, Toronto 3, Ont., tel. LE 2-8723
Už santaupas moka nuo 4%% iki 5%.
Už asmenines paskolas ima tik 7%%.
Už paskolas ir — morgičius — 6J4%* 

Paskolos mirties ir invalidumo atveju apdraustos. 
Visų narių gyvybė apdrausta santaupų dydyje, 

bet nedaugiau $ 2,000.00.
„Paramos“ nariais gali būti kiekvienas lietuvis, 

gyvenantis Kanadoje.
Kasos valandos : 

dienos metu nuo 10 vai. iki 1 vai. 30 min. kiekvieną dieną, 
išskyrus šeš-tadienius ir sekmadienius, 

o vakare nuo 4 vai. 30 min. iki 8 vai. 30 min.
tiktai pirmadieniais ir penktadieniais.

vęs. Jis yra įdomus tuo, kad 
visi hamiltoniečiai į šį susirin 
kimą yra kviečiami. Čia bus 
apsvarstyta visa mūsų apylin 
kės lietuviškoji veikla. Mūsų 
organizacijos šitame susirin 
kime duos savo veikimo apys 
kaitą. Tikimasi visų aktyvaus 
dalyvavimo ir gyvų diskusijų.

SKAUTŲ ŠVENTĖ
Pasaulio skautų globėjo 

šv. Jurgio diena Hamiltono 
„Širvintos” ir „Nemuno“ tun 
tų minima balandžio 28 d. 
Pradedama 11 vai. pamaldo 
mis Aušros Vartų par. bažny 
čioje, dalyvaujant abiejų tun 
tų skautėms ir skautams su vė 
liavomis. 2 vai. pp. iškilmin 
ga sueiga parapijos salėje, po 
to trumpa programėlė ir vė 
liau šokiai bei žaidimai. Iš 
siuntinėti pakvietimai kaimy 
ninių vietovių skautiškiems 
vienetams, taigi tikimės sulau 
kti svečių.
• Širvintietė.

RAMOVĖS
NARIŲ SUSIRINKIMAS

susirinkimą atsilankyti.
Veteranai dar n e į s irftšę į 

skyrių nariais, galės vietoje at 
likti įstojamuosius formalu 

Veteranai yra pareigingi!
Valdyba.

VIKTORIJA IR ALBINAS 
MAŽEIKOS — NAUJI 

VERSLININKAI
Daugumas mūsų hamilto 

niečių dirba fabrikuose. Tur 
būt visų yra noras palikti fab 
riką ir j ieškotis kitų pragyve 
nimo šaltinių, pereinant j ko 
kią nors verslo sritį. Kai kam 
tai pavyksta. Gerai žinomi ha 
miltoniečiai: V. ir Alb. Ma 
žeikos nusipirko prie Delhi 
tabako ūkį ir palieka Hamilto 
ną. Būdami malonaus būdo 
žmonės, jie čia turėjo labai 
daug draugų. Tikimasi, kad 
jie neturės vargo ir naujoje 
vietoje susirasti sau bičiulių, 
o naujame versle linkime 
jiems geriausios sėkmės.

A. E. Me KAGUE, Q. C.

Barrister and Solictor

Advokatas ir Notaras.

Tel. EM 4-1394, EM 4-1395 

1008 Northern Ontario Bldg.

330 Bay Street.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSET

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
. 35 Heyden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont.

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

ST. CATHARINES, ONTARIO

K. M.
KARTONO BALIUS

Lietuvių Veteranų s-gos Ra 
movės Hamiltono skyriaus na 
rių susirinkimas įvyks gegužės 
5 d. 12 vai. (tuoj po pamal 
dų) Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję, 58 Dundurn St. N.

Darbotvarkėje Informaci 
nio pobūdžio pranešimai, bė 
gamų reikalų aptarimas, veik 
los planavimas, sumanymai.

Jaunas organizacinis viene 
tas kolonijoje — Ramovėnų 
skyrius — turi išrinkęs valdy 
bą, kuri pasiskirstė pareigo 
mis: pirmininkas — V. Sakas,

Hamiltono" teatras „Auku 
ras,, vad. Elenos Dauguviety 
tės - Kudabienės, stato Ketu 
rakio komediją „Amerika Pir 
tyje”, kurios pastatymu prieš 
vintas teatras.

