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Praėjusios savaitės bėgy bu 
vo kartojami seni ginčai dėl 
taikos. Tam tikslui Maskva pa 
naudojo pasaulinę darbininkų 
šventę — Gegužės pirmąją, ku 
rią šiemet pagerbė ir Popie
žius, leidęs tą dieną (penktadie 
nj) darbininkams valgyti su 
mėsa.

Gegužės pirmąją Maskva iš 
naudojo atsakymui j JAV pre 
zidento Eisenhowerio kalbą dėl 
naujos Maskvos „taikos“ efen 
zyvos.

Gegužės pirmosios proga 
Maskvos Raudonojoje aikštėje 
įvykusio kariuomenės parado 
metu
RUSIJOS KARO MINISTE

RS BULGANINAS AT
SAKĖ EISENHOWERIUI,

panaudodamas Eisenhowerio 
argumentus: girdi, kai Ameri
ka parodysianti darbais savo 
taikius norus, tada ir Rusija 
prie to eisianti. Pasak Bulga- 
nino, Amerika turinti išeiti iš 
visų karinių bazių Europoje ir 
Azijoje (kad Rusija jas pasi
grobtų. . .), turinti nusigink
luoti (kad Rusijai lengviau bū 
tų beginklius pagrobti. . .) ir 
t. t.

Bulganinas, žinoma, neužsi
minė, kad sovietai visą laiką 
puola ramias ir beginkles vals
tybes, kaip Vietnamą, Lftos ir 
dabar veržiasi jau prie Siamo, 
Malajų ir Burmos.
MASKVA „TAIKOS OFEN 
ZYVAI“ PANAUDOJO IR 

GEGUŽĖS PIRMĄJĄ.
Daugelyje sostinių komunis 

tai, vykdydami Maskvos įsaky
mus, kėlė „taikos riaušes“. Pa 
ryžiuje, Romoje, Tokio, Miun
chene ir kitur jie išėjo į gatves, 
apsiginklavę basliais, akmeni
mis (šaunamų ginklų nerodė, 
nes jiems reikėjo vaidinti „tai
ką“) ir su policija kirtosi visu 
smarkumu. Nors ir už „taiką“, 
bet buvo apsikruvinta.

Tuo tarpu, „taikos ofenzy
vos“ triukšme Maskvos diri
guojami komunistai taikius ir 
taikos neišsižadančius jau bai
gia sudoroti. Štai
KOMUNISTŲ UŽPULTOJI 
INDOKINIJOS VALSTYBĖ 

LAOS JAU BAIGIAMA 
OKUPUOTI.

Galimas dalykas, kad šiomis 
dienomis bus užgrobta ir jos 
sostinė Luang Prabang. Ki
tos Indokinijos valstybės — 
Kambodžos — valdžia susirū 
pino, nes komunistų kariuome
nė veržiasi į jos pasienį. Tas 
pat pavojus gręsia ir senai In
dokinijos valstybei — Siamui- 
-Thailandui. Komunistai jėga 
veržiasi pirmyn.

Visas pasaulis žino, kad ko
munistų kariuomenė yra pa
ruošta Kinijoje, iš Kinijos ji 
įsiveržė į Vjetnamą, Laos ir 
dabar veržiasi Siamo, Kambo
džos ir Malajų pusiasalio kryp 
timi.

DEL „TAIKOS" NERA TAIKOS
Pasaulinė įvykių savaite

Suminėti kraštai yra puslau
kiniai, necivilizuoti, neginkluo
ti, ir užimti nieko nereiškia. 
Prancūzijos globa tuose kraš
tuose daugiau foramli. Prancū 
zija, kaip reali jėga, ten ne
daug sveria. O formaliai tuose 
kraštuose būdama protektorė, 
Prancūzija nieko nėra paruošų 
si tiems kraštams civilizuoti, 
sudaryti jų pačių viduję jėgą, 
kad jie galėtų patys gintis nuo 
užpuolikų. Visas kitas, vadina 
masis laisvasis pasaulis, tiktai 
žiūri, kaip agresoriai komunis
tai puola ramius taikius kraš
tus ir juos pavergia. . . Vakarų 
pasaulis klausosi Maskvos 
triukšmo dėl „taikos“ ii’ ati
duoda kraštą po krašto, valsty
bę po valstybės. . . Šia prasme 
buržuazija tikrai rodo išsigimi
mo žymes. Jeigu ne Jungtinės 
Amerikos Valstybės, tai Mask 
va šiandien jau viešpatautų vi 
same pasauly.

Šių faktų akivaizdoje,
MASKVA DEDA VISAS 

PASTANGAS SUSKALDY
TI VAKARŲ PASAULĮ IR

JĮ PAKRIKDYTI.
Maskvai jau pasisekė nuo 

Amerikos atplėšti Argentiną, 
kuri dabar šoka „rizikos šokį”. 
Ir Anglijoj ši „taikos ofenzy
va“ gauna nesugebančių poli
tiškai orientuotis ir numatyti 
ateitį, pritarimo. Šie, netekę 
gyvybinių jėgų politikai, vieno 
tiktai maldauja — mūsų nekliu 
dykite, o ką jau pasigrobiate, 
tai jūsų. . .

Viena tiktai, galima sakyti, 
Amerika dar laikosi. Štai JA 
V užsienių reikalų ministeris 
Foster Dulles labai gražiai pa
dėtį supranta ir labai realiai 
kalba. Kaip įžangą į JAV ge
gūžės 16 dienos Kariuomenės 
šventę, Dulles pasakė vieną 
aiškiausių ir atviriausių kalbų:

DABARTINIU METU TA 
DIPLOMATIJA YRA SĖK
MINGA, KURI PAREMTA 
GALINGA KARIUOMENE.

Tokia diplomatija gali veikti 
ir taikos labui. Tokia, sako jis, 
yra JAV kariuomenė.

Tenka pasidžiaugti, kad ir 
Kanados vyriausybė taip pat 
gražiai supranta realiąją tarp
tautinę padėtį ir numato ateitį. 
Todėl ir Kanados užsienių rei
kalų ministeris Pearson konsta 
tuoja, kad Sovietai dėl taikos 
daug kalba, bet nieko taikos 
reikalui nėra ligšiol padarę, — 
todėl tenka rūpintis saugumu 
atsidėjus, ir Atlanto Pakto vals 
tybių blokas bei Europos gy
nimo bendruomenė yra tas in
strumentas, kuris taikos reika
lui daugiausia gali pasitarnau
ti. Visokiu atveju reikia būti 
pasiruošusiems gintis, nes
AGRESIJOS FAKTAI KAR
TOJASI VIENAS PO KITO. 

Ir visi jie tiktai sovietinės pu
sės vykdomi.

Pasitraukęs iš JTO generali 
nių sekretorių Trygve Lie taip 
pat sako, kad Maskvos pareiš 
kimai dėl taikos nieko nereiš
kia, nes darbai jos yra visai 
priešingi tiems pareiškimams. 
Trygve Lie pabrėžė Eisenho
werio pasiūlymų realumą ir 
konkretumą. Net ir Churchil 
lis, kuris į senatvę darosi pasy
vesnis ir linksta į ramybę, net 
ir jis pareiškė, kad Amerikos 
Korėjoje labai daug padaryta 
taikos reikalui, ir jeigu Korejo 
je neįvyks taika, bus kalta tik
tai Sovietų valdžia.

Tuo tarpu komunistai Korė 
joje delsia, vilikna derybas, 
nes, kaip spėjama,
PALIAUBŲ DERYBOMIS 

KORĖJOJE NORIMA PRI
DENGTI ĮSIVERŽIMAS 

Į LAOS.
Rodydami taikingumą Ko

rėjoje, sovietai lyg ir duoda vii 
tį, kad čia jie gali nusileisti 
ir prieiti prie taikos, o tuo pa
tenkinti vakariečiai jau nesi
ims griežtesnių žygių užpuoli
mui Laose atremti. . .

Atrodo, greičiausia bus taip, 
kad nebus susitarta Korėjoje 
ir bus atiduotas komunistams 
Laos. Po to seks jau kiti...

Komunistų „taika“ labai aki 
vaizdžiai pasireiškia ir Balka
nuose. Jugoslavijos viceprem
jeras Kardelis pareiškė, kad

JUGOSLAVIJOS PASIE
NIUOSE VYKSTA PROVO

KACINIAI SOVIETŲ 
UŽPUOLIMAI.

Paskutiniu metu yra įvykę 
susišaudymų, ypač su Bulga
rijos pasieniečiais, kurie ver-

VILNIAUS EAlh. A LACSANT
„Stalinas jūsų tėvas ir motina“.

Kaip savo metu iš Ispanijos 
ir Graikijos, taip lygiai tūkstan 
čiai iš P. Korėjos vaikų, pagro 
bus, išgabenti į Rusiją. Beveik 
metai, kai šie vaikai tampomi 
po Rusijos satelitų kraštus. Jie 
jau matyti Varšuvos, Buda
pešto ir Pragos stotyse, jie ir 
ten laikomi panašiuose kalėji
muose.

Vaikai aprengti Š. Korėjos 
armijos unifermomis. Visą die
nos ilgumą jie varginami pamo 
komis ir kariniais užsiėmimais. 
Mokytojais yra FDJ funkcio
nieriai. Auklėtojais atgabenti 
korėjiečiai komunistai. Klasė
se nuo sienų vaikams plakatai 
šaukia: „Stalinas yra mūsų tė
vas ir motina“. „Mūsų tėvynė 
■— tarptautinis proletariatas“.

Vaikams ilgose pamokose 
skiepijama neapykanta ameri
kiečiams. „Jūsų tėvus nužudė 
amerikeičiai!“ — „Amerikie

žiasi į Jugoslaviją.
Čekoslovakijoje taip pat „tai 

ka” reiškiasi uždraudimu viso, 
kas primena Čekoslovakijos kū 
rėją Tomą Masaryką ir Eduar 
dą Benešą. Dėl to Čekoslovaki 
jos liaudis kelia protestus ir 
net sukelia susirėmimų. Mat, 
čekoslovakai niekaip nenori iš 
sižadėti laisvės ir nepriklauso
mybės.

Komunistai ir Irane kelia 
nuolatines riaušes, kurios dar 
nešinia, kuo pasibaigs.

Komunistų ofenzyvos prisi
bijo ir Indija su Pakistanu.

Verta suminėti, kad
AMERIKOS DARBININKŲ 

ORGANIZACIJOS GEGU
ŽĖS PIRMOSIOS PROGA 
GRIEŽTAI PASISAKĖ UŽ 

LAISVES
IR DEMOKRATIJĄ.

Pasmerkė sovietines prievartos 
stovyklas, vergų darbus, dar
bininkų organizacijų pavergi
mą komunistų partijai ir tt.

Darbininkų demonstracijos 
už taiką, laisvę ir demokratiją 
labai gražiai vyko Amerikoje, 
vakariniame Berlyne, kur ma
sės darbininkų dalyvavo ir iš 
rytinio Berlyno.

Tiktai Argentinoje iš pat ry 
to pradėjo sprogdinti bombos; 
jų sprogę net šešetas.

TELEVIZIJOS TINKLAS 
KANADOJE.

Gegužės 14 d. oficialiai CB 
C atidaro Kanaadoje pirmąjį 
televizijos tinklą, kuris gaivi
nę stotį turi Montrealy (Mont 
Royal kalne) ir per eilę stočių, 
kurių numatyta 14, per Otta
wa, Toronto ir kt. jungiasi su 
JAV Buffalo stotim. Ottowos 
stotis į tinklą įjungiama karū
navimo dieną — birželio 2 d. 
Šis tinklas duos suderintas 
programas.

čiai atvyko į Korėją žudyti tai
ką mylinčius žmones!“ —• „Už 
augę atkeršykite amerikie
čiams!“, šaukia iš visų pusių 
plakatai.

VISKAS PO SENOVEI.
Per karą sunaikintos ir, kas 

liko, po karo demontuotos Jun 
kers lėktuvų dirbtuvės Des
sau mieste atstatomos dar di
desnės už pirmykščias. Į jas 
grąžinti kone visi po karo1 į 
Rusiją ištremti fabriko specia
listai. Ten jie gamino naująjį 
bombonešį TU 150 ir spraųs- 
minius naikintuvus MIG 15 ir 
19. Dalis ištremtųjų už „per
daug žinojimą“ nuteisti 25 m. 
kalėti rusų kalėjimuose.
a Vakarų Vokietijos saugumo 
organų apskaičiavimu Vokie
tijos Vakaruose tebesislapsto, 
dažniausiai prisidengę kitomis 
pavardėmis, apie 15.000 — 10. 
000 buvusių nacionalsocializ- 
mo veikėjų.

VAIKŲ KALĖJIMAS RYTI 
NĖJĘ VOKIETIJOJE

Miškuose, netoli Dresdeno, 
užtinkamas gražaiusias Sakso
nijos paminklas — Moritzbur- 
go pilis Ji šiandien aptverta 
augšta spygliuotų vielų svora; 
sargybiniai artėjantį į pilį grą
žina atgal. Gyventojai pilį va
dina vaikų kalėjimu. „Telegraf 
-Wochenspiegel“ pateikė žinių 
iš šio kalėjimo gyvenimo.

Vasario gale į Dresdeną at
vežė vadinamų Šiaurės Korėjos 
našlaičių, kurių, būk, tėvus nu 
žudę amerikiečiai. Tačiau gy
ventojai tuojau patyrė, kad at
vežtieji 8—14 m. vaikai yra pa
grobti iš tėvų, traukiantis ko
munistams iš Pietų Korėjos. 
Visai maža dalis atvežtų korė
jiečių yra našlaičiai, daugumos 
tėvai laužo rankas dėl jų vai
kų likimo.

Pasisekusiems arčiau prieiti 
pavyko žvilgsniais sugauti, pro 
langus iškišusias galvas, ver- 
kenčias mergaites. Sargybi
niais aptvertame miške skam
ba europiečio ausiai svetimi ko 
rejiečių kalbos garsai.

GELEŽINKELIS KARI
NIAMS REIKALAMS.
Sovietų Kontr. Komisijos 

įsakymu, rusų zona įpareigota 
nuo Hallės iki Rostocko nu
tiesti 350 km ilgio kariniams 
reikalams geležinkelį. Tiesimo 
darbų priežiūrai iš Maskvos 
atsiųsti geležinkelininkai inži
nieriai.

TCA TURĖJO VIENĄ 
MILIONĄ KELEIVIŲ

Per paskutinius metus per 
vieną milioną keleivių skrido 
Trans-Canada Air linijos lėktų 
vais, tai yra 20 nuošimčių pa
didėjimas nuo 1951 metų. 1952 
metais TCA užsakė 15 britų 
pastatytų Vickers Viscouvnt 
lėktuvų. Šie lėktuvai bus pa
naudoti TCA tarp-miestiniame 
susisiekime. (CS).

TELEVIZIJOS STOTĮ 
turės taip pat ir Hamiltonas. 
Dar šiemet, prieš Kalėdas, nu
matoma ją paleisti į darbą.

IŠ SVETIMOS SPAUDOS
— Laikraštyje „Giessener 

Anzeiger“ vasario 21 d. tūlas 
Jurgen Schuler aprašo Klaipė 
dą ir Klaipėdos kraštą, pažymė 
damas, kad tai nuo amžių bu
vusi vokiečių žemė ir vokiečiai 
niekuomet to krašto neatsisa
kysią.

„Daug vargo Klaipėdos kraš 
tas ir miestas turėjo pakelti pir 
mojo karo metu, rusams ten įsi 
veržtis, ir ypatingai sunkiai 
kentėjo kraštas ir gyventojai 
dėl pagal Versalio sutartį pada 
ryto atskyrimo nuo Vokietijos 
ir dėl po sekusios prancūzų ir 
lietuvių okupacijos. Nors gy
ventojai tarp 1925 ir 1938 me
tų šešis kartus rinkimais pasi
sakė už Vokietiją, tačiau tik 
1939 m. pavyko prisijungti 
prie Reicho“, rašo straipsnio 
autorius.

MONTREALIO LIETUVIŲ 
NAMAMS SIUNČIA PINI

GUS NET IŠ MIŠKŲ.
Iš giružių glūdumos, Regan 

miškų srities, Br. Mozūras siun 
čia Montrealio Lietuvių Na
mams pirkti 50 dol. čekį ir Vai 
dybos pirmininkui Ant. Navic 
kui rašo: „Didžiai įvertinu Jū 
sų kilnų ir garbingą sumany
mą mano mieste — Montrea
ly turėti Lietuvių Namus. Tai 
šviesos žibintas sesučių ir bro 
lių lietuvių širdims svetingoje 
Kanadoje. Ta proga širdingiau 
šiai sveikinu visus Iniciatorius, 
Valdybą — dirbti-kovoti iki 
tikslas bus atsiektas. Vienybė 
je - galybė! Sėkmės! Nežinau 
dar kiek šėras vertas, bet siun
čiu 50 dol. ir nors kuklia suma 
noriu ir aš prisidėti prie šio 
kilnaus sumanymo gyvendini
mo .

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
NL redakcija yra gavusi išsa
mių straipsnių apie galimybes 
įsikurti žemės ūkiuose — taba 
ko ūkiuose Kanados pietuose 
ir grūdų bei gyvulių ūkiuose 
Kanados vakaruose. Šie strai
psniai dalinai sudaro tęsinį per 
nai ir užpernai NL skelbtų 
straipsnių, dalinai visai nauji. 
Tautiečiai, kurie domisi sava
rankišku įsikūrimu ramiose gy 
venimo ir darbo sąlygose, pa
tariami sekti tuos straipsnius. 
Be to, NL patieks ištraukų iš 
Lietuvos sovietinės spaudos, 
kuri vaizduoja tikrus dabarti
nės LIETUVOS gyvenimo 
faktus, apibūdinamus pačių 
okupantų laikraščių.