Be to, ponios ir panelės tu 
50 metų Liteuvoje buvo atgai 
lės progos pademonstruoti sa 
vo skoningą apsirengimą. Pen 
kioms ponioms ar panelėms, 
dėvinčioms gražiausiomis kar 
tūno suknelėmis, bus skiria 
mos penkios piniginės premi 
jos. Šiais metais premijas pa 
skirstys patys svečiai, nes prie 
įėjimo kiekvienas gaus tam tik

DALYVAUKIME PAVASARINIAME

Skautų rėmėjų parengime-
- šokių vakare

balandžio 27 d. Slovakų salėje, Welland ir Page gatvių 
sankryžoje.

Programoje: Tautiniai šokiai ir atskirų talentų pasirodymas.
Programą išpildo vietos skautai.

Bufetais su stipriais ir silpnais gėrimais, turtinga loterija, 
europietiška muzika.

Pradžia 6 vai. Programos pradžia 7 vai.
S. R. Valdyba:

rą balsavimo kortelę. d., 7 vai. vak., Ukranian Com
Kartūno balius, rengiamas munity Centre, 170 Parkdale 

ateitininkų, įvyks gegužės 4 Avė, No.

M. MAČIUKAS j
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ RŪBŲ £

I
 SIUVĖJAS ' į

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS 
ANGLIŠKOS IR ITALIŠKOS MEDŽIAGOS

Kostiumų kainos (su vienom kelnėm) $65, $75, $85 ir $95. £
Atskiros kelnės nuo $15 iki $25. £

79 ir 81 St. Zotique St. E.
Tel. CR 7-0051. MONTREAL. i

l 4»

I
 Baltics Investment Corp.

Autorizuotas kapitalas $ 120.000
J. Skučas, Prez. RA 2-6152 6966—44 Avė. Rsmt. 

Superkame sklypus ir žemę Montrealyje bei apylinkėje. |
Už indėlius mokame 8% dividendą. f

SHELL SERVICE STATION
SAV. SAM PUKTERIS 

5415 BALANGER, ROSEMOUNT.
(ties 44 Avė.)
Tel. 721-3146

Reguliuojami: motorai, taisomi: stabdžiai, sankabos ir kt.
Amerikoniški ir europietiški automobiliai. 

j SIUNTINIAI LIETUVON j
C per . J^Kaufman’s Woollens &Textiles;
$ 3997 St. Lawrence Blw. Montreal, P. Q. Tel. VI 2-5319.3 
K Iš Čia pasiusite siuntinius savo artimiesiems < į
i* garantuotai skubiausiai ir ‘Į

urmo kainomis |
& (30—40% žemiau rinkos kainų)
| IMPORTUOJAME IŠ ANGLIJOS^

geriausias angliškas vilnones medžiagas vyriškiems ir X 
A moteriškiems kostiumams ir suknelėms. X
X Turime didžiulį pasirinkimą viln., kašmiro ir šilk, skarelių, $ 

Apeikite ir įsitikinsite, kad čia perkant sutaupysite.
3 PRIIMAME UŽSAKYMUS |
'' vyriškiems ir moteriškiems kostiumams ir paltams.

C H. KAUFMANAS
X Buv. Lietuvos pilietis Audinių fabriko Litex Kaune v 

vedėjas, kalbą? laisvai lietuviškai.

SIUNTINIAI
visų rūšių pačių klientų supirktų daiktų ir per Angliją i 
Daniją pagal esamus pavyzdžius, visi apdrausti, per

JANINĄ ADOMONIENĘ.
Kreiptis: 1674 Couvrette St., Ville St. Laurent,

Montreal, P. Q. Tel. RI 4-6940

Sunoco Service Station
SAV. L. RUGIENIUS

2750 Ontario ST. E., 
(ties Hogan Str.) 

TEL. LA 2-2372.
ILGAMETĖ PATIRTIS

BALTIC WOODWORK CO.
r- Daromos įvairios durys, langai, virtuvėms kabitai 

ir kiti įvairūs medžio dirbiniai.
K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS.

t?.: Adresas: 547 Lafleur Str., LaSalle.
Montreal, P. Q. Tel. DO 6-3884

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.
Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. 

3537 PARK Ave, Montreal. Tel. VI 5-7623.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

MONT^REAL

The Art Institute 
of Hairdressing Inc.

„MARY HUE“ METODAS
1186 ST. CATHERINE ST. W.

866—5477 (Montrealio viduryje) Montreal 
SIEKIANT SAVISTOVUMO BEI GERO ATLYGINI
MO, PASVARSTYKITE APIE SPECIALIZAVIMĄSI 

GROŽIO KULTŪROJE.
Nėra jokio stebuklo tapti plaukų sudėjimo ekspertu. 

Lyginant šią profesiją su kitomis, Grožio Kultūra yra grei
tai ir lengvai pasiekiama. Tai yra tiesiog auksinė progai 
Jei turite užsispyrimo, nusistatymo ir noro ką nors atsiekti 
tai savarankiškas, tikras ir malonus darbas gali būti Jūsų 

tiktai po kelių trumpų mėnesių jei įstosite dabar
THE ART INSTITUTE OF HAIRDRESSING INC.

Grožio Kultūra suteikia Jums gerą progą pasiruošti įsigalė
jusioje profesijoje. Rimtas sprendimas, padarytas šiandien 
ir nuoširdus tam pasiryžimas — pirmieji žingsniai siekiant 

laimėjimų.
PAMOKOS PRASIDEDA GEGUŽES MĖN. 6 D.

BANKO "LITAS" REIKALAI
Čekius „Lito“ nariai galės 

pradėti rašyti nuo gegužės 
m. 1 d. Depozitų sąskaitų 
atidarymas ir čekių knygų 
čių išdavimas bus pradėtas 
nuo Atvelykio sekmadienio, 
balandžio mėn. 21 d.

Pakartojame, kad už depo 
zitus bus mokama 3% % Pa 
lūkanų apskaičiuojant kas 
trys mėnesiai, bet prirašant 
kas pusę metų.

Už šėrus numatyta mokėti 
ne mažiau kaip 4%% divi 
dendų, skaičiuojant kas trys 
mėnesiai, bet prirašant tik 
gale metų apyskaitą priėmus.

„Lito“ valdybos ir komisi 
jų mėnesinis posėdis kvie 
čiamas bal. mėn. 21 d., sek 
madienį, 8 vai. 30 min. ryto 
banko patalpose.

Velykų sekmadienį „Li 
tas“ bus uždarytas.
„Litas“ persikelia į naujas 

patalpas
Tėvai Jėzuitai sutiko išnuo 

moti „Litui“ savo posėdžių 
salę po Aušros Vartų parapi 
jos klebonija. Patalpos bus 
pertvarkytos ir pritaikytos 
bankinėms operacijoms. Į 
jas „Litas“ persikels nuo ge 
gūžės mėn. 1 d. „Lito“ ope 
racijos prie Aušros Vartų pa 
rapijos salės ir 1451 Crawford 
Bridge Ave. nuo tos dienos su 
stabdomas. Naujos darbo 
valandos bus paskelbtos vė 
liau.

MONTREALIO STUDEN 
TŲ SĄJUNGOS 

susirinkimas įvyks ba
landžio m. 26 dieną. Pramato 
mos įdomios diskusijos. Kvie 
čiami nariai ir svečiai.

NIAGAROS PUSIASALIS
KANADIEČIAI RUOŠIA SLA ŠVENTĘ

SLA Kanados kuopos — 
72 Hamnltono, 278 St. Catha 
rines ir 236 Toronto, birželio 
8 d. Niagara Falls, Ont. ruo 
šia savo šventę, prie kurios 
kviečia prisidėti arčiau esan 
čias SLA Amerikos kuopas.

Kuopos iš anksto yra pra 
šomos dalyvauti pirmame di 
desnės apimties Kanados ir 
JAV šventėje. Be abejo, kad 
šis broliškas pasimatymas pri

I
 Įvairūs |
DRAUDIMAIS
Vacys Zižys l

įstaigos VI 2-1427. Į
Namų LA 3-1084. Z

sidės prie didesnio susivieniji 
mo stiprinimo.

Šventėje numatoma graži 
programa, kuri bus paskelbta 
vėliau. Kviečiame iš anksto 
numatyti ir organizuoti narių 
ruošiamą vasarinį parengimą.

Informacinis Komitetas.