KANADOS LIETUVIŲ BEN 
DRUOMENĖS WELLANDO 

APYLINKĖS
Valdyba š. m. gegužės mėn. 10 
d. (sekmadienį) 2 vai. po pie
tų lenkų salėje, 610 Ontario 
Rd., Weland, Ont. kviečia apy 
linkės lietuvių susirinkimą.

Susirinkimui numatyta šį die 
notvarkė: 1. Susirinkimo ati
darymas, (atidaro p. Stanai
tis), 2. Susirinkimo pirminin
ko rinkimas, 3. Praeito susirin 
kimo protokolo skaitymas ir 
priėmimas, 4. Valdybos veik
los pranešimas ir Valdybos at
sistatydinimas, 5. Revizijos ko 
misijos pranešimas. 10 minučių 
pertrauka. 6. Valdybos rinki
mai, 7. Einamieji reikalai, 8. 
klausimai ir sumanymai, 9. Su 
sirinkimo uždarymas.

Valdyba renkama slaptu bal 
savimu. Atvykę į susirinkimą 
lietuviai bus užregistruojami 
ir išduodamas vokas su balsai 
vimo lapeliu. Apylinkės susi
rinkimas skaitomas teisėtu da 
lyvaujant nemažiau kaip pusei 
apylinkės lietuvių.

Kviečiamu laiku reikalingam 
skaičiui nesusirinkus, po valan 
dos susirinkimas įvyksta, ne
žiūrint pilnateisių dalyvių skai 
čiaus, bet jis gali tarti tik tuos 
dalykus, kurie pažymėti susirin 
kimo kvietime. (K. L. B. Kraš 
to Statutas str. 9).

Andrius Kuprevičius

DU SVARBUS
pranešimai:

BROLIAI MOTUZAI

PIANISTO A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS. Gegužės 17 dieną, sekmadienį, 7 va 
landa vakaro Montrealy, Plateau salėje, bus vienintelis pasižymėjusio PASAULINIO 
MASTO LIETUVIO PIANISTO ANDRIAUS KUPREVIČIAUS koncertas. Pianistas 
Pietų ir Šiaurės Amerkose turėjo nepaprastą pasisekimą. Didžioji New Yorko spauda jį 
ypatingai augštai įvertino. Čikagoje jis turėjo net du koncertus, kuriuose atsilankė po 
3.000 publikos. Nepraleiskime progos neišgirdę šio žymiojo mūsų pianisto, vienintelio pla
čiai koncertuojančio Amerikoje ir Europoje. SEKANČIAME „NEPR. LIETUVOS“ 
NUMERY BUS VISOS ŽINIOS APIE KONCERTAN TĄ — A. KUPREVIČIŲ.

BROLIŲ MOTUZŲ FILMAI MONTREALY. Gežužės 23 ir 24 dienomis Montrea 
lio ir apylinkių lietuviai gauna progą PAMATYTI SAVO IŠSIILGTĄJĄ TĖVYNĘ LIE 
TUVĄ ir pagyventi jos laukuose ir pievose, su pjovėjais, artojais, šianlapjūtėje, rugiapjū
tėje, pasilinksminti vestuvėse, paritinėti Velykose kiaušinius, pažūklauti, aplankyti jomar 
kus, atlaidus, pamedžioti Lietuvos miškuose ir laukuose, pažvejoti Lietuvos ežeruose, upė 
se, pasižiūrėti žirgų lenktynių ant ilgo Sartų ežero ledo Dusetose, pakvėpuoti žydinčių 
Lietuvos pievų ir kvapiu Lietuvos miškų ir girių oru. .. Be to, PAMATYTI IR SPALVI 
NĮ LIETUVOS PAŠTO ŽENKLŲ filmą ir pasižiūrėti Amerikos lietuviu parodų ir Lietu
vių dienų. Tai vis naujai padaryti ir mūsų NEMATYTI FILMAI. Nepraleiskime retos 
progos. Visa tai bus gegužės 23 ir 24 dienomis Aušros Vartų salėje, 377 Willibrord Ave, 
Ver dune.

Visus lietuvius kviečiame 
kuoskaitlingiausiai dalyvauti. 
K. L. B. Wellando Ap. V-ba.
ST. CATHERINĖJE MOTI 
NOS DIENOS MINĖJIMAS 
įvyksta gegužės 10 d., 16 vai. 
vietos katalikų ukrainiečių baž 
nyčioje. Maloniai prašoma da 
lyvauti visi apylinkės ir vietos 
lietuviai ir atsivesti savo mie
las senas ir jaunas močiutes. 

, Valdyba.
BENDRUOMENĖS NARIO 

mokesčio rinkimas Hamiltone 
vyksta pilnu tempu. Miestas 
yra suskirstytas rajonais, taip 
kad kiekvienas hamiltonietis 
rinkėjo bus aplankytas namuo 
se.
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Motinos diena
Kanados spauda skelbia: Mo 

tinos Diena švenčiama antrąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį— 
šiemet gegužės 10 dieną ir Tė 
.vo Diena — antrąjį birželio 
mėnesio sekmadienį — šiemet 
birželio mėnesio 14 dieną. Tai 
yra kiek skirtingas, laiko atž
vilgiu, minėjimas negu Lietu
voje, nes Lietuvoje Motinos 
Diena buvo minima pirmąjį 
gegužės mėnesio sekmadienį, 
o Tėvo Diena buvo tiktai pra
dedama minėti ir dar nebuvo 
įsipilietinusi. Tėvo diena ir 
ligšiol dar nėra visuotinai pri
pažinta.

Šių dienų iniciatoriai, maty
ti, buvo nuomonės, kad moti
na šeimai, ypač vaikams, turi 
didesnės įtakos, negu tėvas, — 
todėl ir buvo pradėta minėti 
Motinos Diena. Ir tik vėliau 
susiprasta, kad ir tėvas šeimai 
nebe įtakos ir ne be reikšmės. 
Todėl dabar jau vis plačiau mi 
nima ir Tėvo Diena.

Tai visai teisingas įsisąmo
ninimas, nes šeimai turi įtakos 
ir motina ir tėvas.

Galimas dalykas, kad moti
na daugumoje šeimų turi di
desnės įtakos, bet esti ir at
virkščių reiškinių. Yra tikrai 
neabejotina, kad abu tėvai vai
kams daro labai didelę, dažnai 
absoliutiškai formuojančią jų 
ivisą gyvenimą įtaką. Todėl 
ateity, galima spėti, bus mini
ma Tėvų Diena, kad nebūtų 
šie du šeimos formuotojai at
skiriami — ar tai separuojami 
ar tai divorsuojami.. . Abu tė 
vai — Tėvas ir Motina — ku 
ria šeimą, ją auklėja, jai gyve 
nimo gaires formuoja. 1

Gal tiktai biznio įstaigoms, 
biznio sumetimais, patogiau tu 
rėti skyrium Motinos ir sky

SPAUDOS APŽVALGA
NEMALONŪS

Mūsų laukiamojo pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus dar nė
ra, o jau. .. intrygos jau varo
mos. „Tėviškės Žiburiai“ jau 
pradėjo... „Pianisto Kuprevi
čiaus koncertas numatomas ge 
gūžės mėn. viduryje. Taigi ar 
timu laiku. Tuo tarpu dar nė
ra pasiskelbę nei koncerto ren
gėjai, nei pradėta koncerto bei 
pianisto populiarinimas. Visuo 
menėje rūpinamasi, ne rengėjų 
pasisekimu, o pianisto A. Kup
revičiaus koncerto pasisekimu 
jo išreklamavimu ir už lietuvis 
kos visuomenės ribų”. Taip ra 
šo „Tėv. Žiburiai“.

Šis tekstas tiek aiškus, kad 
prie jo reikėtų kas dar pridėti. 
Bet vis dėlto, šia proga, verta 
kai kas pasakyti, kas pas mus 
jau yra kaip įsisenėjusi nege
rovė. Kalbėkime faktais.

P. Baranausko su p. Ado
maitiene, svečių iš JAV, kon
certas pasibaigė deficitu. Iš
garsintojo Motropolitan ope
ros solisto p. Brazio — taip 
pat deficitu. Buvo pakviesti žy 
mieji literatai ir artistai litera
tūros vakaran — vos galus su 
galais pasisekė suvesti. Nemi
nėsime kitų gerai žinomų pa
rengimų, kaip Teatro, savaime 
aišku, negalėjo išsiversti. Ir 
štai, kai laukiame mūsų žymio
jo pianisto, tokia „graži“ mū 
sų torontiškio laikraščio įžan- 
gėlė...

Nemalonu. Bet už nepasise
kimus būsime dėkingi ir „TŽ” 
ir jų čia „uoliem“ bendradar
biams. O regis jau buvome su 
tarę bent nekenkti. . . Tiek to.

Faktai yra tokie: Yra paaiš 
kėję, kad kai niekas (tur būt 
dėl nuolatinių deficitų, kuriuos 
tenka padengti keliems asme
nims iš savo kišeniaus) V. Kup

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................$ 5.00
America & S. Amerika $ 5.50
Other Contries............$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00 

rium Tėvo dienas, o ištikrųjų 
jos yra neatsiejamos, nes ir 
prigimtis jų yra viena ir ta pa
ti — neatsiejama.

Bet yra labai gražu ir svar
bu, kad minima Tėvų diena. 
Tai iškelia ir pabrėžia tėvų ir 
šeimos svarbumą visuomenėje, 
tautoje, valstybėje ir žmonijo
je.

Be galo yra svarbu sukurti 
galimai tobulesnę šeimą. Nes 
nuo šeimos priklaso ir visuome 
nės formavimasis. Nenuosta
bu, kad „modernieji režimai“ 
fašizmas, komunizmas — ban
do iš tėvų paveržti vaikų auk
lėjimą ir jų pasaulėžiūros for
mavimą, kad tuo būdu naujasis 
žmogus būtų eliminuotas nuo 
tėvų įtakos ir būtų pajungtas 
režimų tikslams. Tam tikslui 
net grobiami vaikai iš kitų 
valstybių (Graikijos vidaus ka
ro metu pagrobtieji vaikai ir 
dabar dar negrąžinti iš sovieti- 
jos), atimami nuo tėvų ir augi
nami ir auklėjami specialiuose, 
tam tyčia laikomuose vaikų na 
muose, kurie be motinos ir tė
vo įtakos bei šeimos šilimos 
jie išauginami ir išauklėjami re 
žimo reikalams, nors ne būti
nai ir tokie, kokių režimai pa
geidauja.

Vis dėlto, niekur, kad ir ge 
riausiuose auklėjimo namuose, 
vaikai negauna to žmoniškojo 
auklėjimo, kaip motinos ir tė
vo prieglobstyje. Tėvai vai
kams atiduoda viską, ką turi 
geriausio ir gražiausio. Dau
gumas vaikų todėl, jeigu ir ne 
supranta, tai instinktyviai jau
čia, kad Tėvai jiems yra labai 
brangūs ir mylimiausi jų arti 
mieji. Ir todėl yra labai gražu, 
kad vaikai pagerbia Tėvus ty
čia tam tikslui pabrėžti rengia
mose dienose.

REIŠKINIAI
revičiaus nepasiskelbė kviečią, 
pasirodė, kad lygiagreta susirū 
pino p. Kuprevičiaus mokslo 
draugas mūsų žymusis pianis
tas K. Smilgevičius ir tuo pa
čiu metu „Nepriklausonaa Lie 
tuva“, nes nepasinaudoti mū
sų didžiojo pianisto atvykimu 
į Šiaurinę Ameriką atrodė, tie 
siog neleistina. Taip buvo už
megzti kontaktai, o p. Smilge
vičius buvo patenkintas sužino 
jęs, kad yra kas tuo rūpinasi. 
Bet, kai p. Kuprevičius skrajo 
ja po visas JA Valstybes, ne
lengva buvo sutarti data, ypač 
kad tai būtina suderinti ir su 
salės reikalu, kuris, kaip žino 
ina, Montrealy nėra lengvas. 
Kai pagaliau buvo suderinti 
šie reikalai, koncertas jau pa
skelbtas gegužės 17 dieną, 7 
vai. vakaro Plateau salėje.

Populiarizacija? Tai leng
vas užsiminimas. Bet... gerai 
žinoma, kad populiarizacija 
Montrealy, deja, vaisių gerų ne 
duoda. Populiarinimas eina 
jau nuo p. Kuprevičiaus atvy
kimo į JAV. Bet pažūrėsime, 
ar koncerte pasirodys net pa
tys patarėjai. .. Su kitatau
čiais dar prasčiau — jie eina į 
žinomų jiems menadžerių skel
biamus koncertus, bet tam 
tikslui reikia bent 2000 dolerių 
grynais. Jeigu „TŽ“ su savo 
„patarėjais“ turi tokių galimy
bių, — jiems mielai iniciatyvą 
perleidžiame.

Dar viena detalė. Galima bū 
tų suruošti mūsų svečio pagerb 
tuvių subuvimą. Bet... vėl tu
rime praktiką: į tokius subuvi 
mus, kur reikia primokėti pus
antro dolerio, atsilanko 5—8 
asmens... Deja. Žiauri tikro
vė.

Ir kai visa šita „TŽ“ ir jų

Motinos Diena. Minėjimas 
įvyksta gegužės 17 dieną, nes 
tą sekmadienį bus lietuviškos 
pamaldos. Minėjimo progra
moje mūsų atžalynas savo mo
tinoms deklamuos, paskaitys, 
pianinu paskambins. Renka
masi Sister of Service patalpo
se 7 vai. vakaro.

Pilietybės Diena. Šiais me
tais atžymima gegužės 15 die
ną. Organizatorius kaip ir kas 
met I. O. D. E. (Imperijos 
Dukterų) organizacija. Tą die 
ną 8,30 p. m. Globe Collegiato 
Auditorijoj ruošiamas savotiš 
kas vaidinimas - montažas, ku
rio dalyviai visų Kanadoje esan 
čių tautybių atstovai, mes taip 
pat dalyvausime.

Ottawa Citizenship Coucil. 
yra paruošęs tam tikrus klau
simų lapus, kurie jau yra iš
dalinti visų tautinių grupių va 
dovybėms. Yra pageidauta 
galimybių ribose užpildyti juos 
galimai didesniam skaičiui nau 
jųjų ateivių kanadiečių. Tai 
nėra koks nors naujas „skrinin 
gas“, o vien tik priemonė su

WINDSOR
VYSK. BRIZGYS PAS

Balandžio 21 d. mūsų kolo
niją pirmą kartą aplankė Jo 
Exc. Vysk. Vincentas Briz- 
gys. Apylinkės Valdyba, jaus 
dama visumos norą, buvo už si 
mojus plačiu mastu suruošt su 
tikimą. Deja, planas įvykdy
tas dalinai, nes pasitaikė dar
bo diena ir, antra, nepavyko 
sužinoti, kada tikrai svečias 
atvyks ir išvyks.

Pirmiausiai sutiktas parapi
jos bažnyčioj. Po trumpų pa
maldų, persikelta į tos bažny
čios parengimų salę. Valdybos 
pirm. Petras Januška pasvei
kinęs susirinkusiųjų vardu, 
patiekė raportą apie šios kolo
nijos lietuvių gražų religinio, 
tautinio ir kultūrinio gyveni
mo bendravimą. Po to, svečias 
pasakė porą valandų užtruku
sią kalbą. Iš jos paaiškėjo, 
kad svečio kelionių tikslas dau 
giau cementavimas tautinės 
vienybės, greta religinio tiks
lo. Jo žodžiais, pirmas fakto
rius tautinės vienybės išlaiky
me — tai šeima, bažnyčia, or
ganizacijos ir tt. Politinis mo
mentas iš mūsų reikalauja kuo 
daugiau vienybės. Tautų šei
moj svaresnį balsą turinti ta 
tauta, kuri vieningesnė ir kul
tūringesnė, negu skaitlinges- 
nė. Toliau apžvelgė mūsų lais 
vės bylos stovį, pabrėždamas, 
kad šiame darbe daugiausiai 
pasidarbavo Amerikos Lietu
vių Taryba. Susirinkusieji, 
svečio kalba buvo labai paten
kinti ir dėkodami Jam už tai 
ir atsilankymą, išlydėjo entu
ziastingai traukdami ilgiausių 
metų.

Po to, seno kanadiečio Jur
gio Kairio namuose — Marijos 
ir Vytauto Leparskų bute bu
vo suruoštos vaišės. Jose da
lyvavo, be Ganytojo ir Jo pa
lydovo, kun. Kulbio, dar vie
tos klebonas kun. Danielius, bu 
vęs tos kolonijos pirmas kape
lionas kun. Dagilis, Kroatų 
bažnyčios klebonas kun. Ivan 
die, Deitroito lietuvių organi
zacijų veikėja Elzbieta Paura 
zienė, prof. Pikūnas ir mūsų 
valdybos atstovai, pp. Januš
ka ir Zatorskis. Daug papasa
kota iš lietuvių gyvenimo pla 
čiam pasauly ir apie Windsoro 
ir Detroito lietuvius ir jų or
ganizacinį bei kultūrinį gyve 
nimą. Excelencijai sutikimą ir 
vaišes suruošė Apylinkės Vai 
dyba, o gardžią vakarienę pa
gamino turinti gerą patyrimą 
šeimininkės darbe p. Juškaus- 
kienė.
Lietuviai tautų pasirodyme.

Įvairom spec. įgyti, kursų 
uždarymo proga, savo dėstyto

bendradarbiai geriausiai žino, 
— jie jau išanksto pradeda 
„kuolus kaišioti į ratus“. To
kių faktų akivaizdoje tenka tik 
tai apgailestaut, kokių trumpa 
regių ir nesąžiningų esama 
žmonių, nors jie dangstosi ir 
labai autoritetingomis skraistė 
mis..