J Atkelta iš 2-ro puslapio, 
kaip turinčius pastangų visiš 
kai atsipalaidoti nuo Rusijos 
imperializmo varžtų. Todėl ir 
jų menininkus priima ir verti 
na rimtai.

Jau ne kartą lenkų meniniu 
kai pasirodė ir Amerikos kon 
tinente. Dabar Amerikoje ko 
ncertuoja Poznanės vad. vie 
nalytis, vyrų - berniukų cho 
ras, 60 asmenų, vedamas St. 
Stuligrošo.

I A. NORKELIŪNAS
Commissioner of the Superior Court of Montread 

3 MONTREAL ENTERPRISES REG’D.
VISŲ RŪŠIŲ DRAUDMAS. '

J... 6695—35-ta Ave., Rosemount (kamp. St. Zotique)
į | Montreal 36, Que. Tel. RAymond 7-3120.

J ME7-6727
DE LUXE CLEANERS

Sav. P. RUTKAUSKAS
117 — 6th Avenue, Lachine.

I
BELLAZZI-LAMY/ INC ;

DO 6-6941 7682 Champlain Blvd. » LaSalle. IĮ
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 'Į 
Insuliacija, Ten-Test, Masonite, statybinis popieris. '

^eeoeeveo c o ooooooo»oooooocooooooooo»»on o n no o oooį
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VISF ATSILANKYKIME Į DR. J. BASANAVIČIAUS SKAUTŲ VYČIŲ BŪRELIO TAUTINIŲ ŠOKIŲ GRUPĖS RUOŠIAMĄ

Dešimtmečio Jubiliejaus Koncertą- šokių vakarą,
KURIS ĮVYKS BALANDŽIO MĖN. 23 D., 7.30 VAL. VAKARO PUNKTUALIAI, AUŠROS VARTŲ SALĖJE

Koncerto 

programoje:

programos referuoto) as

— dr. Henrikas Navy*, 

liaudies dainos, solo

— Dalia Barteškaitė, 

piano solo

— Raimundas Kličius, 

Akordeonas solo

— Genius Latvaitis

J. Piečaitis 
šokių vedėjas

Z. Lapinas 
orkestro vedėjas

D. Barteškaitė 
koncerto solistė

R. Kličius 
koncerto solistas

Šokiu programoje: 
penkių sumenu orkestras

(grojęs Spaudos Baliuje), 

vairių gėrimų baras, 
'oterija, šokiai, įvairenybės, 

autinių instrumentų orkestras
— vadovaujamas

'igmo Lapino, 

tautinių šokių grupė 
adovauiama

Juozo Piečaičio 

talkinant
Birutei Vaitkūnaitei

Įėjimas : tiktai 
pusantro dolerio 

(moksleiviams tiktai 
vienas doleris)

Skautams Remti Komitetas.

MOKT|REAL
MOKSLO METŲ 

UŽBAIGIMAS
Pranešama, kad šį šešttdie 

nį, bal. 27 d., 9 vai. prasideda 
egzaminai Šv. Kazimiero ir 
Aušros Vartų parapijų globo 
jamose mokslo institucijose. 
Iškilmingojo akto metu, kuris 
įvyks Šv. Kazimiero parapijo 
je, sekmadienį, bal. 28 d., tuo 
jau po 11 vai. šv. mišių, bus 
įteikiami mokslo baigimo pa 
žymėjimai ir dovanos. Po jo 
seks tėvų komiteto organizuo 
jamoa tradicinės vaišės.

Kaip ir kiekvienais metais, 
yra pabrėžiamas nepaprastas 
šio įvykio svarbumas Montrea 
lio lietuvių gyvenime. Išlei 
džiama naujųjų lietuvių moks 
leivių laida bus neužilgo pa 
šaukta būti ramščiu lietuvybės 
klestėjimui ir gal būt lošti le 
miamąjį vaidmenį jos išlaiky 
mui išeivijoje. Mūsų visų as 
meninis susidomėjimas lietu 
viškuoju jaunimu yra būtinas 
ir todėl laukiama didelio tau 
tiečių skaičiaus iškilmėje.

Oficialiosios dalies metu 
trumpų žodį tars Montrealio 
Lietuvių Kultūros Fondo ir 
spaudos atstovai bei plačiau 
lietuviškų mokyklų problemą 
iškels mokyklų globėjai ir jų 
veikėjai.

Kadangi visi mokytojai 
šiose iškilmėse dalyvaus, yra 
pageidaujama, kad jau dabar 
būtų užmegztas ryšys tarp 
mokytojų ir tų tėvų, kurių vai 
kai sekančių mokslo metų pra 
džioje papildys išeinančiųjų 
gretas.

Mokiniai uniformuoti salė 
je susirenka 10.30, iš kur or 
ganizuotai bus einama į baž 
nyčią.

P. D. Povilaitis.
Kult. Fondo galiotinis.

• Dr. St. Daukša su Ponia 
Velykų šventes praleido New 
Yorke ir dalyvavo Penktosios 
Avenue parade.
• P. Ambrozaitienė (iš Jac 
que Cartier) susirgo ir pagul 
dytas į ligoninę.

Dr. J. SEMOGAS
5441 BANNANTYNE. Verdun 
Pirmadienį ir „ , _ _ 
ketvirtadienį , *-* iP- 

antradienį ir I _
. . 2—4 P- m-penktadienį į

trečiadienį 7—9 p. m.
šeštadienį 11—1 p. m.

PO 7.3175; namų DO 6-9582
aaEESE332SSa3EE3t5EE< SEESBSEFS

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALISKA 
1396 St. Catherine St. W. 
Suite 419, tel. UN 6-8235 

Namų teL: MU 1-2051
I IIIII ■■ I "

Nosies, gerklės ir ausų 
specialistas ir chirurgas

Dr. R. CHARLAND
78 St. JOSEPH Blv. W.

VI 2-9958

Dr. E. ANDRUKAITIS 
956 SHERBROOKE E.

Tel.: LA 2-7236

MONTREALIEČIAI!
NEPAMIDŠKfTE

artėjančio Tautinių Šokių gru 
pės dešimtmečio - minėjimo, 
kuris įvyks balandžio 27 d. 
Aušros Vartų salėje. Progra 
moję dalyvauja: Dr. H. Na 
gys, D. Barteškaitė, R. Kli 
čius, Z. Lapino vedamas sku 
dučių orkestras ir ,,Dr. J. Ba 
sanavičiaus” sk. vyčių būrelio 
tautinių šokių grupė su 10 
naujų šokių, vedamų J. Pie 
čaičio.

Antroje minėjimo dalyje 
dalyvaujančius vakaro sve 
čius linksmins geras 5 asmenų 
orkestras (grojęs praeitame 
Spaudos baliuj), bus didelė ir 
įvairi loterija, pilnas baras, už 
kandžiai bei kiti įvairumai.

Įėjimo bilietus jau galima 
įsigyti pas visus šokėjus, or 
kestro dalyvius, sk. vyčius 
ir pas skautams remti komite 
to narius.

RUOŠIAMAS ĮDOMUS 
VAKARAS

Montrealio Liet. Akad. S- 
būris gegužės 11d. Aušros 
Vartų salėje ruošia Literatu 
ros - Muzikos ir Šokių vaka 
rą.

BANKO „LITO” REIKALAI
Jau galima atidaryti „Lite” 

depozitų sąskaitas ir pasiimti 
čekių knygutes.

Naujos „Lito“ darbo valan 
dos paskelbtos nuolatiniame 
skelbime. Jos galioja nuo ge 
gūžės 1 d.

DR. V. G1RIUNIENĖ
DANTŲ GYDYTOJA 
3938 Rosemount Blvd.

RA 7-5552; namų RA 1-0656

DR. A. O. JAUGELIENĖ

DANTŲ GYDYTOJA
1410 Guy St., 1 a. 11 kamb.

WE 2-6662; namų PO 8-8096

NOTARAS
J. BERNOTAS

B. A., B. C. L.
Sun Life Building

Suite 2079
Tel.: UN 6-4364

ADVOKATAS

STASYS DAUKŠA, LI., D.
4 Notre Dame St. E.

Suite 901

UN 1-8933

ADVO K A TA S

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

Suite 205 
168 Notre Dame St. E. 