Ir taip jau tas mūsų gyveni
mas vos zurza, vos gali ką su
megzti, vos kvėpuoja, — o čia 
ir tas vos besilaikąs gyvenimas 
dar daugiau smukdomas ir 
žlugdomas. 

rinkti galimai daugiau ir tiks
lesnių statistinių žinių apie 
norus, pageidavimus ir faktinę 
padėtį naujai atvykusiųjų. Tu 
rėdamas tokią medžiagą O. C. 
C. žinos, kuria kryptimi kreipti 
savąją veiklą, kad pagelbėtų 
geriau įsikurti naujokams. Kas 
nenori, gali ir savosios pavar
dės nežymėti; taip pat nėra 
įpareigotas atsakyti į jam ne
patinkamus klausimus. Apy
linkės valdyba pirma suėjimo 
proga pasistengs tuos lapus 
paskleisti ir tuojau pat norin
tieji galės užpildyti.

Išvyko Krunių šeima. Balan 
džio pabaigoje išsikėlė iš Otta 
wos į Spencervillę, Ont. Kru
nių šeima į nusipirktą šalia 
miestelio 100 akrų su trobės- 
siais ūkį. Geros kloties nau
joje vietoje.

Solidarumo mokestis. Apy
linkės V-ba primena reikalą su 
mokėti solidarumo mokestį už 
1953 mt. Iždininkas pageidau 
tų, kad esant galimybei, kiek
vienas, privaląs tą pareigą at
likti, tai padarytų asmeniškai 
neraginamas. Paškevičius.

WINDSORIECIUS.
jams pagerbti, balandžio 25 d. 
kursantai suruošė parengimą. 
Programoj buvo oficialių asme 
nų kalbos ir meninė dalis, ku
rią sudarė įvairios tautybės. 
Dalyvavo: Kanados sveikatos 
ministras Paul Martin, tos apy 
gardos parlamento ats. Brown, 
miesto burmistras Reume, vai 
džios CBC radijo stoties tauty 
bių programos vedėjas John 
Jeannette (jis paruošia stočiai 
ir lietuviškas programas (visą 
eilė valdininkų, keli šimtai kur 
santų su dėstymo personalu ir 
jų artimieji, visa tai sudarė 
apie 600 asmenų. Ministeris, 
parlamentaras ir burmistras pa 
sakė kalbas, užjausdami mūsų 
tėvynių ir giminių tragišką li
kimą. Džiaugėsi mūsų kultūri 
niais darbais ir ragino nepa
miršti ir toliau savo kalbos ir 
gražių tautinių papročių.

Meninę dalį atliko: vokie
čiai, italai, lenkai, ukrainiečiai, 
vengrai, olandai ir lietuviai.

Mūsų kolonija maža ir sun
ku suorganizuot, kad ir kokią 
menię grupę. Tačiau susior
ganizavo choras. Petras Pet- 
ruitis, nuolatinis valdybos tai 
kininkas meno programų suor
ganizavime, iš Toronto atvežė 
linksmą žinią, „Susitariau su 
Toronto Jūrų Skautų, Laivo, 
šokėjų grupe ir Ji mums talki
ninkaus pasirodyme”. Mūsų 
šokėjų vikrūs judesiai ir cho
ristų skambios dainos paveikė 
klausytojus ir nustelbė kitų 
pasirodymus. Čia pat pasigir
do gražių atsiliepimų. Šokėjai 
pakviesti į Prine Edward vieš 
būtį su programa. Vie
tos dienraščio reperteris mūsų 
šokėją Aušrą Liaudinskaitę su 
ministeriu, kursų vedėju ir šio 
parengimo organizatorium nu
traukė ir sekančią dieną įdėjo 
dienraštin.

Mūsiškiai išpildė didesnę pu 
sę programos. Po atidarymo 
kalbos mūsų choristė Marytė 
Čiuprinskaitė buvo pakviesta 
į sceną, kurioje jau buvo išsi
rikiavęs vokiečių choras ir su
giedojo, „O Canada“. Po to, 
mūsų chorui išsirikiavus, prie
šais jį mūsų šeštadieninės mo
kyklos mokinė Mildutė Pakaus 
kaitė, pasipuošusi tautiniais rū 
bais labai vykusiai padeklama
vo anglų kalba eilėraštį „Yra 
šalis kur upės teka“.

Choras padainavo: Kur gi
ria žaliuoja, Kai aš grėbiau šie 
ną, Aš mergytė kaip rožytė, 
Namo broliukai.

Šokėjai vidury ir programos 
pabaigoj pašoko: Givatarą, Pol 
kūtę, Apgavikus ir Malūną.

Apylinkės Valdyba, būdama 
šio pasirodymo organizatorė, 
labai tai įvertina tautiniu atž
vilgiu ir džiaugiasi, kad viskas 
taip gražiai pasisekė. Nuošir
džiu lietuvišku dėkingumu dė 
koja: Toronto skautų „Lai
vas“ padalino šokėjų grupei 
(tuo labjau, kad nesudarė 
mums išlaidų, kurias turėjo at 
vykstant ir grįžtant) ir Jos ve 
dėjai p. Ličkūnaitei - Šadei- 
kienei. Taip pat mūsų choris
tams ir katriam choro vadovui 
p. Sinkevičiui ir visiems prie 
šio pasirodymo prisidėjusiems.

Apyl. V-bos vardu
J. Ražauskas.

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, MONTRE
AL, 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 laikraš
tį gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB ŠALPOS FONDO CENTRO KOM. VEIKLA. s

Bal. 26 d., įvyko nepaparstas 
posėdis dalyvaujant p. E. De- 
venienei — BALFo vice-pirm., 
šiuo metu einančiai pirminin
ko pareigas.

Gerb. viešnia sveikino Kana 
doje susiorganizavusį Bendrą 
Šalpos Fondą, linkėdama ge
riausios sėkmės ir nesigailėjo 
nei laiko, nei pastangų, pasida 
linant patyrimu, įspūdžiais ir 
dideliu reikalu šelpti pasiliku- 
kusius tremtyje, labjausia nu 
skriaustus mūsų brolius lietu
vius.

Tuo rūpesčiu turi gyventi 
kiekvienas sveikas ir dirbąs 
lietuvis, nežiūrint kuriame Ka 
nados kampelyje jis būtų.

Štai pirmosios kregždės: K. 
L. K. Moterų Dr-jos Toronto 
skyrius, prisiuntė 25 dol., 
Windsoro LB sk. 100 dol. ir iš 
Toronto pp. J. Beržinskai, V. 
Vasiliauskai ir J. Matuliomai 
sudėjo 12 dol.

Šalpos Fondo Centro Komi 
tetas, širdingai dėkoja už au
kas.

Drauge praneša didelį suma 
nymą, kuriam pritarimo laukia 
iš visų Kanadoje esančių lietu
vių. Būtent: yra galimybė ap
rūpinti šią vasarą didesnę dalį 
vargingų tremtinių Vokietijo
je cukrumi arba taukais. Šie 
produktai galima bus užpirkti 
ir persiųsti už pusę kainos, jei
gu suskubsime sukelti reikia
mą sumą pinigų per pusantro 
mėnesio, iki biržalio 15 dienos. 
Minimali suma šiai dovanai, 
vienas tūkstantis dolerių!

Brolau, sese Kanadoje, juk 
tu norėsi suteikti tą malonu
mą, padidinti, ar paskaninti 
maistą iš sanatorijos išėjusiam, 
jo šeimai, našlei su vaikučiais 
ar vargo mokyklą lankančiam 
mokiniui?

Jeigu taip, tai nieko nelauk 
damas, siųsk savo auką per
K. B. Skyrius, ar tiesiog KLB 
Šalpos Fondo Centro Komite
tui: 235 Ossington Avė. To
ronto, Ont., išrašant pašto per 
laidą ar čekį: Mrs. O. Indrelie- 
nės vardu. Centro Komitetas,
KLB ŠVIETIMO KOMISI 
JOS INFORMACIJA Nr. 9. 
Registracija į vasaros stovyklą.

Šiuo skelbiama registracija 
vasaros vaikų ir jaunimo sto

vyklą.
Bendros sąlygos. Stovyklos 

vieta — p. Naručių ūkis netoli 
Hamiltono, Ont. Laikas — 
nuo liepos 5 d. iki t. p. mėn. 
18 d. imtinai. Gyvenama bus 
palapinėse ir, jei būtų reikalo, 
kluone. Stovyklautojai turi at 
sivežti savo guolį, baltinius ir 
kitas smulkmenas, kurios bus 
nurodytos vėliau.

Mokestis. Už maistą reikės 
mokėti 1 dol. į dieną vienam 
asmeniui. Be maisto dar susi
daro kitų išlaidų apie 4—5 dol. 
už visą laiką asmeniui, tačiau 
dalį tų išlaikų pažadėjo padeng 
ti KLB Toronto ir Hamiltono 
Apylinkių Valdybos. Mokestį 
už stovyklavimą reikės sumo
kėti į stovyklą atvykus.

Registracija. Registruojami 
berniukai ir mergaitės nuo 7 
iki 14 metų imtinai. Registruo 
jautis reikia įmokėti 2 dol. mo
kesčio , kuris bus įskaitytas į 
pinigus už stovyklavimą, ta
čiau negalės būti grąžintas, jei 
gu užsirašiusis į stovyklą ne
atvyktų. Registruotis galima 
Toronte — pas J. Širką, šešta 
dienio liet, mokykloje, informa

Bus vakaras.
Gegužės mėn. 16 d., 6 vai. 

Seminol 2520 (Kroatų salėj) 
ruošiamas vakaras. Detroito 
Balfo teatras suvaidins „Pini
gėliai”. Be to, šokiai, graži 
muzika ir bufetas.

LKB Windsoro Apylinkės 
Valdyba. 

cija telef. LY 1535; Hamilto
ne — pas J. Mikšį, šeštad. liet, 
mokykloje, inform. telef. 
3-8593. Kitose vietose — K.
L. B. Apylinkių Valdybose. Re 
gistracija baigiama birželio m. 
1 d. Sąrašai su pinigais perduo 
darni Komisijos sekretoriui J. 
Gaižučiui, 135 Gorevale Ave., 
telef. EM 6-3951, Toronto, 
Ont., ne vėliau birželio 5 d.
KLB Švietimo Komisijos krei 
pimasis į mokytojus ir jaunimo 

vadovus.
Mieli jaunimo Bičiuliai!

Nemanome, kad reikėtų dar 
kartą prisiminti vasaros jauni
mo stovyklos reikšmę, ypač 
tremties augančiąjai kartai. Ne 
manome, kad reiktų šioje vie
toje išskaičiuoti tuos visus var 
gus, su kuriais tenka švietimo 
komisijai susidurti, organizuo
jant šią pirmąją plataus masto 
lietuviškosios moksleivijos sto
vyklą Kanadoje. Ir Jums, ir 
mums, ir visiems aišku, kad sto 
vykia yra reikalinga, ir kad jai 
suorganizuoti trūksta pagrin
dinio dalyko — lėšų. Šią pa
grindinę kliūtį galima tačiau 
įveikti — lietuviškuoju entu
ziazmu. Nors ir žinodami, kad 
esate pavergę, bet pasitikėda
mi Jūsų nepailstančia Lietuvos 
meile drįstame dar kartą kreip 
tis į Jus, prašydami pagalbos. 
Patalkininkaukite, būdami va
saros stovyklos vadovai! Lau
kiame Jūsų malonaus atsiliepi 
mo, pasiryžę suteikti visas rei 
kiamas informacijas: Toronte 
— Šviet. K-jos stovyklų vado
vė S. Prapuolenytė, 194 CHarl 
ton Ave., W., telef. 8-2378.

Atžymėkime gerus ir 
darbščius mokinius!

Artojas, nuvaręs dirvoje va
gą, sustoja ir grožėdamasis 
žvelgia atgal, o taip pat ir į tą 
plotą, kuris dar reikia aparti. 
Baigdami šiuos taip vargingus 
lituanistinės mokyklos metus 
Kanadoje, žvelkime į tai, kas 
kruopščiai ir sąžiningai pada
ryta, o tuo pačiu laiku mes pri 
siminsime, kas turėtų būti pa
daryta sekančiais mokslo me
tais.

Būtų gražu, jei kiekviename 
lituanistinės mokyklos skyriu
je būtų surandami tikrai no
riai ir sąžiningai mokęsi, pa
vyzdingai lankę pamokas (be 
praleidimų bei pavėlavimų), 
gero elgesio moksleiviai-ės, iš
skiriami ir nurodomi kitų pa
vyzdžiui sekantiems mokslo 
metams.

Būtų naudinga pažymėti ir 
tuos mokinius-es, kurie drą
siai ir gražiai reprezentavo ge 
rą lietuvių vardą angliškose 
mokyklose, bei supažindini
mą su lietuvių kovomis dėl lais 
vės. Žinoma, pirmoje eilėje 
esantį geru mokiniu toje mo
kykloje.

KLB apylinkių valdybos ir 
tėvų komitetai prašomi suras
ti šiek tiek lėšų ir tokiems pa
vyzdingiems mokiniams skirti 
dovanoms (lietuviškomis kny 
gomis, vasaros stovyklos ap
mokėjimu ar pan.). Šios mažos 
dovanėlės tebūnie geroji sėkla 
į derlingą dirvą.

Vaikų vasaros šventė.
KLB Šviet. K-ja yra nutaru 

si Ontario apygardos vasaros 
stovyklos metu š. m. liepos m. 
12 d. (sekmad.) p. Narušio 
ūkyje prie Hamiltono, Ont. 
įvykdyti lietuvišką vaikų vasa
ros šventę, su pačių vaikų iš
pildoma programa — sportu 
taut, šokiais, dainomis, dekla
macijomis ir tt.

Visos lituanistinės mokyk
los prašomos iš anksto tai 
šventei ruoštis, dalyavujant jo
je su savo programa.

KLB Šviet. Komisija.
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI 
JA KVIEČIA VISUOMENĘ 

Į TALKĄ

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcija pradėjo intensyviai ir 
skubiai rinkti ir ruošti spaudai 
enciklopedinę medžiagą. Lie 
tuvoje, kai buvo leidžiama Lie
tuviškoji Enciklopedija, po vi
są kraštą išsisklaidę kunigai, 
mokytojai ir įstaigų tarnauto
jai labai uoliai talkininkavo 
Enciklopedijos redakcijai, savo 
apylinkėj parinkdami žinių 
apie vietoves, draugijas bei or 
ganizacijas, atsiųsdami žymes
niųjų savo krašto veikėjų bio
grafijas bei atvaizdus. Tokie 
nuoširdūs talkininkai Enciklo
pedijai reikalingi ir čia, Ame
rikoje, o taip pat ir kituose kon 
tinentuose, kur gyvena lietu
viai. Vadinami senieji ir nau
jieji ateiviai vienodai gali jung 
tis į šį darbą ir lituanistine me 
džiaga praturtinti Lietuvių En 
ciklopediją.

Todėl Lietuvių Enciklopedi
jos redakcija maloniai kviečia 
savo tautiečius, o ypačiai visų 
lietuviškųjų organizacijų vado 
vybes, tučtuojau siųsti žinias 
iš visų miestų, miestelių ir ki
tokių vietovių apie ten gyve
nančius lietuvius, jų skaičių, 
apie žymesniuosius veikėjus, 
apie veikiančias lietuvių drau
gijas: religines, politines, kul
tūrines, profesines, švietimo, 
sporto, apie lietuvių parapijas, 
mokyklas ir tt. Atžymėtinos ir 
lietuvių įstaigos — bankai, pre 
kybos bendrovės, įmonės, fab
rikai, klubai, kultūros pastatai 
bei paminklai. Siunčiamose ži
niose būtinai reikia nurodyti 
draugijų įsikūrimo laiką, svar
besnius nuveiktuosius lietuvy
bės darbus ir žymesniuosius 
tų organizacijų veikėjus. Ra
šant apie asmenis, reikia apie 
juos suteikti šias žinias: pavar 
dė, vardas, gimimo vieta, gimi 
mo data, išsimokslininmas, 
mokslinė, kultūrinė, politinė ar 
visuomeninė veiklą, kūrybos 
darbai (knygos, straipsniai, 
laikraščių redagavimas, daili
ninkų paveikslai, architektų ir 
inžinierių sukurtieji statybų 
projektai, pastatai ir tt).

Geros valios lietuviams tąl- 
kinikąms čia atsiveria plati dir 
va ir didelis bei garbingas dar 
bas: surinkti laisvąjame pašau 
ly, o ypačiai J. A. Valstybėse 
esančią gausią lituanistinę mę 
džiagą. Lietuvių Enciklopedi
jos redakcija įieško ir kitų bū 
dų bęi kelių tai medžiagai rink 
ti, betgi niekad nebus perdaug, 
jei į tą darbą įsijungs plačioji 
lietuvių visuomenė ir jos orga 
niazcijų vadovai. Tik visas jė 
gas sutelkę, sukursim tą didžiu

lietuviams augšto dvasininko 
apsilankymas buvo nekasdie
ninis įvykis. Vyskupas Briz- 
gys atnešė netik religinio ir 
dvasinio sustiprinimo, bet ir 
nurodymų, kaip burti savas jė
gas, kelti lietuvių vardą ir kaip 
savo tarpe išlaikyti lietuvišką 
vienybę.

Iš kitos pusės, šio Lietuvos 
R. Katalikų Bažnyčios augšto 
dvasininko tolerantiški žodžiai, 
pasakyti kitų tikybų atžvil
giu, negalėjo praeiti be atgar
sio ir Montrealio nekatalikų ti 
kybos lietuviuose. Jie, galima 
sakyti, su maloniu nustebimu 
skaitė vyskupo Brizgio pareiš
kimus ir net stebėjosi jo drąsa. 
Jei mes gyventume ne laisva
me pasaulyje, bet, sakysime, 
ten, kur gresia didelis bolše
vikų pavojus arba net anapus 
geležinės uždangos, tai pana
šius pareiškimus taip pat įver
tintume, bet jiems, gal, ypa
tingos reikšmės neskirtume. 
Mat, pavojaus atžvilgiu tai vi
sai suprantama, paprasta ar 
net kasdieniška. Tą ypač pa
stebime šalyse už geležinės už 
dangos, kur į pavojų patekę vie 
nos tikybos tautiečiai besąiygi- 
nai užjaučia ir padeda kitos ti 
kybos tautiečiams. Be to, rei
kia pastebėti, kad esama ir 
laisvame pasaulyje tautų, žiū
rinčių į vienos tikybos žemini
mą arba kurio nors tautos na
rio sankcionavimą kaip į dide
lę tautos atsilikimo ir nekultū
ringumo žymę. Jos tikybinę 
intoleranciją sunkiais laikais 
skaito net dideliu nusikaltimu 
prieš tautą,

Lietuvių tauta šiandien yra 
taip pat dideliame pavojuje, 

lį lietuviškos kultūros pamink
lą — Lietuvių Enciklopediją.