UN 6-2063 ir UN 6-2064 
Resid.: 40 Lafleur

LaSalle. DO 6 1570

ADV OKA TAB

FRANK M. GODINE, Q. C.
Suite 1007 

1155 Dorchester Blvd., W.,
Tel.: 866-7872

AUŠROS VARTŲ 
PARAPIJOS ŽINIOS

Gražios iškilmės 
sekmadienį vyko AV bažny 
čioje, kur nemažas būrys vai 
kų, vienuolių paruoštas, atli 
ko pirmąją išpažintį ir iš vys 
kupo V. Brizgio gavo sutvirti 
nimo sakramentą. Vaikai bu 
vo pasipuošę ir apeigose da 
lyvavo gražioje ceremonijoje. 
Vyskupas į vaikučius ir jų tė 
vus kreipėsi prasmingu žo 
džiu. Garbė tėvams, kurie sa 
vo vaikučius išmokino pote 
rių lietuviškai ir lietuviškoje 
aplinkumoje juos įjungė į reli 
ginį gyvenimą.

Vaikų tačiau turėtų būti 
daug daugiau bet kiti tėvai lie 
tuviai jau išsižada savo tau 
tos ir vaikus siunčia į angliš 
kas bažnyčias.

Skautai švenčia savo Glo 
bėjo šv. Jurgio dieną, nukeltą 
į balandžio 28. Programoje 
bus šv. mišios A. V. bažnyčio 
je 5 v. v. Tuoj po mišių para 
pijos salėje įvyks išk'lminga 
sueiga.

Joninių gegužinė rengiama 
mūsų parapijos, plaanuojama 
birželio 30 d. Palangoje.

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS ŽINIOS

J. E. Vyskupas V. Brizgys 
pirmą kartą Šv. Kazimiero 
parapijoje laikė iškilmingas 
mišias, pasakė graažų pamo 
kslą, ir iškilmingia atliko su 
tvirtinimo sakramento apei 
gas. Žmonių buvo labai daug 
ir visi buvo patenkinti lietu 
vio vyskupo apsilankymu, jot 
gražiu žodžiu ir apeigomis, 
kurios buvo labai įspūdingai 
atliktos.

Margučių vakarienė, kuri 
kasmet parapijoje vyksta, šie 
met bus gegužės 4 dieną, 7 v. 
Visi kviečiami dalyvauti, o 
kas turi gražių margučių, at 
nešti jų į konkursą.

ALLIANCE 
REALTIES INC.

Žemė, namai, apartmentai, 
mortgyčihi.

Premijos už naujų klijentų 
nurodymą.

D. Baltrukonis
P. Rudinskas
J. Skučas

RE 7-0844
HU 1-2957
RA 2-6152

I. G. ELECTRIC R'd.
Elektros kontraktorius

IGNAS GURČINAS 
889 — 56 Avenue 

Lachine. Tel. 631-0882.

TAUPYK IR SKOLINKIS 
SAVO REDITO KOOPERATYVE 

„LITĄ S”
Adresas: 1465 De Seve Str., Montreal 20, P. Q. tel. 766-5827 
Santaupos apdraustos vienam milijonui dolerių. * Mirties ir 
invalidumo atvejais pagal turimą draudimo polisą santaupos 
iki $2000 išmokamos dviguba suma. * Už depozitus mokama 
3,5%, už šėrus — 4,25%. * Už asmenines paskolas imama 
7,6%, už nekilnojamo turto paskolas — 6,5%. * Pigus pasko

lų draudimas skolintojo mirties ir invalidumo atvejais.
Bankas veikia: 1465 De Seve: sekmadieniais nuo 10.30 iki 1 
vai.; darbo dienomis nuo 12 iki 3 vai. išskyrus pirmadienius 

Vakarais: trečiadieniais ir penktadieniais nuo 7 iki 8 v. v. 
ir šeštadieniais.

3907 Rosemount Blvd.: trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. vakare.

ATIDARYTA DAILININ 
KĖS A. TAMOŠAITIENĖS 
darbų paroda Montrealio uni 
versiteto Social Centre, 2332 
Maplewood Ave. Penktadie 
nį 9 vai. vak., dalyvaujant bū 
riui tautiečių, paroda atidary 
ta iškilmingai. Iniciatorių var 
du stud. A. Rudinskas pakvie 
tė tarti žodį parodų vadovą 
p. M. Beaulieu, pasakiusį lie 
tuviams ir dailininkei gerą žo 
dį, į kurį KLB Kr. V-bos Kul 
tūros Fondo pirmininkas Dr. 
H. Nagys atsiliepė prasmingu 
žodžiu, pasidžiaugė p. Beau 
lieu gražiu gestu lietuviams ir 
pareiškė viltį, kad ši susiarti 
nimo pradžia išaugs į artimes 
nį bendradarbiavimą; kreip 
damas gi žodį į parodos meni 
ninkę, konstatavo, kad dail. 
A. Tamošaitienė yra gyvoji 
menininkė, kuri yra darbinga, 
jieškanti ir atrandanti save 
naujose formose gyva ir pa j ė 
gia kurti.

Parodoje išstatyti tapybos 
darbai, kilimai ir gobelenai. 
Kadangi parodos patalpos 
erdvios, gražios, tai paroda 
ypač gražiai atrodo. Ją aplan 
kyti kviečiami visi tautiečiai. 
Įėjimas nemokamas.

Atidarymo užbaigai, kaip 
šeimininkų priimta, visi atsi 
lankiusieji buvo pavaišinti vy 
nu. Paroda užsitęs iki gegu 
žės 3 dienos.

LIETUVOS ATGIMIMO 
SĄJŪDŽIO,

Montrealio sk. Aktivistų gru 
sirinkimas šaukiamas balan 
pės narių visuotinis metinis su 
džio mėn. 28 d. 1963. 2 vai. 
pp. Adresas: 37 — 5th Avė. 
Verdun, 19. P. Q. Narių daly 
vavimas būtinas.

Pirmininkas.

GRAŽIOS VESTUVĖS

įvyko bal. 20 d., tuokiantis 
inžinieriui Gyčiui Vazalinskui 
su Irena Petrauskaite. A. V. 
bažnyčioje iškilmingomis apei 
gomis kun. S. Kulbis jaunave 
džius sujungė. Giedojo cho

J. Gražys
KAILIŲ SIUVĖJAS.

SIUVU, PARDUODU.
Taisau ir Remodeliuoju.

6396 Bannantyne, Verdun. 
Tel.: dienomis A V 8-2352. 

PO 6 vai. PO 7-6183.

TAISAU IR DAŽAU 
LENGVAS MAŠINAS. 

LIETUVIAMS NUOLAIDA. 
Skambinkite telef. DU 9-057!

V. S u s i n • k a s.

TOR^MTO
Šalia Prisikėlimo parapijos stovyklos (Tėvų Pranciškonų), 

PARDUODAMI SKLYPAI VASARNAMIAMS statyti.

Sklypai gražiame smėlėtame miške ir arti Georgian Bay: 
Šiuos sklypus norima pirmoje eilėje parduoti lietuviams. 
Tie sklypai iki šiol nebuvo paskelbti. Yra jau pasiūlymų iš 
svetimtaučių. Kiti sklypai jau parduoti, bet dar yra gražus 

pasirinkimas. Todėl suinteresuoti nedelskite kreiptis: 

Mr. B. Buntinas, tel. R. O. 9-0688; 21 Evelyn Cress.,
Toronto 9, Ont., arba LE 4-4993 Toronto 

arba New Wasaga Beach.

SVARBIOS IR REIKŠMIN GOS SKAUTŲ IŠKILMĖS 

„Skautų Aido“ sukaktuvės. Skautų vadų suvažiavimas.
Iškilmingas koncertas.

Balandžio 20 ir 21 dieno 
mis Toronte vyko ,,Skautų Ai 
do“ sukaktuvių minėjimas ir 
ta proga skautų veikėjų šuva 
žiavimas, kuris buvo užbaig 
tas koncertu.

Suvažiavime dalyvavo p. 
Dundzila — vadijos pirminin 
ko pavaduotojas, p. Zailskie 
nė, p. Juodelis, Toronto, Mon 
trealio skautų atstovai (inž. 
J. Kibirkštis, dr. I. Gražytė), 
iš visos Kanados ir kaimyni 
nių JAV lietuvių kolonijų.

Skautų vadai turėjo savo 
pasitarimą.

Apie Skautų Aidą praneši 
mą padarė p. Eimantas.

Už skautų rėmimą Padėkos 
ordinais apdovanoti abu To 
ronto lietuvių parapijų klebo

ras, vedamas muz. A. Ambro 
zaičio ir op. sol. E. Kardelie 
nė.