Tikėdami pasaulio lietuvių 
rūpestinga ir kruopščia talka 
šiam didžiuliam kultūros dar
bui, Lietuvių Enciklopedijos 
redaktoriai ir leidėjai iš anks
to visiems talkninkams taria 
nuoširdžiausią dėkui. Žinias, 
straipsnius, aprašymus fotogra 
fijas ir kitokią medžiagą prašo 
me siųsti šiuo adresu;

Lietuvių Enciklopedija 
366 W. Broadway, 

So. Boston 27, Mass. 
Prof. Vacį. Biržiška, 

.. L. E. Vyr, Redaktorius, ..
Juozas Kapočius, 

Leidėjas.

Vyskupui V. Brizgiui 
atsilankius

A. LYMANTAS.

Montrealio katalikų tikybos Kodėl ir kaip, mes patys ge-

STUDENTUS

riausiai žinome. Tačiau paste 
bima lietuvių, kurie, atrodo, ne 
nori ar neįstengia to pavojaus 
pilnai suprasti. Kada priešas 
mūsų tautos substanciją naiki
na fiziškai, šitie tautiečiai kar' 
kartėmis savo, dažniausiai, ne 
sąmoningais, rašiniais ir pareiš 
kimais, dėdami jiems konfesinį 
pagrindą, taip pat nori arba pri 
sideda vieną kitą lietuvį išstum 
ti iš tautos narių tarpo. Sunku 
pasakyti kodėl jie tai daro. Gal 
tokie lietuviai nepajėgia įsisą
moninti, kad jie nebegyvena 
18 ar 19 amžiaus Lietuvos baž
nytkaimyje ir kad šiandien 
tarpkonfesiniame santykiavi
me vartojami visai kiti būdai. 
O gal jie tai daro, kas žymiai 
blogiau, iš materialinių sume
timų, norėdami savo netole
rantiškumu ar savotišku fana
tizmu ypatingai paryškinti sa
vo „veiklumą“ ir tuo galvoja 
iškilti bei pasižyėmti kitų tar
pe.

Kad tikybos kaikuriuose sa
vo apsireiškimuose skirtingos 
— žinome. Jei bažnyčių atsto
vai tuos tikybinius skirtumus 
nori savo tikintiesiems žodžiu 
ar raštu išaiškinti ar pateisinti, 
nieko dėl to nesakome. 
Tačiau visai kitas reikalas, kai 
atsiranda lietuvių, kurie tikybi 
niame santykiavime, turėdami 
labai silpną protavimą (jei bū
tų sveikos kritikos, taip nepasi 
reikštų), skliedžia mintį, kad 
tik tam tikra konfesija gali bū 
ti, arba net turi būti(!) mastu 
lietuvio tautiškumui ar tauru
mui nustatyti.

Kaip iš tolerantiškų vysk. 
Brizgio pasakymų ir pabrėži
mų tenkž matyti, ir jis prieš 
tos rūšies tamsuolius, o kartu 
ir lietuviškos vienybės sava
naudiškus ardytojus šiuo pavo 
jingu metu. Jo pasakymas, kad 
jam niekas nedavęs teisės lai
kyti mažesniu lietuviu to lietu
vio, kuris yra nekatalikas, su
griauna visas šių tamsuolių vi 
duramžiu dvelkiančias tezes ir 
pataiko joms tiesiai į širdį.

Todėl kiekvienas geros va
lios lietuvis, kokios konfesijos 
ir įsitikinimų jis ir būtų, turi 
sveikinti vyskupo Brizgio tole 
rantiškus pareiškimus. Jo pa
sakymas, kaip „ ... aš mielai 
padėčiau evangelikams, jeigu 
čia yra, pastatyti savo bažny
čią, — tegu jie garbina Dievą, 
kaip jie išmano geriau, bet te
gu būna lietuviškoje vienybė-

SLA Iždo globėja A. Devenie
Seniai pribrendęs reikalas 

efektingai padėti studijuojan
čiam jaunimui, dabar atsidūrė 
tinkamose vėžėse. Stipendijų 
jaunimui suorganizavimu pra
dėjo rūpintis Susivienijimas 
Lietuvių Amerikoje. Pildomo 
sios Tarybos narys A. Devenie 
nė tuo reikalu besirūpinanti, 
taip pasisakė:

— Žymi dalis jaunimo, 
trokštanti siekti augštojo moks 
lo, dėl lėšų stokos turi atidėti 
savo studijas. Laikas bėga ir 
tik ateityje pajusime tuos nuos 
tolius, kuriuos patys padarome 
nepakankamai rūpindamiesi
jaunimo išmokslinimu. Atei
ties Lietuvai reiks daug nau
ju jėgų.

Bet SLA NUTARĖ jauni
mui padėti ne pašalpomis ir 
paskoloms,! bet suteikdamas 
progos užsidirbti sau stipendi
jas. Jaunimas, matydamas, kad 
galima savarankiškai dirbti ir 
nepriklausomai tvarkytis, rei
kia tikėtis, tuo tik pasidžiaugs.

Kaip tik dabar susidarė gra 
ži proga. SLA Lietuvybės Va
jaus metu studentai laisvalai
kiais padirbėdami ir tuo pat 
metu atlikdami gerą patriotinį 
darbą, susidarys sau pakanka
mai studijoms lėšų. SLA ne- 

je. . .“, parodo, kaip nesunku 
pareikšti vienas kitam pridera 
mą pagarbą ir toleranciją. Ži
noma, Montrealio lietuviai 
evangelikai neprašys vyskupo 
Brizgio jo žadamos paramos. 
O tai ne iš ambicijos ar užsispy 
limo, kad šią paramą nori teik
ti augštas katalikų dvasininkas, 
bet kad sąlygos evangelikų baž 
nytiniam veikimui pilnai čia už 
tenkamos. Tačiau viena tai 
tikra: šis puikus gestas leidžia 
lietuviams nekatalikams spręs
ti apie vyskupą Brizgį kaip 
apie pažangaus, tolerantiško ir 
augštai kultūringo vyro asme
nį. Lietuviai protestantai ne
bijo pareikšti pagarbos ir kitos 
tikybos, š. atvejų katalikų, dva 
sininkui už jo skleidžiamą pozi 
tyvią mūsų tautos labui ir su
gyvenimui mintį. Protestan
tai dėl to nenukentės, o mes ne 
manome, kad dėl protestantų 
simpatijų tokiems katalikų dva 
sininkams nukentės ir katali
kų bažnyčia. Jei dažnai pole
mizuojame ir registruojame 
kiekvieną neigiamą pasireiški
mą ar demaskuojame jų auto
rius, tai dar labjau negalima 
praeiti tylomis ir pro teigiamus 
reiškinius. O jų pas mus dar 
taip maža.

nė apie stipendijas studentijai, 

samdo, kaip komercinės ap- 
draudos įstaigos, agentų ir ne
moka jiems nuošimčių, bet su
teikia jaunimui susidaryti to
limesnių studijų sąlygas. Stu
dentai, padirbėję savo tautie
čių tarpe, įpras į visuomeni
nę veiklą, pažins savo žmonių 
gyvenimą ir jų nuotaikas. Ta
da ir šituo atžvilgiu studentai 
turės naudos.

Ir studentai ir aplamai visi 
naujakuriai turėtų atsiminti, 
kad lietuvių tauta yra ne tik 
pačioje tėvynėje, bet šiais lai
kais ji išblaškyta po visą pa
saulį. Tad dirbdami šio kraš-
to lietuvių tarpe, stiprindami 
vienos žymiausių organizaci
jų veiklą, taip pat atliksime pa 
triotinį darbą.

Tėvų žemėje pasilikę mūsų 
broliai ir seserys yra taip su
varžyti, kad negali pagalvoti 
apie pasiruošimą tam laikui, 
kai mūsų tėvynė vėl bus išva
duota ir mums teks susirūpinti 
jos atstatymu. Sustiprinę čia 
lietuviškas jėgas, tuo pačiu jas 
didinsime ir ateities kovoms 
dėl Lietuvos išlaisvinimo. Mes 
šiuo metu turime dideliu atsi
dėjimu dirbti, kad galėtume, 
tuo atveju, jeigu pirmai progai 
pasitaikius grįžtume atgal į 
tėvynę, palikti savo dabartinio 
gyvenimo kūrybinius pėdsa
kus.

Jeigu mūsų darbas sustiprins 
lietuvybę, o šitai pasieksime 
stiprindami savo organizacijas, 
jeigu pakelsime lietuvių vardą 
ir jeigu sustiprinsime lietuvių 
autoritetą, tai galėsime ateity 
je pasakyti, jog savo pareigas 
tinkamai atlikome.

Naujai atvykusieji turi prieš 
savo akis šio krašto lietuvių di 
delio pasiaukojimo pavyzdžius 
savo tautos reikalams. Visos 
čia sukurtos lietuvių organiza 
cijos atsistojo ant kojų tik to
dėl, kad visados atsirasdavo 
patriotų, kurie dirbo neklausda 
mi, kada jų darbas bus įvertin
tas ir kokią naudą jie iš to tu
rės. Jaunimui — studentijai 
nesunku parodyti reikalingą 
entuziazmą ir pasiryžimą dir
bant visuomeninį darbą ir tuo 
pat metu savarankiai susiku
riant mokslo galimumus.

Ypatingo dėmesio verta toji 
aplinkybė, kad SLA suteikia 
studentams pragos parodyti sa 
vitarpinį solidarumą ir mokė
jimą bendrai veikti. SLA su
teiks stipendijas ne tik atski
riems pasidarbavusiems asme
nims, bet atskiroms grupėms, 
draugijoms ir organizacijoms. 
Tokiu būdu visi vieningai veik

darni studentai per savo drau
gijas ar atskiras grupes gali
padėti savo mokslo draugams 
toliau studijuoti. Šitoks jau
nimo bendradarbiavimas būtų 
labai gražus ir parodytų mūsų 
studentų augštą visuomeninį 
išauklėjimą.

Šiuo reikalu jaunimas, jo or
ganizacijos ir šiaip atskiri vi
suomenininkai turėtų plačiau 
pasisakyti. Tai visą reikalą iš 
populiarins ir padės tinkamai 
jį pravesti

Bet svarbu ne gražūs žo
džiai bet konkretus ir praktiš
kas darbas, kurio rodos turė
tume sulaukti iš mūsų jauni
mo.

V. Saurusaitis.

3 Ligos keliauja kaip ir žmo
nės. JAV jau kuris laikas atsi
dėjus studijuoja ligų, ypač epi 
deminių, plitimo centrus. Ty
rimai parodė, jog ligos keliauja 
tais pačiais keliais, kaip ir žmo
nės. Didieji pasaulio susisieki
mo keliai nuolat buvę ir epide 
minių ligų plėtimosi centrai. 
Ligos keliavusios ten, kur vyks 
ta žmonių judėjimas. Tik dru 
gys čia sudaro išimtį, atkėliau 
damas be žmonių pagalbos. Vė 
jas iš maliarinių pelkynų išne
šioja drugio sukėlėjus į gana 
tolimas apylinkes ir tokiu bū
du sukelia ligą.
a Gen. Feder. Moterų Klubo 
Amerikoj pirmininkė A. Ahl- 
gren su to klubo narėmis buvo 
sustojusios Romoje, kur susi
tiko su minėto klubo skyriaus 
Italijoj pirmininke V. Lozorai
tiene r inare O. Stašinskaite, 
kurios turėjo progos asmeni
niai susipažinti ir pasikalbėti 
su atvykusiomis viešniomis 
apie lietuvių moterų veiklą 
tremty. Šis Moterų Klubas tu 
ri vienuolika milionų narių. Jc 
skyriai yra visuose kraštuose 
išskyrus bolševikų okupuotus 
a Sydnėjuje, Australijoj, su
daryta nauja valdyba, į kurią 
buvo išrinkti šie tautiečiai: Prj 
nas Antanaitis, Feliksas Sipa
vičius, Jonas Rugelis, Stasys 
Prancūzevičius ir Povilas Gr< 
sas. Revizijos komisijon iš 
rinkti: M. Petronis, Albina: 
Kutka ir V. Miniotas; Garbė: 
Teisman — A. Mauragis, kun 
P. Butkus, J. P. Kedys ir inž 
Daukus.
S ūlinneapolio (Minn.) uni 
versiteto prof. Ivar Ivask vie 
name žurnale yra pareiškęs 
kad Henrikas Radauskas yr< 
didžiausias iš gyvųjų lietuvii 
poetų.
§1 Amerikoje yra apie 157.00C 
seselių vienuolių, broliukų vo: 
8.000, kunigų, įskaitant ir vie 
nuolius, yra apie 44.000.

BAISIOSIOS SI ALINO
VALDŽIOS PASLAPTYS

RAŠO NKVD GENEROLAS ALEKSANDR ORLOV 

tyvų sąmokslo organizacijai. 
Šitie kaltinamųjų parodymai 
ir sudarė svarbiausią pakalti- 
nimo medžiagą bei prokuroro 
ginklą. Aiškus daiktas, tai ga
lėjo sukelti didelį įspūdį, jei 
Stalino visai nelauktos aplinky 
bės nebūtų buvusios staiga už 
sienyje iškeltos: jos gi prikiša
mai parodė visą Stalino teismo 
prieš Trockį falsifikaciją.

Pirmoje Maskvos byloje kai 
tinamasis Holtzmanas parode, 
kad 1932 m. lapkričio mėn. at
vykęs oficialiais tarnybos rei
kalais į Berlyną, jis slaptai su
sitiko su Trockio sūnum Sedo
vu, kuris esą jam sugestijona- 
vo važiuoti su juo į Kopenha
gą ir ten susitikti su Trockiu.

— Aš su pasiūlymu 
kau, 
manas, — bet pasakiau jam, 
kad dėl paslapties išlaikymo 
mudu kartu negalime vykti į 
Kopenhagą. Aš sutariau su

3.
Kiekvienas, kuris nors pavir 

šutiniŠkai perskaitė oficialius 
Maskvos bylų duomenis, be 
abejo pastebėjo, kad bylos sa
vo esme buvo nukreiptos prieš 
Trockį, t. y. prieš esmenį, ku
rio labjausiai už visus savo 
priešus pasaulyje Stalinas ne
apkentė, bet kuris, beje, nuo 
1929 metų ištremtas gyveno 
užsieniuose. Negalėdamas 
Trockio sulikviduoti, Stalinas 
savo keršto troškulį laikinai pa 
tenkino tuo, kad jis privertė 
Maskvos bylų dalyvius ap
šmeižti Trockį ir jį nupiešti 
kaip baisų kriminalistą ir mo
ralinį išgamą.

Užsibrėžęs sau tikslą pada
ryti Trockį viso „sąmokslo“ 
organizatorium ir vadu, Stali
nas turėjo nutiest savo siūlus 
nuo Sovietų Sąjungos į užsie
nį iki Danijos, Prancūzijos ir 
Norvegijos, kur Trockis įvai
riais laikais gyveno. Bet kokia Sedovu, jog aš atvyksiu per dvi 
nelaimė, prokuroras negalėjo 
patiekti jokio įrodymo dėl iš 
anksto primetamojo kelerių me 
tų susirašinėjimo tarp Trockio 
ir „sąmokslo” vadų Sovietų Są 
jungoje. Taigi, nepaprastai 
buvo Stalinui svarbu, kad būtų 
įrodyta, jog Trockis turėjo as
meniškų pasimatymų su są
mokslininkais, slaptai iš Tary
bų Sąjungos atvykstančiais. 
Siekdami šito tikslo, NKVD 
viršininaki įsakė trims atsako
vams — Holtzmanui, Piatako- 
vui ir Rommui — paliudyti by 
loję, kad kiekvienas jų įvairiu 
laiku susitikdavo užsienyje su 
Trockiu ir gaudavo iš jo direk

suti-
pareiškė teisme Holtz-

nešimą: Bristol Viešbutis, ku
riame neva 1932 metais Holtz- 
manas susitiko su Sedovu ir iš 
kurio jiedu buktai nuvyko į 
Trockio butą, jau 1917 metais 
nugriautas.

Kai Stalinas buvo painfor
muotas apie danų laikraščių 
ranešimą, kad Bristolio viešbu 
čio nėra Kopenhagoje, jis iš 
pykčio kone ant sienų lipo. Jis 
šaukė:

— Kuriems velniams buvo 
reikalingas viešbutis! Jūs tu
rėjote pasakyti, kad jie susiti
ko geležinkelio stotyje. Gele
žinkelio stotis visuomet ten 
yra.

Stalinas įsakė Jogodai pra
vesti kvotą ir jam pranešti tų 
NKVD pareigūnų pavardes, 
dėl kurių kaltės byla buvo su 
kompromotuota.

Štai ką ta kvota nustatė:
Kai Holtzmanas po ilgo ir 

žiauraus kankinimo pagaliau 
sutiko su visa, kas iš jo buvo 
reikaluajama, bylos organiza
toriai turėjo dabar parinkti Ko 
penhagoje vietą, kurioje buk
tai Holtzmanas susitiko su 
Trockio sūnum.

Ježovas nutarė, kad tinka
miausia tokiam susitikimui vie 
ta turėtų būti viešbutis. Vieš
bučio Kopenhagoje vardas ga
lėjo būti gautas iš Užsienio mi- 

ar tris dienas į Kopenhagą, su
stosiu Bristol viešbutyje ir su 
juo ten susitiksiu. Aš nuvy
kau į viešbutį tiesiog iš stoties 
ir svečių kambaryje susitikau 
su Sedovu. Apie 10 vai. prieš- nisterijos pirmojo skyriaus, kur 
piet mudu nuvykome pas Troc 
kį.

Po to, kai 16 kaltinamųjų, 
įskaitant ir Holtzmaną, buvo 
sušaudyti, Stalinas ir Višinskis 
buvo tikri, kad jų įrėmintos 
bylos niekas neišaiškins. Ta
čiau jie apsiriko, šešioms die
noms praėjus po kaltinamųjų 
sušaudymo, Danijos vyriausy
bės partijos „Sočiai Demok- 
raten“ paskelbė sensacingą pra

buvo koncentruojamos visos 
žinios apie užsienio kraštus. 
Molčanovas, slaptojo politinio 
departamento šefas, kuris vedė 
technikinę bylų paruošimo pu
sę, įsakė savo sekretoriui susi
siekti su užsienio ministerijos 
pirmuoju skyrium ir paprašyti 
rekomenduoti keletą viešbu 
čių Oslo (Norvegijoje) ir Ko
penhagoje (Danijoje), nuro
dant, kad jie reikalingi jo įžy

miems draugams, kurie vyksta 
j Skandinaviją.

Molčanavo sekretorius, kaip 
jam buvo sakyta, taip ir pada
rė. Gavęs telefonu reikalingų 
informacijų apie viešbučius, 
jis atspausdino mašinėle sąra
šą ir jį įteikė Molčanovui. Į tą 
sąrašą įsibrovė klaida: po ant 
rašte „Oslo“ per klaidą buvo 
Įrašyti Kopenhagos viešbučiai, 
o po antrašte „Kopenhaga“ — 
Oslo viešbučiai. Iš šito klaidin 
go sąrašo Molčanovas parinko 
„Bristol“ vardą, manydamas, 
kad tai yra viešbutis Kopenha
goje, tuo tarpu kai jis ištikrų- 
jų buvo Oslo.

Dabar aš skaitytoją nuve
siu į Maskvos bylų sceną ir 
žingsnis po žingsnio parody
siu, kaip tos bylos buvo suda
rytos ir kokiais būdais Stalino 
inkvizitoriai sugebėjo iš žy
mių Revoliucijos lyderių pada 
ryti jo lėlių teatro aktorius.

1936 m. pradžioje Malčano- 
vas, Slaptojo Politinio Depar
tamento viršininkas, sušaukė 
pas save apie 40 enkavedistų 
susirinkimą. Molčanovas juos 
painformavo, kad yra atideng
tas platus sąmokslas ir kad jie 
Jagodos įsakymu atleidžiami iš 
savo einamųjų pareigų ir pri
skiriami prie slaptojo politinio 
departamento Zinovjevo, Ka- 
menevo ir kitų tardymui vesti. 
Molčanovas paaiškino, kad 
pats Stalinas prižiūrės tardy
mą, o jam asistuos Centralinio 
Komiteto narys N. Ježovas.

Molčanovas nedviprasmiš
kais žodžiais įspėjo tardytojus, 
kad Stalinas ir Politbiuras lai
ko gautas žinias apie sąmoks
lininkus absoliučiai patikimo
mis ir kad suimtųjų prisipažini 
mai yra laukiami. Visą planą 
iki smulkmenų paruošė Stali

nas ir Ježovas, o jo vykdymas 
buvo pavestas Jagodai.

Pagal Stalino planą NKVD 
turėjo iš tremties ir kalėjimų 
pristatyti į Maskvą 300 labjau
siai žinomų buvusių opozicijos 
narių ir žiauriu tardymu juos 
tiek prikamuoti, kad iš jų apie 
60 būtų moraliai palaužti iki 
nervinio pakrikimo. Tuomet 
su palaužtųjų parodymais by
lų organizatoriai turėjo pulti 
Zinovjevą ir Kamenevą ir pri
versti juos prisipažinti, kad 
jie vadovavo sąmokslui prieš 
Staliną ir Sovietų vyriausybę. 
Buvo nutarta pasodinti tarp 
kaltinamųjų NKVD slaptų 
agentų, kurie vaidintų per tar
dymą ir vėliau teisme sąmokslo 
bendrininkų rolę, ir parodytų, 
jog Zinovjevas ir Kamene
vas buvo jų vadai. Valentinas 
Olbergas, įsakas Reingoldas 
ir Ričardas Pikel’is buvo pa
rinkti agentais fiktyvių kaltin 
ninku rolei vaidinti.

Olbergas buvo NKVD Už
sienio departamento senas agen 
tas ir tad nebuvo reikalo jį 
versti tai daryti. Jam buvo pa 
sakyta, koks bebūtų teismo 
sprendimas, jis bus paleistas į 
laisvę ir gaus gerą vietą Toli
muose Rytuose.

Olbergas davė savo parašą 
visur ir visada, kur tik jis bu
vo NKVD reikalingas. Jis ne
pasižymėjo nei savo drąsa, nei 
savo stipria valia. Nors jis ži
nojo, kad jis tėra tik kaltinin
ko fikcija, tačiau žiauri kalėji
mo .(kuriame jis buvo laiko
mas), atmosfera ir beviltiška 
visų kitų kalinių padėtis pripil 
dė jo širdį drovos. Ne be pag
rindo jis viso šito baiminosi, 
nes juk jei jis kiek pasipriešin 
tų Molčanovui, šisai jį padary
tų iš fiktyvio kaltinamojo tik
ru.

Antrasis asmuo, kurį NKV 
D panaudojo kaip pramanytu 
kaltinamąjį, buvo įsakas Ren- 
goldas. Aš Reingoldą pažino
jau nuo 1926 metų. Tai stam
bus, apie 38 metų amžiaus, pa 
trauklaus ir energingo veide 
vyras. Jis visuomet gražiai 
rengėsi ir buvo panašus į prieš 
revihucinių laikų aristokratą. 
Kai NKVD viršininkai rinke 
bylai kandidatus, jie Reingoldą 
parinko tik todėl, kad jis asme
niškai pažinojo Kamenevą.

Reingoldą suėmė. Tardyto 
jai jam pasakė, kad NKVD 
turi žinių, jog Kamenevas jį 
įtraukė į teroristų organizaciją. 
Tačiau Reingoldas griežtai pa 
neigė, kad jis būtų bet kaip 
dalyvavęs sąmoksle. Negalė
damas nieko iš Reingoldo iš
gauti, Molčanovas perdavė jį 
tardytojų grupei, kuriai vado
vavo Operatyvinio viršininko 
padėjėjas, toks niekšas ir sadis 
tas Čertokas. Čertokas ir jo 
bendradarbiai tris saveites ko
vojo su Reingoldu. Neduoda
mi jam nei miegoti, nei valgyti, 
jie jį be paliovos tardė 48 va
landas trunkančiomis kvoto
mis; jie panaudojo jo meilę sa
vo giminėms ir šeimai, ir pa
galiau jo akivaizdoje įsakė su
areštuoti jo šeimą. Kai šitos 
visos žiauraus tardymo prie
monės išsisėmė, Molčanovas 
ėmėsi štai kurios gudrybės. 
Jis jį paliko kelioms dienoms 
ramybėje, ir po to jį vidurnak 
tį atsiveždino pas save ir jam 
parodė fiktyvų NKVD Ypatin 
gosios Tarybos nutarimą. Tas 
raštas su NKVD antspaudu sa
kė, kad įsakas Reingoldas nu
teistas mirties bausme sušau
dant už jo dalyvavimą Trockio 
-Zinovjevo sąmoksle, o jo šei
ma ištremiama į Sibirą.

Daugiau bus.
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Kuprevičius - pianistas
(Laiškas iš New Yorko) 

Aleksis Rannit
Negalima nepagirti šviesie- 

čių už sumanymą papuošti sa
vo organizacijos šventę pianis 
to Andriaus Kuprevičiaus pa
sirodymu. Ne vien dėl to, kad 
Kuprevičius yra pats šviesietis, 
ir tokiu būdu šis vakaras buvo 
jaunų humanistinės idėjos ša
lininkų manifestacija, bet ir 
dėl to, kad pianistas yra pra
šokęs kokios nors vienos gru
pės ribas ir yra tapęs ryškiu 
ugnianešiu šalia kitų tarptauti 
nio masto lietuvių menininkų.

Aš pavadinau Kuprevičių 
ugnianešiu, bet nenorėčiau tuo 
pasakyti, kad jisai savo mene 
yra tribūnas - oratorius su deg 
lu rankoje. Nes, ta šviesa, kurią 
jis neša yra greičiau Psychejos 
lempos tyli, mėlyna pažinimo 
liepsna.

Pianistus galima beviek vi
suomet atspėti iš to, kaip jie at 
sisėda prie fortepijono. Kai 
Kuprevičius išeina į estradą, aš 
turiu jausmą, kad gyvenu dar 
fin-du-siecle atmosferoje. Tai 
yra momentas, kada šeimininkė 
prašo prie stalo su gražiai griež 
tomis živakidėmis empire sti
liaus. Tarp svečių nėra manie 
ringų estetų ir visų judesiai 
yra išauklėtų, gero skonio žmo 
nių. Kuprevičius niekuo neiš
siskiria iš jų. Jis yra senos, 
geros tradicijos pianistas. Tų, 
dabar jau „legendarinių” lai 
kų atstovas muzikoje, prime
nantis gal dirigentą Arthur Ni 
kish, kurio vieno piršto leng
vo judesio užtekdavo tam, kad 
suvirpėtų visas orkestras. Ir 
kas žino, galbūt vakardienos 
legenda ir vėl taps rytojaus 
tikrove.

Kuprevičius skambina tiktai 
pirštais, ranka pati, alkūnės ir 
pečiai nedalyvauja šiame ritu
ale. Tiktai jo veidas negali pa
slėpti kūrybinio neramumo. Ja
me atsispindi keista vidinė ko 
va.

Galimas daiktas, kad ir ši 
išorinė disciplina galėjo suža
vėti New Yorko didžiųjų laik 
raščių kritikus (jo triumfas 
„New York Times“, „Herald 
Tribūne“ ir „World Teleg
ram“ yra retas laimėjimas lie
tuvių kultūrai, visų lietuvių pa 
sididžiavimas). Šiandien sutin 
karna per daug pianistų su per 
laisvais judesiais, iš kurių ne 
vienas prašoka skonio ribą.

Kuprevičiaus individualinė 
vieta yra tarp dinamiškos eks
presijos (Monique de la Bru- 

chollerie) ir grynų lyrizmų 
(Arthur Rubinštein) reiškėjų. 
Jis stovi tarp jų, ištikimas sa
votiškam „vidurinių“ jausmų- 
-minčių regijonui. Manau, kad 
toks jo paties parinktas „dvasi 
nis korsetas“, mažiau ar dau
giau spiritualinis priėjimas prie 
daiktų, apibūdina jį kaip nura 
minto temperamento, labai ci
vilizuotą pianistą. Grynasis ru 
bato, kuris pas kitus išsilieps- 
noja tokiuose veikaluose kaip 
jo skambinta Chopin'o sonata 
in B-flat minor, man rodosi, 
sąmoningai jo siekiamas. Ta
čiau šią sonatą išplidant pianis 
tas realizavo tikrai vargonišką 
didingumą.

Kuprevičiaus švelnumas ne
turi tos paskutinės vibracijos 
spalvos, to paskutinio intimu- 
mo, kurie reikalingi tokiam at- 
mosferiško stebuklo šedevrui, 
kaip Debussy „Au claire de lu- 
ne“, arba bent jis negalėjo to
kio jautrumo išreikšti šiame 
„Šviesos“ koncerte. Tačiau pia 
nistas, kurį, jeigu skaitytojas 
man leistų, norėčiau pavadinti 
intelektualinio švelnu
mo atstovu, turi didelį ir origi
nalų subtilumą, — tai jisai įro 
dė skambinant Debussy „Feux 
d'artifice“, o taip pat ir bisui 
duotą Skriabino noktiurną kai 
riąjai rankai. Ir vieną ir kitą 
kūrinį Kuprevičius interpreta
vo labai rafinuotai, meistriškai.

Jeigu tikėti tiems piktiems 
balsams, kurie šaukia, kad for 
tepionas, smuikas ir dainavi
mas yra tiktai reprodukty 
vinis menas, o kartu kiaušy 
tis tokio autoriteto, kaip Tos
canini, tvirtinančio, kad inter- 
preto uždavinys yra visai už
miršti save ir perduoti, kiek ga 
Įima tiksliau, kompozitoriaus 
darbą, tai Kuprevičiaus stilisti 
nėję raidoje galima išskaity
ti vis didėjantį preciziškumą. 
Iš kitos pusės norėtųsi, kad ji
sai vis dėlto neužmirštų savęs 
ir bandytų dar daugiau save re 
alizuoti. Nes galų gale grynai 
asmeniškos vaizduosenos įkūni 
jime mes atpažįstam tikrai di
delį menininką.

Kūrybiniame lietuvių trem
ties klestėjime ir pakilime yra 
kaž kas nepaprastai gražaus! 
Ši „elevation of soul“ yra lyg 
akmuo visa jėga mestas į orą. 
Ir kada aš klausau skambinant 
Andrių Kuprevičių, skaitau 
Henriko Radausko eilėraščius 
ir Antano Škėmos prozą, žiū-

E. KARDELIENĖS MOKI NIŲ KONCERTAS
Pradėdama mokinių koncer

tą, E. Kardelienė pasisako, 
kad jos rengiamieji mokinių 
koncertai turi pedagoginį tiks 
lą: viena, mokiniai, iš kurių 
gali išaugti ir dideli ateities 
muzikai, turi priprasti prie 
scenos ir publikos; antra, tai 
juos skatina į rimtą darbą. Ji 
pastebi, kad ne visi mokiniai 
dalyvauja koncerte, nes yra ir 
tokių, kurie dar neįstengia sa
vęs apvaldyti; dvi dainininkės 
ištekėjusios ir nusprendusios 
nesimokyti, viena persikėlusi į 
Toronto, o dar vienai padaryta 
operacija ir, kol pasveiks, ji ne 
gali mokytis. Be to, E. Karde 
lienė pastebėjo, kad ji nori mo 
kinius veikti taip, kad jie my
lėtų muziką, mylėtų lietuviškas 
dainas.

Mokytojos žodžius patvirti
no koncertas. Per palyginti 
trumpą laiką mokiniai yra pa
darę matomą pažangą (p. Va
zalinsko žodžiai). Pasitvirtino 
ir tas teigimas, kad reikia pri
prasti prie scenos ir publikos, 
nes kaikurie mokiniai matomai 
nervinosi ir nelengvai valdėsi. 
Vis dėlto koncertas, kuriame 
ir mokinių pasiruošimas ir jų 
brendimas kilo su kiekvienu 
nauju išėjimu, — buvo įvairus 
ir įdomus. Daug įvairumo įne 
šė liaudies dainos, dainuojamos 
ir skambinamos pačių moki
nių solo ir visų drauge.

Pirmuoju scenon išėjo V. 
Lukoševičius, labai rimtai ir 
tvirtai paskambinęs du daly
kus ir keturiom rankom su sa
vo sesute iš R. Korsakovo 
Šecherezados. S. Morkūnai- 
tė ir G. Stankaitis paskambino 
Etiudus Berenso ir po gabalą 
iš mokyklos. R. Jurjonaitė, 
bene mažiausiai mokinusis (7 
mėn.) gražiai skambino drau
ge ir dainuodama „Kada noriu 
verkiu“. A. Bulota per 8 mėn. 
jau Bachą skambino. Visi aukš 
čiau suminėtieji yra tokio am
žiaus, kad sėdėdami prie for- 
tepiono, nesiekia kojomis dar 
jo pedalų. .. Tiktai po jų sekė 
jau suaugesni.

F. Petronytė tvirtai skambi-

riu į Vytauto ir Aleksandros 
Kašubų naujus skulptūros ir 
keramikos darbus, aš pradedu 
tikėti, kad šiam akmeniui liks 
nepažįstami nuovargio likiminė 
melodija, stagnacijos tragiško
ji riba, sugrįžimas į smukimų 
žemę, — ne, aš norėčiau tikėti, 
kad jis su vis didėjančiu įsisū- 
pavimu skris vis pirmyn ir 
augštyn.

no Berensą ir Mozarto Menu
etą. Stipriai per 8 mėn. pažen 
gęs G. Vazalinskas gerai pa
skambino Berenso etiudą ir 
vieną dalį Beethoveno sonati
nos. A. Gaurytė be Berenso 
etiudo, kurie mokiniams yra 
„kasdieninė duona“, paskambi 
no Geibeilo Bitę, o su G. Va- 
zalinsku — Paderewskio me
nuetą. R. Urbonas nesvyruo
damas paskambino etiudą, 
Burgmullerio Baladę ir ypač 
gražiai skambindamas padaina 
vo „Šią naktelę“. D. Aneliūnai- 
tė išpildė Berenso Maršą ir 
Beethoweno Sonatinos visą da
U-

V. Žiemelytė, dukart pasiro 
džiusi, pirmą kartą išpildė liau 
dies dainas — Banaičio „Siun 
tė anyta“ ir Budriūno „Kas 
bernelio sumislyta“ ir kito iš
ėjimo — vieną sunkiausių Sa 
en-Sanso arijų iš operos „Sam 
sonas ir Dalila“. Apie ją gali
ma pasakyti, kad ji jau žymiai 
yra apvaldžiusi balsą. Per 2% 
metų, kaip 'pažymėta progra
moje, atrodo, jos daug padary
ta, bet kadangi jai liaudies dai
nos, kurios yra paprastesnės ir 
lengvesnės, jai lengviau sekėsi, 
tai tas rodo, kad jai reikia dar 
ilgesnių studijų ir atsidėjimo.