Vakare įvyko šauni vestu 
vių puota AV salėje, kur daly 
vavo apie 150 asmenų, šių tar 
pe atvykusių iš JAV — iš Dėt 
roito jaunojo krikšto motina 
p. Juškienė su vyru, iš Bosto 
no pp. Petrauskų bičiuliai O. 
ir A. Vileniškiai ir p. Krikš 
čiukaitis.

Iškilmingas vaišes vedant 
p. Rudinskui, sveikinimus pa 
reiškė tėvai — p. Petrauskas, 
p. Vazalinskas, subuvimo ve 
dejas P. Rudinskas, plačiau 
apibūdinęs jaunavedžius ir nu 
rodęs gražius jų savumus. 
Sveikinimų jauniesiems atėjo 
iš JAV ir net iš Lietuvos, su 
dovanomis. Amerikiečiai p. 
Juška , p. Krikščiukaitis, o iš 
montrealiečių AV blebonas T. 
K. Pečkys, E. Kardelienė,

■^-X^X^X^X^X^X^X^U^X^H^M^

SKUBIAI NORIU ĮSIGYTI 

tautinį lietuvaitei - mergaitei 
RŪBĄ.

Siūlyti po 6 vai. vakare 
DO 6-5191

DISTRICT ESTATE 
BROKERS

Montreal Real Estate Board 
nariai

Namai —
Žemė — Paskolos

P. J asu t is, tel. LA 2-7879 
DISTRICT GENERAL 
INSURANCE SERVICE

Royal Globe draudimo b-vės. 
Gaisras-Automobiliai-nelaimės

G. Rukšėnas, tel. 768-8640.
P. ADAMONI8 

3907 Rosemount Blvd.
Tat 722-2472.

S-tos Lite No. 792.

nai — kun. P. Ažubalis ir T. 
Placidas.

Iškilmių proga buvo suor 
ganizuota parodėlė, kurioje 
parodytas inž. Kulpavičiaus 
Skautų stovyklos rengimo 
planas.

Visos iškilmės užbaigtos 
koncertu, kuriame savo poezi 
ją skaitė H. Nagys, smuiku 
grojo skautas inž. Kairys, so 
lo dainavo p. Šukytė ir p. Ve 
rikaitis.

šios iškilmės buvo ne eili 
nis Toronto lietuvių gyveni 
me įvykis, sudominęs koloni 
ją-

Po koncerto įvyko kavutė, 
kurioje be svečių skautų da 
lyvavo ir Gen. Lietuvos Kon 
sulas J. Žmuidzinas su Ponia.

V. Piečaitis, J. Kardelis. Jau 
navedžiams labai prasmingą 
žodį pasakė Montrealin atvy 
kęs ir puoton atsilankęs Vys 
kūpąs V. Brizgys, pažymėjęs, 
kad jų laimė pareis nuo to, 
kaip jie tvarkysis su kasdieni 
niais reikalais, nes jie nulemia 
šiokį ar kitokį sugyvenimą bei 
santykius.

Jaunasis, G. Vazalinskas, 
dėkojo tėvams už dideles jų 
pastangas juos auginant, auk 
lėjant, mokslinant ir visiems 
už dalyvavimą, o šeiminin 
kėms už vaišių stalo paruoši 
mą, kuris buvo tikrai išjieško 
tai puikus, skoningas ir turtin 
gas. Gera muzika įvairino va 
karą ir kėlė ūpą.

SKAUTŲ IR JŲ RĖMĖJŲ 
ŽINIAI

" Šį sekmadienį, ba.l 28 d., 
5 vai. po pietų šv. Jurgio pro 
ga įvyks AV salėje iškilmin 
ga tuntų sueiga. Skautai-ės 
renkasi 4 vai. 30 min. Malo 
niai kviečiame tėvelius ir rė 
mėjus atsilankyti.

Tuntininkai.

CRESCENT LAND CORP.

Agentas Romas Verb yla 
Parduoda žemę saloj ir 

provincijoj.
Telefonas: 727-8601 

Adresas: 6988—16 Avė, 
Rosemount.

PARDUODAMAS 
LIUKSUSINIS 
DUPLEKSAS

2X5 atskiri kambariai.
Visas centralinio apšildymo.

Įrengtas playroom.
2-jų mašinų garažas. 

Saviems nuolaida.
Teirautis: DO 6-6237.
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