V. Baltuonytė gražiai skam
bino Berenso etiudą ir Tomp- 
sono Staccato. R. Keturka eks 
presingai išpildė Nežin. auto
riaus Dona nobis ir Lemoino 
Etiudą. Pirma koncerto dalis 
baigta visų mokinių dainuoja
momis V. Kerbelio liaudies dai 
nomis, kurias paeiliui skambi
no D. Aneliūnaitė, V. Šipelis 
ir S. Pakulytė.

Antroje daly V. Šipelis iš
pildė Bacho Maršą ir Beetho 
veno I Sonatos 2 dalį. A. Lu- 
koševičiūtė, jau žymiai pažen
gusi, nors dar ir mažytė, tvir
tai paskambino Bertini etiudą, 
Beethoweno Menuetą ir skam
bindama gražiai padainavo 
„Už jūrių marių“. R. Knystau 
tas įtikinamai paskambino Ba
cho Preliudą ir Beethoveno II 
Sonatinos 2 dalį, o su D. Ane
liūnaitė — papuliariąją Bizet 
Habanerą iš op. „Carmen“.

Jau menišku muzikos jauti
mu Silvija Pakulytė paskambi
no Lemoino Etiudą ir Schuber 
to Scherzo in B, o su I. Šipely- 
te — Schuberto Nebaigtosios 
simfonijos temą, padariusią gra tės, Vazalinsko, Lukoševičiaus, 
žų įspūdį. Ina Šipelytė, vyriau 
šia (tą rodo programa) studi
jos mokinė, šiame koncerte jau 
pasirodžiusi ir kaip akomponia 
tore (ji palydėjo V. Žiemely- 
tės liaudies dainas), išpildė vir

paremtų

buvo su- 
atominė

Moksta-technikos naujienos
DIDELI ATOMINIAI BANDYMAI

Paskutiniu metu Amerikos 
Jungtinės Valstybės daro daug 
ir didelių bandymų, 
atomine energija.

Šiomis dienomis 
sprogdinama nauja
bomba. Tame bandyme buvo 
panaudoti kariuomenės dali
niai ir bepilotiniai lėktuvai. 
Grupė kareivių buvo apsikasu 
si arti bombos sprogimo vietos. 
O bomba buvo susprogdinta 
ant plieninio stulpo. Bepiloti
niai lėktuvai įvairiose pozici
jose buvo paleisti virš sprog
dinamos bombos. Vienas be- 
pilotinis lėktuvas vairuotojams, 
kurie buvo žemėje ir specialių 
prietaisų pagalba tuos bepilo- 
tinius lėktuvus valdė, nepasise 
kė sukontroliuoti ir jis nukri
to. Kiti laimingai skraidė ir 
po bombos sprogido atvežė la
bai svarbių duomenų.

Gegužės 15 dieną bus daro
mi manevrai su atomine artile
rija. Pirmą kartą istorijoje ma 
nevruose bus panaudota atomi 
nė artilerija.

Europoje, Europos gynimo 
valstybės taip pat netrukus tu 
rėš manevrus, kuriuose bus 
panaudoti įvairūs atominiai 
ginklai. Manevrų tikslas — 
supažindinti Europos gynimo 
kariuomenę su atominių gink
lų panaudojimu kare, jeigu so
vietai užpultų vakarus.

Netrukus taip pat bus paleis 
tas ir pirmasis Amerikoje pa
statytas povandeninis laivas, 
varomas ir, bendrai, aptarnau
jamas atominės energijos pa
galba.

Be to, daromi bandymai pri 
taikyti atominę energiją ir kas 

tuozinį J. S. Bacho Preliudą ir 
Mozarto Rondo iš I Sonatos, 
o su S. Pakulyte — Beethove- 
no Contre - dance, kurio išpil
dymas jau reikalauja žymaus 
įgudimo ir technikos.

Koncerte ne viskas idealiai 
nusisekė (buvo klydimų), bet 
tai ir suprantama. Tačiau iš 
kitos pusės, reikia pasakyti, 
kad daugelis mokinių, žinoma 
tų, kurie rimtai dirbo, yra pa
darę didelę pažangą. Tokių 
yra daug. Bet ypatingai buvo 
pastebėta pažanga Baltuony-

Aneliūnaitės, Keturkos, Šipe- 
lio, Lukoševičiūtės, Knystau- 
to, ir ypač Pakulytės ir Šipely 
tės. Iš šių pasirodymo galima 
teigti, kad bręsta rimtos muzi 
kinės jėgos. K. V. 

dieninio gyvenimo reikalams
— elektrai gaminti, gydymo 
tikslams, įvairiems varikliams.
AKINIAI VIETOJE AUSŲ.

Brazilijoje, Can Paulo uni
versiteto profesorius, kuris nu
stojo klausos, susirūpino šį trū 
kūmą kaip nors atstatyti.

Kaip žinoma, ligšiol klausai 
taisyti mikrofonai buvo įstato 
mi į ausis. Jie yra sagos dy
džio ir įstatyti į ausis nesudaro 
nei grožio, nei patogumo, nei 
malonumo. San Paulo profeso 
rius mikrofonus įtaisė akinių 
koteliuose. Tokiu būdu šie mik 
rofonai visai nematomi. Kai 
profesorius pradėjo naudoti to
kius akinius, jo kolegos nusi
stebėjo, nes jiems atrodė, kad 
jų kolega išsigydė nuo kurtu
mo. Iš tikrųjų gi jis naudojo 
mikrofonus, tiktai paslėptus 
akiniuose...

Šis išradimas yra patogus 
dar ir todėl, kad daugelis žmo
nių akinius mėgsta dėvėti dar 
ir todėl, kad. . . gražu, nors jie 
jiems ir nereikalingi.
LEPEŠINSKAJA STALINO 

NEIŠGELBĖJO
Rusų mokslininkė Olga Le- 

pešinskaja, kaip ir Bogomoliec, 
yra pasigarsinę kaip gyvybės 
pailginimo spec-listai. Bogomo 
liec darė bandymus su žmonė 
mis, kaip pailginti „vado“ Sta
lino amžių, ajm buvo duoti ir 
žmonės bandymams. Bet... 
niekas negelbėjo. O, gal, ir bū 
tų gelbėję, jeigu ne. .. Berija 
ir Malenkovas. Lepešinskaja 
jau labai gyrėsi, kad ji radusi 
būdą pailginti žmogaus gyve
nimą, kuris, bendrai imant tu
rėtų siekti 150 metų. Ji tam 
tikslui naudojusi paprastą so
dą, lotiniškai vadinamą Nat- 
rum bicarbonicum, anglai sako
— Bicarbonate of soda. Ji ir 
pati maudėsi vieno nuošimčio 
karštame sodos skiediny ir 
gavusi stebinančių vaisių, nes 
daug kas jos organizme pasi
keitęs: išnykę tuberkulioziniai 
sukietėjimai plaučiuose, šlapu
mas pasidaręs neutralus, su
mažėjęs svoris, nuo pilvo išny
kę taukai ir tt.

Bet... Stalinui gyvybės vis 
dėlto ji nepailgino. O, gal, 
drauge su Berija, vietoje to, nu 
manė pailginti. .. savo gyvy
bes. ..

NEPRIKLAUSOMĄ 
LIETUVĄ SKAITYSI — 
VISĄ PASAULĮ AIŠKIAI 
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Apie paslaptingus
reiškinius

RAŠO JUOZAS
VI.

Dar truputį vėliau pradėjo 
kalbėtis tarpin. Lucija per 
Mercedes ir Valteris per Mary 
M.:

Lucija per Mercedes: „Aš ne 
žinau, ar aš leisiu jam perduo
ti savo veidą“.

Valteris per Mary M.: „O, 
taip, jūs leisite, o taip, jūs lei
site. Mes ją atvesime“.

Lucija per Mercedes: „Ge
rai, jei jis pats elgsis tinkamai 
ir nesikarščiuos, aš gal ir su
tiksiu. Jis yra geras priete- 
lius ir tik dėlto, kad jis taip 
labai nori tuos dalykus parody 
ti pasauliui, Jis kartais kalba 
per griežtai. Jis yra visiškai 
žmogiškas. Jis su savim pasi
ėmė visas savo žmogiškas savy 
bes. Jis nė vienos savybės ne
prarado“. Po to įvyko nesvar
bus pasikalbėjimas tarp Dr. Ha 
miltono ir Valterio.

T. G. Hamiltonas: „Well, 
Valterį, ačiū labai“.

Valteris per Mary M. —■ „ne 
pamiršk atvykti, kai bus pa
veikslas“.

T. G. Hamiltonas: „Aš bū
siu“.

Valteris per Mary M.: 
„Taip, ji sutiks, ji sutiks.. . Da 
bar aš noriu, kad grupė skirs
tytųsi kaip galima greičiau. Aš 
noriu, kad šį vakarą niekas tar 
pininkės nebekontroliuotų“.

Grupė rengiasi išsiskirstyti, 
kai Valteris vėl prabyla per 
Mary M.: „Aš dar nepasakiau 
„Iki pasimatymo“. Jūs esate 
prakeiktai nekantrūs! Bet ge
rai jau gerai.. Jūsų gerasis 
draugas Spurgeon sako, kad 
aš neturiu vartoti tokio žodžio.

PRONSKUS
Tačiau aš vis tik sakau. Iki pa
simatymo, draugai“. (Spurge
on yra vardas „dvasios“ kadai
se Manitoboje gyvenusio pa
mokslininko, kurio teleplazmiš 
kus paveikslus keliais atvejais 
Valteris anksčiau buvo jau pa
gaminęs ir kurie buvo vykusiai 
nufotografuoti ir yra reprodu
kuoti knygoje).

Sekamame posėdyje lapkri
čio 3 d. Valteris davė daugiau 
nurodymų dėl jo ruošiamos ma 
terializacijos ir instrukcijų, 
kaip posėdininkai ir tarpininkai 
(mediumai) turi laikytis sean 
so metu.

Valteris per Mary M.: 
„Karts nuo karto įvyks per
mainų, bet aš duosiu jums ži
noti. Kiekvienas, kas įeina į 
kabinetą, turi įeiti dešine“. 
Valteris labai nekantrauja, kai 
grupė nesupranta, ką jis vadi
na „dešine“ ir pabeldęs į kabi
neto sieną tarpininkės dešinėje 
pusėje šaukia „ši pusė! Ar su
pratote? Niekas neprivalo eiti 
j kabinetą arba iš jo išeiti kai
re puse! Ta pusė su skam
bučiu ant sienos yra įeinamoji 
ir išeinamoji pusė“.

T. G. Hamiltonas: „Ali 
right, Valteri!“.

Valteris per Mary M.: „Tar 
pininkės kairioje pusėje aš vyk 
dau statybą ir nenoriu, kad kas 
trukdytų. Štai dėlko aš pra
šiau, kad Ellen (taip Valteris 
vadina tarpininkę Elisabeth) 
kurį laiką kabinete nesėdėtų. 
Aš nenoriu, kad du žmonės sė
dėtų kabinete vienu metu. Aš 
turiu paruošti sau vietos. Bet 
aš ilgai jos neužlaikysiu. Taip 
pat aš prašyčiau jūsų nedėti ko

jų į kabinetą, ypač kairėje pu
sėje; dešinė pusė nesvarbu. Aš 
noriu, kad tarpininkė sėdėtų 
gerokai toliau kabineto užpaka 
lyje ir neliestų sienos. Per ki-
tą posėdį aš noriu ją pasodinti 
kabineto lauko pusėje. Aš pa
imsiu Ewaną sėdėti jos vietoje, 
kaip nustatyta. Jis turi įeiti iš 
dešinės pusės posėdžiui prasi
dedant. Aš noriu, kad tarpinin 
kė Mary M. per sekamą posė
dį, kai ivsa grupė susirinks, sė 
dėtų kitapus kabineto, posė- 
džiautojų ratelio užpakalyje“.

L. H. (Hamiltonienė): 
„Kur?“

Valteris: „Bile kur. Ant kė 
dės, ana ten“. (Čia tarpininkė 
pabarškina ranka tuščią kėdę). 
„Norėčiau, kad kiekvienas visą 
laiką sėdėtų toje pačioje kėdė
je ir nesimaišytų. Nepašalinki 
te kėdžių, jei jos nepašalintos 
prieš posėdį. Aš bandau kai ką 
daryti su kitų pagalba. Aš esu 
tik įrankis šioje pusėje, lygiai 
kaip tarpininkė yra jūsų pusė
je. Kai kurie žmonės stebėsis, 
kodėl aš negaliu padaryti viską, 
ką čia darau. Aš esu čia tik in 
strumentas; lygiai kaip kad jūs 
turite savo instrumentą (tarpi 
ninką, mediumą), taip aš esu“.

* # *
T. G. Hamilton daro patvar

kymus,kaip Valterio nurodyta.
Valteris: „Bet kokia klaida 

iš jūsų pusės sutrukdytų dar
bą, kurį mes bandome perduo
ti. Lai tatai bus aišku. Bet ko 
kia klaida ar ką tik duotų in
strukcijų suklydimas tik nu
delstų darbą“.

Iš augščiau sakyto matyti, 
kad Valteris yra gana draus
mingas charakteris. Jo nuro
dymai vengti kabineto kairės 
pusės buvo susieti su kokiu 
nors statybos procesu teleplaz 
mai sukrauti. Kad taip tikrai 
buvo, galima spėti iš Lucijos

naujo pareiškimo per Merce
des:

„Valteris sako, kad aš pra
neščiau jums, jog jis jau prade 
jo savo didįjį darbą. Jei tik jūs
galėtumėt matyti, ką aš matau 
šį vakarą, jūs pastebėtumėte. 
Jis taip pat prašo, kad aš jums 
duočiau instrukciją, jog gali bū 
ti posėdžių, per kuriuos jis vi
siškai nekalbės, tik tiek, kad 
žinotumėte, jog jis yra. Tai 
bus kiek nuobodu, bet jūs dėl 
to neturite nusivilti“. Ir tikrai 
per sekamus seansus lapkričio 
ir gruodžio mėn. Valteris la
bai mažai tekalbėjo. Du posė
džiai metų gale buvo pašvęsti 
Valterio gaminamai ir sausio 5 
d. 1930 m. nufotografuotai te- 
leplazminės rankos formai. 
Sausio 8 d. posėdyje, kuris bu
vo jau vienuoliktas Lucijos pa
veikslo lipdymo serijoje, Val
teris davė naujų instrukcijų, 
kaip paruošti tarpininkę Mary 
M. Jis pareikalavo, kad jei bū
tų duota išgerti šilto vandens 
penkias minutes prieš posė
džiams prasidedant; kad ji nie
ko nevalgytų per visą seanso 
dieną ir kad per vadinamus 
„medžiagos statybos“ seansus 
ji neprivalo jei nenori keisti vi 
sus rūbus, tik žiūrėk, kad jos 
pečiai ir rankos būtų nuogos. 
Jis taip pat pasakė, kad jo ku
riamoji teleplazminė masė, va
dinas Lucijos paveikslas, bus 
pastatytas kabinete ant kėdės 
į kairę nuo Mary M .

Nieko žymėtino neįvyko per 
sausio ir vasario posėdžius, bet 
kovo 2d. Valteris pareiškė, kad 
darbo pabaiga jau artėja. Pro 
tokolo užrašuose skaitome:

Valteris per M. M.: „Paga
liau mes jau beveik baigiame. 
Aš duosiu jums instrukcijas se 
kamame posėdyje. Dabar vis
kas puiku ir aš tikiuosi galė
siąs duoti jums tai, ko jūs lau

kiate. Kitą savaitę gausite ga 
iutinas instrukcijas“.

T. G. Hamilton: „Jūs sakė
te ,kad jūs norite, kad tarpinin 
kė vėl būtų pasodinta kabine
te ir būtent kairėje pusėje?“

Valteris: „Pasodinkite tarpi 
ninkę tenai kabinete, kai ji eis 
atsisėsti. Aš noriu, kad jūs 
grįžtumėt prie senosios tvar
kos, tik pertvarkytumėt posė
dį, tarpininkei sėdint kairėje 
kabineto pusėje, nebe dešinėje, 
dėlto kad aš lipdau medžiagą 
savo materialinei figūrai”.

„Evens per sekamą posėdį 
sėdės savo kėdėje, Mary M. už 
pakalyje iš kairės, kaip ji visą 
laiką sėdėjo. Ta mažoji mote
rėlė (Elisabeth M.) savo kėdė 
j e tepasistūmi pirmyn ... Po 
to aš duosiu galutinius nurody
mus. Reikia, kad jūs supras
tumėt ir nesuklaidintumėt ma
ne. Jei nevykdysite mano in
strukcijų, tai bus ne mano kal
tė. Jei nepaisysite, aš nenume- 
siu šalin rankenos, bet papras
čiausiai aš paeisiu šalin. Tik 
vienas asmuo teduoda klausi
mus vienu laiku ir ne kokius 
kvailus klausimus. Gali būti 
labai žalinga tarpininkei, jei da 
lykas nepavyks. Aš nenoriu 
vartoti jos balso stygas kai esu 
piktas. Aš kalbėsiu švelniai, 
tad turėsite klausytis. Nenoriu 
nutraukti posėdžio, bet pata
riu, kad jūs skirstytumėtės, kai 
Lucija padarys savo pranešimą. 
Dabar sakau „iki pasimatymo“.

Po to Lucija prablio per Mer 
cedes: „Gero vakaro. Aš tik 
noriu pasakyti, kad viskas vyks 
ta puikiai. Jei jūs, geri žmonės, 
tik žinotumėt, koks stebėtinas 
siurprizas jūsų laukia. Tai yra 
verta visų tų pasiaukojimų, vi 
sų vargų, kuriuos jūs pakėlėte. 
Aš tikiu, kad neįvyks jokio su
trikimo. To neturi vykti, jei 
tik jūsų kontrolieriaus (Vaite 

rio) instrukcijos bus išpildy
tos. Tas gerasis draugas, ku
ris daro užrašus, turės laikyti 
ausis įtempęs. Aš darau jį at
sakingą už instrukcijas ir tuo
met niekas neturės reikalo sa
kyti „jis sakė tai“ arba „jis sa
kė tai“. Valteris yra rimtai su 
sirūpinęs ir štai dėlko šiąnakt 
jis nekrėtė juokų bei nonsensų. 
Jūs neturite supratimo, kaip 
jis yra susirūpinęs, kad tas da
lykas praeitų gerai. Jis to nesą 
kys, nes jis nori, kad būtų siur 
prizas’ ’.

Dėl veinų ar kitų priežasčių 
Valterio planai užsidelsė, nes 
kovo 5 d. 1930 posėdyje jis pa
reiškė: „Man reikalingas dar 
vienas posėdis, kol jūs gausite 
paveikslą. Aš žinau, kad jūs 
esate nusivylę, bet jūs būtu
mėt dar labjau, jei tai nebūtų 
tiesa. Ji yra perdaug įtempta, 
bet šiaip viskas tvarkoje. Tai 
ne jos kaltė. Jūs negalite gau
ti paveikslo. Man reikia dau
giau laiko ir jūs turite visi at
vykti. . . ir aš turėsiu paveiks
lą paruoštą“.

Posėdžiautojas W. B. C. 
klausia: Dar vienas posėdis ir 
tuomet duosite galutines in
strukcijas?”

Valteris: Dar vienas posė
dis ir po to fotografija. Tik 
dar vieną tokį, kaip šį vakarą“.

W. B. C.: „Ar norite, kad 
tam vakarui būtų patikrinto- 
jas?“

Valteris: „Jei norite“.
W. B. C.: „Hamiltonas ža

da pakviesti poną Pitblado“.
Valteris: „Jis tvarkoje. Aš 

norėčiau, kad jis būtų. Kai aš 
sakau, jis tvarkoje, jis yra. Jis 
neturi užpakalinių durų. Prie 
jo reikia ateiti aplink ir pa
belsti į frontines. Ir, draugai, 
tik turėkite kantrybės. Roma 
nebuvo pastatyta per vieną 
dieną“. Daugiau bus.
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PROF. ZUBRYS SĖKMINGAI DIRBA MOKSLINĮ 

DARBĄ
Jau keli metai kai Lietuvos 

Universiteto profesorius che
mikas Dr. A. Zubrys dirba 
mokslinį darbą didžiausiame 
Kanados — Toronto — Uni
versitete. Yra žinių, kad moks 
linis darbas jam gerai sekasi ir 
dėl to turima gerų vilčių bei 
perspektyvų.

Ponia Zubrienė, kurr yra Lie 
tuvos Universiteto dantų gydy 
toja, dabar atsidėjusi laiko dan 
tų gydytojos egzaminus To
ronto Universitete, nes Kana
da dantų gydytojų svetimų dip 
lomų nepripažįsta, todėl dantų 
gydytojams tenka čia kartoti 
kursas.

— Čikagoje Ateitininkų su
ruoštame koncerte gražiai pa
sireiškė šokėjai A. Šlepetytė 
su A. Liepinu ir dainininkė 
sol. P. Bičkienė.

— Dainavos ansamblis kon
certavo Rockforde, III. Buvo 
išpildyta ir Sasnausko kanta
ta „Broliai“.

— Balandžio 26 d. dar kar 
tą Lietuvių auditorijoje buvo 
suvaidinta A. Rūko „Bubulis 
ir Dundulis“.

— Teatras mūsų, o jo var
gai — ne, — rašo VI. Radze
vičius „Australijos Lietuvy“, 
pastebėdamas, kad teatro žmo 
nės nori ir juo gėrisi, net jo rei 
kalauja, bet teatro vargui neno 
ri žinoti. . .
ELENOS KUPREVIČIŪTĖS 
KONCERTAS LONDONE.

Pianisto Andriaus Kuprevi
čiaus, kuris Montrcaly koncer 
tuos gegužės 17 dieną, 7 vai. 
vakaro Plateau salėje, sesuo 
Elena Kuprevičiūtė, smuikiniu 
kė, kovo 22 d. koncertavo Ang 
lijos Londone. Apie šį jos kon
certą „Britanijos 
šo:

„Pasigirdus 
smuiko garsams, 
kad jaudinimasis 
be pagrindo. 
Italijos laikraščių atsiliepimai 
buvo teisingi, o gal kiek ir per 
kuklūs.

Kai susirinkusieji klausėsi 
švelnios smuiko raudos, visų 
širdyse kilo pasididžiavimas 
savo tautiete, kuri sugebėjo 
Įnešti Lietuvos vardą į didžių-

Lietuvis“ ra-

pirmiesiems 
visi įsitikino, 
buvo visiškai 

Prancūzijos ir

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ 

B L O K S Ų — BRIKSŲ 
dėjime 

MALONIAI PATARNAUS 
Vakarais 3867 Henri Julien St.,

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR

EUROPOS
— PLYTELIŲ

TAMSTOMS.
Montreal. LA 9460.

j:::::::::::::;::::::::::::

7582A, RUE EDOUARD, VILLE LASALLE TR 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co

jų pasaulio miestų scenas. Ypa 
tingai džiugu, kad be kitų sun
kių ir įdomių pasaulinio mąsto 
kūrinių, menininkė visada įter 
pia ir lietuviškų kompozitorių 
kūrinius, su kuriais supažindi
na svetimųjų visuomenę. Šį 
kartą ji grojo melancholišką, 
bet lietuvio sielai labai artimą, 
Budriūno „Raudą“.

Reikia pabrėžti, kad jei jei 
darni į salę jautėmės nedrąsūs, 
tai išėjome iš jos pakeltomis 
galvomis ir pasididžiavimo jaus 
mu širdyse nešini. Jautėme vi
si, kad ši jauna Lietuvos ats
tovė dar daug kur sėkmingai 
garsins mūsų tėvynės vardą, 
todėl nuoširdžiai jai linkime ge 
riausio pasisekimo ateityje“.

„AIDO”KONCERTAS 
GEELONGE.

Melbourno lietuvių choras 
„Aidas“, vadovaujamas A. Čel 
nos, ir tautinių šokių grupė, va 
dovaujama J. Pctrašiūno, Ge- 
elonge, Australijoj, Marijos pa 
rapijos salėje davė viešą kon
certą. Salė prisirinko pilnu
tėlė žmonių apie 400. Atvyko 
ir svetimtaučių. Mišrus choras 
sudainavo 11 dainų, vyrų cho
ras — 6, ir tautinių šokių gru
pė pašoko 4 tautinius šokius. 
Dainos nuskambėjo puikiai. 
Kelias dainas chorui teko net 
pakartoti. Gerai pasirodė 
tautinių šokių grupė, nors 
ir kliudė scenos mažumas.

LIETUVĖ AUDĖJA 
AUSTRALIJOJE

Danutė Giedraitytė, gyve
nanti 26 Northcote Rd., Arma 
dale, Melbourne, Vic., studija
vusi tautinių audinių meną 
Kauno meno mokykloje ir Frei 
burge pas pp. Tamošaičius, 
Australijoje dabar audžia lie
tuviškus audinius.

ir
jai

LIETUVIS VENEZUELOS 
SIMFONINIAME

ORKESTRE
Buv. Liet. Valst. operos or

kestro violenčelistas Viktoras 
Dapšys nuo 1946 m. dalyvau
ja Orquestra sinfonica de Ve- 
necuela. Alga — 1200 boliva
rų (apie 400 dol.) orkestras 
važinėja su gastrolėmis po Pie 
tų Ameriką ir Kubą. Viskas 
būtų gerai, jei ne klimatas. 
Per daug karšta. L.
NAUJAS LIETUVIŠKŲ ME 

LODIJŲ POPURI
Komp. Stasys Gailevičius 

parašė naują lietuviškų melo
dijų popuri, kurį instrumentą 
vo muz. A. Prielgauskas or
kestrui. Šis naujas muz. kūri
nys bus išpildytas per Toron
to lietuvių orkestro „Trimitas“ 
metines, kurios įvyks gegužės 
8 d. Tornote, 8 vai. vakaro UN 
F auditorijoje, 279 College 
Street.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
P. Kesiūnas. TARP ŽALS 

VŲ PALAPINIŲ. 3-jų dalių 
romanas. Autoriaus leidinys. 
292 puslapiai. Kaina 3 dole
riai. Spaudė „Draugo“ spaus
tuvė, 2334 So. Oakley Ave, 
Chicago 8, Illinois, USA. Au
toriaus adresas nenurodytas.

Leidinys atrodo gražiai. Ge 
rai atspaustas, gerame popie- 
ry. Tai romanas, kuriame vaiz 
duojami Lietuvos laisvės kovo 
tojai - partizanai ir bendrai ko 
vos už Lietuvos laisvę, už lie
tuvius ir lietuvybę.

„LIETUVIŲ DIENOS“ 4 
(33 numeris, balandžio mėne
sio. Numeris gražiai iliustruo 
tas ir turi daug vaizdų iš Kana 
dos. 1
LIETUVOS ŪKIO ATSTA

TYMO STUDIJŲ K-JOS 
DARBŲ 9-TAS SĄS.

Turiny: Ged. Galvos — Ūkio 
tyrimas ir Dr. J. Budzeikos — 
Ūkio tyrimo institutas. Auto
riai patiekia pagrindines tezes 
ir jas analizuoja, kaip ateities 
Lietuvoje turėtų būti vedamas 
ūkių tyrimas. Tyrimas reika
lingas užsienio i rvidaus rin
kų, gamybos, paskirstymo, al
gų, investicijų ir kt. Tiktai tu 
rint gerą tyrimo instituciją, 
bus lengva ne tik greičiau Lie
tuvos ūkį atstatyti, bet ir tin
kamiau jį rikiuoti. Šitie klau
simai mūsų spaudoje ligi šiolei 
išsamiau dar nebuvo pajudin
ti.

Leidinys gaunamas pas pla
tintojus ir LŪASK: 701 E. 5 
th St., So. Boston, Mass.

MR. MARIN dabar nutrau

kė ryšius su SOZANSKY

STUDIO, kampas Fronte

nac ir Ontario ir maloniai ::

kviečia savo lietuvius drau-

gus patikėti fotografinius

darbus jo naujoje studijoje
*

72 ST. CATHERINE E.
..

; VESTUVĖS, GRUPĖS, PORTRETAI NAMUOSE IR
1 STUDIJOJE.
•J 72 ST. CATHERINE E. MONTREAL, HA 0491;

Gerard Cool Alcide Blais,
4337 Verdun A., Verdun 29—4ieme Av„ Ville Lasalle.

YO 3323 TR. 7849.

| D r. DORA GORDON
» Dantų gydytoja
$ Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

LIŪDESIO VALANDOf

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių

g KOPLYČIA VERDUN — VVILLTBRORD AVĖ KAM 
t
© PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN.

l VISIEMS LIETUVIAM.4 GERAI ŽINOMAS
[ LAIDOTUVIŲ

j DIREKTORIUS

NELAIMIŲ AVĖJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI
AMherst 0694 2102 FULLUM ST.

4

D. E« BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

BELLAZZI-> LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 vilk LagalĮe

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

Filatelistų draugijos „Lie
tuva“ BIULETENIS — „Lit 
huania“ Philatelic Society Bui 
letin. 4 nr. April. 1953. Biule 
tenio adresas: Mr. E. Jasiūnas, 
5741 So. Loomis Blvrd, Chica 
go 36, Illinois, USA. Atskiro 
numerio kaina 20 centų.

Dr. J. Basanaavičiaus AT
MINTIES PAGERBIMUI Ar 
gentines Lietuvių Centro met
raštis. 1927 — 1952. Lietuvių 
Centro leidinys. Tabare 6950, 
Buenos Aires, Argentina.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

V

<K
VEDYBINIS SKELBIMAS!

Viengungis 40 metų am
žiaus, vidutinio ūgio, vedybų 
tikslui nori susirašinėti su mer
ginomis ar našlėmis, artimo
mis mano amžiui. Į praeitį ne
kreipkime dėmesio, ateitis pri
klausys nuo mūsų.

Suinteresuotos rašykite, at
sakysiu į visus laiškus.

Prašau kreiptis šio laikraščio 
adresu, pažymint raidėm K.M. 
<--------- .t*------------------------—mk------ x
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SAMUEL’S
CAR MARKET INC.

MOKA AUGŠTESNĘ KAINĄ UŽ TAMSTŲ AUTO
MOBILĮ ir KEIČIANT JŪSIŠKĮ ĮVERTINA AUGŠ-

ČIAU, NEI BET KURIS PREKYBININKAS 
MIESTE.

* >?.

PIRKDAMI VARTOTĄ AUTOMOBILĮ, PAS MUS
GAUSITE GERESNĖMIS SĄLYGOMIS, NEI BET 

KUR KITUR MIESTE.
* *

TAMSTŲ DISPOZICIJAI TURIME
VISŲ RŪŠIŲ NAUJŲ AUTOMOBILIŲ.

* *
TOLIMESNEI INFORMACIJAI KREIPKITĖS AR 

SKAMBINKITE
Lietuvi ui atstovui

Mr. HENRY ADOMONIUI 
ir

Mr. J. C. P A Q U E T T E, Manager
8945 L a j e u n e s s e, M o n t re a 1.

Telefonai: DU — 3289; DU —- 7995; VE 6681.

V
V
V

V

© ©
©

Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
363 ST. CATHERINE St. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai
■ CYMA HLONGINES
B BULOVĄ 9 OMEGA
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame augščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

C. Halpin Funeral Home iieg’d
©

Tel. YO 3440

FUNERAL DIRECTOR

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Nor keitimo

P. SIDLAUSKAS

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Gvzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022

1124 Chenneville St. (kampas Bleury ir Dorchester)
MONTREAL t:

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 
Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8 as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
& Telefonas: CL 2 63
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LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
408—8th Ave, Ville Lasalle, Que.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Sault Ste Marie, Ont. I
 Moterų Rubu Siuvėja
siuvu paltus, kostiumus ir sukneles. Darbas augštos ko- g 

kybės, kainos prieinamos. g
STASĖ VENCKIENĖ |6702 Des Erables, Montreal (kampas St. Zotique). » I

 Audžiu tautinius rūbus.
JUOSTAS, PAGALVĖLES, STALTIESĖLES, UŽUO- j
LAIDAS ir kt. NEAUSŠTOS KAINOS. Į
288—6 Ave. Ville LaSalle. Aid. Bobėnaitė-Puniškienė. |

SIMCOE, Ont.
GRAŽUS GIMTADIENIO MINĖJIMAS.

VĖLYVOJO PAVASARIO NAUJIENOS.
Jo Ekscelencijos priėmimas - 
- vakarienė įvyko Bay-view 
lenkų salėje, kur susirinko apie 
šimtinę tautiečių. Vakarienė, 
dalyvių nuomone, buvo puikiai 
parengta. Čia yra neginčija
mas vakarienę ruošusių tautie 
čių-moterų nuopelnas. J. E. 
vysk. V. Brizgys mūsų susirin 
kusius tautiečius stipriai pa
veikė savo iškalbingumu ir kai 
bos turinigumu, ir krikščioniš
ku taurumu, ir patriotingumu, 
ir tolerantingumu.

Gaila, kad mūsų klebonas, 
atiduodamas Vyskupui rapor
tą, nesuminėjo visų opiųjų mū 
sų kolonijos reikalų, kaip „įša
lęs“ šeštadieninės mokyklos ir 
vaikučių bent lietuviškų pote
rių pamokymo reikalas, o tai 
juk yra nė kiek nemažiau svar
bu, kaip jaunų merginų trūku
mas.

Nors mūsų mieste pavasa
rio jau daug anksčiau laukėme 
ir pavasario sezonas oficialiai 
prasidėjo dar kovo mėn., ta
čiau šiais metais pas mus pa
vasaris labai vėluojasi. Beveik 
per visą balandžio mėn. pakai
tomis snigo, lijo ir buvo šalto
kas oras.

Nusibodo belaukiant žuk- 
lautojams, automobilių savi
ninkams — iškilų mėgėjams ir 
tiems tautiečiams, kurie tuo
jau pat šiek tiek pradžiūvus 
galvoja namus statytis. Nežiū
rint šio vėlyvo pavasario ir blo 
gų orų, kai kurie mūsų koloni 
jos žūklautojai, kaip ir kiekvie 
nais metais, turėjo pramogą 
stintų (angliškai „smelts“) 
gaudyme. Geriausios stintų 
gaudymo vietos yra net kelias
dešimt mylių nuo mūsų mies
to, tačiau kai kurie tautiečiai 
nepatingėjo darbo ir vargo ir 
tiek tų žuvelių prisigaudę, kad 
net savo artimuosius gausiai 
apdalino.

Vyskupo atsilankymas.
Pats svarbiausias ir didžiau 

sias tuojau po Velykų švenčių 
mūsų kolonijos išjudinimas bu 
vo Jo Ekscelencijos vyskupo 
V. Brizgio atsilankymas. Šis 
garbingas ir retas svečias at
vyko mūsų kolonijon trečiąją 
Velykų dieną, daugumai mums 
pažįstamojo simpatiškojo kun. 
Kulbio ir kun. Parulio lydimas.

Išvyko tautietis.
Trumpai prieš pat Velykų 

šventes iš mūsų kolonijos iš
vyko „Nepr. Lietuvos“ skaity 
tojas - rėmėjas, paskutinio ka 
ro veteranas tautietis K. Lek- 
nickas, kuris mūsų mieste iš
gyveno nepilnus dvejus metus 
ir dirbo vietiniame didžiuliame 
plieno fabrike „Algoma Steel“. 
Šiam simpatiškam tautiečiui, 
kurį jį pažinę ir jo draugai il
gai prisimins jo nuoširdumą, 
atvirumą ir vaišingumą, palin
kėsime kuo geriausios sėkmės 
jo tolimesniame gyvenime ir 
darbuose.

Kerštaująs „profesorius“.
Labai keistai tame pat „T. 

Ž.” numery, mums gerai pa
žįstamas vadin. profeso
rius“ — Sd., bet perėjęs Kd. 
tarnybon, — makaroniškame 
straipsnyje „Lithuanian Agri
culture Inc.“, „suvedinėja sąs
kaitas“ su sau nepatinkamais 
asmenimis ir nepatinkama jam 
spauda. Nuvėsę, kitų pirma ir » 
iškelti ir išgvildenti, klausiami, « 
„pabudusiam“ atrodo ir nauji & 
ir genialiai keliami... »

Darbų „frontas“.
Kaip jau prieš porą savaičių 

buvo rašyta, bedarbių tautiečių 
mūsų mieste, su mažomis išim
timis, kaip ir nėra. Vėlyvas pa 
vasaris suvėlino darbus pas ma 
žesnius kontraktorius, tačiau 
tokių darbų mūsų tautiečiai ir 
nelabai griebiasi. Neseniai pa
sitaikė net pora pavyzdžių, kad 
mažesnėse ir menkesnėse dar
bovietėse nenorėdami dirbti, o 
nesulaukdami pašaukiant į plie 
no fabriką, tautiečiai išvyko ki 
tur darbo jieškoti. Tačiau 
kantresnieji ir „landesnieji“

tautiečiai, kurie jieškojo dar
bo, tie ir gavo. Ir į didžiausią 
mūsų miesto darbovietę vėl pa 
šaukė keletą anksčiau užsire
gistravusių tautiečių, o samdy 
mas naujų darbininkų šioje dar 
bovietėje pastoviai tęsiasi, ta
čiau norint pakliūti, reikia 
kantrybės, laimės ir veržlumo.

Kalbama, kad didžiulė sta
tybos bendrovė „Faudation 
Comp of Canada“ artimiausiu 
laiku užbaigs ar visai nutrauks 
savo darbus, kuriuos turi pra
dėjusi vis plečiamam plieno 
fabrike „Algoma Steel“. Čia 
dirbą tautiečiai, tai numatyda
mi, turėtų iš anksto uužsiregis- 
truoti plieno fabrike (ne kiek- 
>vieną dieną registruoja!) ir 
bendrai pagalvoti apie darbą 
ateityje.

Yra tautiečių, kuriems pavy 
ko darbą gauti ir mūsų miesto 
„Sault Structural Steel“ fab
rikėlyje, netgi be jokios protek 
cijos ar pagalbos ten jau anks 
čiau dirbusių didelio įsivaizda
vimo tautiečių, ir be jokių iš
sigalvotų - pletkavojamų ky
šių. J. Sk.
( '„7>ŽK~  xxzzzrrx

Balandžio 18 d. Simcoe mies 
to lietuviško viešbučio „Nor
folk Hotel“ savininkai atšven
tė p. Onos Dumčienės gimta
dienį. Pp. Dumšių šeima, bū 
dama populiari vietos lietuviš
koje visuomenėje ir svetimtau
čių tarpe, p. Dumčienės gimta 
dienio proga, susirinkusių iš 
plačios apylinkės artimųjų 
draugų ir bičiulių apdovanota 
atitinkamomis dovanomis. Vi
si atsilankę svečiai buvo šeimi
ninkų gražiai pavaišinti. Vai
šių metu p. Dumčienei linkėta 
viso ko geriausio ir sulaukti 
dar daug daug saulėtų ir 
mingų gimtadienių.

Sugrįžo Tuinylai ir 
Stradomskiai.

Šiame gimtadienio subuvi
me svečių tarpe dalyvavo pp. 
Stradomskių šeima iš Delhi, 
Ont. ir pp. Tuinylų šeima iš 
Simcoe, Ont. Šios dvi šeimos 
praeitų metų rudenį poilsio ir 
turistiniais tikslais buvo išvy-

lai-

kę į Meksiką ir Jungtinių Ame 
rikos valstybių pietines sritis. 
Jie grįžo atgal tik šį mėnesį. 
Laike vaišių jie papasakojo 
daug įdomaus patirto ir maty
to savo ilgos kelionės metu. 
Daugelis klausančių panoro pa 
tys kada nors tą malonumą tu
rėti.

Tikimės ir linkime, kad pp. 
Stradomskiai ir Tuinylos, ke
lis mėnesius 
vėl įsijungs į vietos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą. I. M.

PATIKSLINIMAS
„T. Ž.” ir „N. L.“ p. E. ko

respondencijoje apie Fort Wil
liam ir Port Arthur paminėta 
mano pavardė su neužtarnau
tais titulais. Vietoj sakinio' 
„Anglų laikračio redaktorius 
ir oficialus fotografas G eraid- 
tone“ turėtų būti „Geraldtono 
angliškojo savaitraščio admi
nistratorius ir fotografas“.

Ben. Kašinskas.

pasilsėję, dabar
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Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreai,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. Ž

Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. $ 
3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623. |

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

Taųtos Fondo aukos iš Va
sario 16 d. minėjimų per PLB 
Kanados Krašto Valdybą gaų 
tos iš šių apylinkių-
Toronto .................  $ 300,—■
Winnipego ..............$ 51,52
Ottawos ..................$ 14,50

K. Krašto Valdyba buvo pa
informuota raštu, kad pinigai 
tiesiogiai persiųsti T. Fondo 
Atstovybei šių apylinkių: 
Edmonton’o ..........$ 209,50

TAUTOS FONDUI
Hamiltono ............... $ 120,—

Dalis solidarumo mokesčio 
priklausančio procento Krašto 
Valdybai ir švietimo reika
lams jau gautą iš vėliausiai su
sikūrusios Toronto apylinkės 
valdybos. Laukiama ir iš kitų 
apylnkių .

J. R. Simanavičius, 
PLB Kanados Krašto V-boS 

Iždininaks,

DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

t TEL. FA 0209 |

Joe’s Butchery & Grocery |
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) į

(buvusi Juozo Paplausko) |
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

VICTORIACLEANERS &.DYERSCO,
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

i „B o

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems „Drex“, 
kad neperleistų vandens 

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo 
telius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir sun
kius. Sutaisome rūbus 
(iširimus), įsiuvame sa
gas ir pan. Kiekvieną or 
denį paimame iš namų ir 

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

Rūta

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAS SKAITO 
„NEPRIKL. LIETUVĄ"

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ 1

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI 
PRAŠOME APLANKYTI

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville L a; sali e.

A. GAURYS'. Telefonas: HE 0100

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.

VICTOR HARDWARE
5939 MONK Boulevard, MONTREAL. Tel.: FI 1492 

SAVININKAI BROLIAI BRASTAUSKAI

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak. 

3664 St. Famille St.
Tel. HA 6708

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS . 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension.

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

RAMSAY 
PAINTS
MAKE A HOUSE:
—

There is a 
RAMSAY PAINT 
^INTERIOR 

<nEXTERIOR USE!

SEMI-GLOSS 
GlOSS 
FINISHES

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty 
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandelių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

Reikalaukite pilno siuntinių sąrašo.
5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

1 sv. deg. kavos 
1sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Siunt. Nr. 12— $ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaul. taukų

Pilnas draudimai
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos 
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo 
ŠiunŪŠr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų 
3 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

PERKANTIEMS DA
ŽUS GALONAIS, NA
MŲ SAVININKAMS 

DUODAMA 20% 
NUOLAIDA.

*
* *

♦

CROSLEY
RADIO ir TELEVIZIJA

* * *
C. C. M. DVIRAČIAI

*

*
PASINAUDOKITE 
SPECIALIA VISŲ 

PIRKINIŲ NUOLAI
DA, TAIKOMA 
LIETUVIAMS!

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTI S“ 

priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathenire). Spe 
cialiai lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
Telef.: TAlon 3345.
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KLB FORT WIL LIAM SKYRIUS
kviečia susirinkimą gegužės Ont. yra daug svarbių reika
lo dieną Sekmadienį 2 vai. p. lų. Tad maloniai prašome vi- 
p. Poni] Kaminskų bute, 845 sus kuo skaitlingiausiai daly- 
N. Brodie St., Fort William, vauti. V-ba.

I
Dr. A. Pacevičius |

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS |
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 $

Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. V 

Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. 8uurxrrii ■ <i i ■ r ■ a »~xTTf« ««n ■ ■ ■ ■ i ■ ■ iii litui iiiiiimitiiiiiii irurrii axxaxixxxx *-* nx_x u a x ra a ai a 

| DR. K. Z}\1A\I iE.\Ė j 

j GYDYTOJA IR CHIRURGĖ į

430 DUNDAS Str. West Toronto.

| Priimamos vai.: nuo 1—4 ir nuo 5—8 vai. p. p. Kitu 3 
j' laiku pagal susitarimą. Telef. EM 6-5798. -

PADĖKOS
Didelė ii’ nuoširdi mūsų pa

dėka p. Albertui Norkcliūnui, 
kad, parūpinęs visas reikalin
gas garantijas, mums sudarė 
dokumentus atvykti j Kanadą 
iš Vokietijos.

Labai ačiū ir ponams Nor- 
keliūnams senjorams, kad mus 
maloniai priėmė Montrealy ir 
abi šeimos mums parūpino bu 
tą.

Taipogi dėkojame ponams 
Mažulaičiams, kad mums sku
biai padėjo surasti darbą ir 
tuojau pradėti normalų šiame 
krašte ir mieste gyvenimą.

Visiems šiems mūsų gerada 
riams - tautiečiams esame ir 
visada už tai būsime dėkingi.

Marija ir Antanas

J u ozas VALEVIČIUS
perėjo dirbti j nekilnojamo turto,

pirkimo — pardavimo sritį.

LIETUVIAMS HAMILTONE PRANEŠAMA, KAD

Atstovauja Kanadoj didžiausią nekilnojamo turto įstaigą

ERNEST RIDOUT REAI ESTATE Ltd. Š
Pasitarkit prieš pirkdami ar parduodami Q

Skambinkit ar užeikit j Įstaigą 913 Main St. E. Tel. 9—4121, namų 5—3847.

ii A M1 L T O N
Didžiausias namu pasirinkimas
KANADOJE DIDŽIAUSIOJE 

PIRKIMO PARDAVIMO
NUOSAVYBIŲ 
IŠTAIGOJE

Didout
FUt [SUK 1‘MIHJ,

Mes turime šimtus 
Įvairiausių namų.

Taip pat 
duodame paskolas.

Pirkdami ar parduo

dami pasitarkite su 

mūsų ekspertais.

Platesnių informacijų ir visais namų pirkimo-pardavimo 
reikalais kreipkitės

A. Kiršonis V, Merkis B. Sergantis
Telef. KE 9272 ir KE 0415 

1460 DUNDAS St, W. (prie Dufferin)—TORONTO,

ERNEST RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED REALTORS 

Centrinė Įstaiga 1172 Bay St, Toronto, Ont,

i LA 7570
M

WILLIAM BENDENA
Į REAL ESTATE

1555 Dundas St. W, (kampas Sheridan) Toronto.
: Pirkdami ar parduodami Namus pasitarkit su mumis) — 
g mielai jums patarnausimi

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON'S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek {f 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. '?

F. N, Prebble
tt REALESTATE
t 1052 A. BLOOR ST. W. TORONTO
H JEI PAGEIDAUJATE PIRKTI AR PARDUOTI NUO 
r SAVYBES: KOTELIUS, BIZNIUS, NAMUS, FAR- 
IMAS, PRAŠOME KRTIPTIS PAS LIETUVIUS —

PARDAVĖJUS:

J.Rukša-VL. Jankaitis
| BIURO TELEF,

J OL 5176 OL 7193

1 Maloniai pranešame!
i| NAUJŲ „FORD” AUTO MOBILIŲ ir SUNKVEŽI-

MIŲ PIRKIMO REIKA LAIS KREIPKITĖS
| Į MŪSŲ ATSTOVĄ

V. PESECKA
C INFORMACIJA:

vakarais 18 — 21 vai. šeštadieniais 10—13 vai.
| DIDELIS PASIRINKIMAS VARTOTŲ AUTOMO-

BILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ, BE TO GREITAI IR
| SĄŽININGAI ATLIEKAME VISŲ AUTOMOBILIŲ 
L ĮVAIRŲ REMONTĄ.

FORD-MONARCH ATSTOVYBĖ
CHURCH MOTORS LTD

■P 1638 BLOOR Street West, Toronto. Tel. OL 2371

TORONTO, HAMILTONO IR JŲ APYLINKĖMS
Kontraktorius K. TRUMPICKAS

:: Nuo š. m. sausio mėn. atidarė savo skyrių ir TORONTE.
iii Tuo tarpu ĮRENGIAMI NAUJI OIL BURNERIAI į nau į 

jas ar senas krosnis papigintomis kainomis ir išsimokėji- 
mui iki dvejų metų.

Dėl informacijų ar įrengimų prašome kreiptis: 
TORONTE: 693 DOVERCOURT RD. Telef. LO. 8951 f 

HAMILTONE: 18 SPADINA AVĖ. Telef. 92035.

Kazlauskai.

W. A. L E N CK I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W.

Room 107
Telefonas EM. 6-4182 

Toronto

PARDUODAMI NAMAI
Visose miesto dalyse 
Taip pat turime naujų namų 
su žemu Įmokė j imu nuo 2500 
—3000 dol. Mielai Jums pa
rodysiu ir suteiksiu daugiau 

informacijų,
A. TAMULAITIS

Tel. MA 1177 
Namų O R 2657

A. W. FARLINGER 
Real Estate

2000 Yonge St. Toronto.

TAUTOS FONDO HAMIL TONO SK. 2-JŲ METŲ 
VEIKLOS APŽVALGA.

MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ

SlhVlKLA s
SIUVU MOTERIŠKUS IR VYRIŠKUS RŪBUS, IL- = 

j GAMETIS PATYRIMAS; DIDELIS MEDŽIAGŲ PA- =

SIRINKIMAS VIETOJE. PRAŠAU ATSILANKYTI:
MR. JURGIS EIDUKEVIČIUS

374 Barton Street E., Hamilton, Ont. :
LIETUVIAI PAS LIETUVIUS! 1:1

MOTERŲ KIRPYKLA
961-A Bloor St. W., (prie Dovercourt) II augšte, 

„CLARE’S BEAUTY PARLOR“ 
daro pusmetinius ir vienkartinius šukavimus, kerpa 

ir dažo plaukus, daro galvos ir veido masažus. 
Tel. LL. 8871. Prašoma užsisakyti iš anksto.

Savininkės G. Jonušienė ir F. Kupčiūnaitė.
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B DĖMESIO! Statau naujas alyvines ir kitokias krosnis, « 
h taip pat remontuoju senas. Pravedu gazo Unijas, pri- « 
ii jungiu plytas, statau radiatorius, vandens apšildymo kros- » 

neles ir atlieku kitokius panašius darbus. «
|t Pranešu klientams savo naują adresą: «
I 7 HAVELOCK, Toronto, telef. LL 4576 $
jį A N T. J U O Z A P A I T I S |
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Joh n J.ELL1S,
REAL ESTATE

1072 BLOOR ST. W., TORONTO, Ont.
MALONIU IR SĄŽININGU PATARNAVIMU MŪSŲ 
FIRMA ĮSIGIJO GERA VARDA TORONTO VISUO
MENĖJE. PAS MUS DIRBA VIRŠ 80 ĮVAIRIŲ 
TAUTŲ AGENTŲ. KASDIEN GAUNAME APIE 60 
NAMŲ PARDAVIMUI. TODĖL, JEIGU TAMSTA 
JIEŠKOSI NAMO, BIZNIO, SKLYPO ir t. t., ATSI
MINK IR SAVO PRIETELIUI PATARK. KAD, VI
SUOSE PIRKIMO - PARDAVIMO — PASKOLŲ 
GAVIMO REIKALUOSE TAMSTOMS MIELAI PA

TARS IR PATARNAUS

P.LEONAS
TEL. ME 2471 BUTO KE 7425

1072 BLOOR ST. W„ TORONTO, Ont.^^ ~

į VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-, 
riu didelį pasirinkimą Įvairių angliškų ir vietinių medžią- ų

X gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. X 
$ ‘ E D. K O N D R A T A S. $
$ 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. \ 
į Tel. LL 9626.
^z$^^z^z>,^z*z^z'z^yz*,^<.^^'z',z-'z<'z'z'z<'zxz*z^z'z<'zxz'z-'z^z<,z^<rZ’rz'',

I
Danray Shoe Store |

DĖMESIO! |
Naujai atidarytoje Batų Krautuvėje. H

1229 DUNDAS St. W. (netoli Lietuviu Namų).
DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIAUSIŲ BATŲ. i|

Brockton Tire & Radio Co. |
INGLIS SKALBIMO MAŠINOS |

> Automatiniai tankai vandeniui šildyti. $>
R. C. A. VICTOR TELEVIZIJOS APARATAI f

ELEKTRINĖS IR GAZINĖS VIRYKLOS 8
RADIO APARATAI IR KITA «

i; LENGVOS IŠSIMOKĖJIMO SĄLYGOS. |
Ypatingas dėmesys Naujiems Kanadiečiams! »

1617 DUNDAS St. W. (kampas BROCK) OL 4253 g

Kas nėra girdėjęs apie Ha
miltono lietuvių koloniją, kaip 
vieną pavyzdingiausių šiame 
krašte?

Nors rašančiąjam šias eilu
tes (kaip hamiltoniešiui) ir ne 
patogu būtų kelti į padanges sa 
vo kolonijos, tačiau per 5-kis 
emigracinio gyvenimo metus 
šioje valstybėje, ši trečioji Ka
nados lietuvių kolonija jau ne
kartą yra linksniuojama spau
dos puslapiuose kaip judriau
sias Ontario pramonės miesto 
lietuvių susibūrimas. Kad tai 
nėra „iš piršto išlaužta“ teisy
bė — teįrodo šie faktai: Hamil
tonas pirmas Kanadoje padidi 
no (tikrumoje pasistatė sau 
naują) bažnyčią, daugiausiai 
surinko enciklopedijai prenu
meratorių, surengė spaudos va 
jų, jau 2-ji metai iš eilės, kaip 
Tautos Fondui surinktomis au 
komis stovi pirmoje vietoje ir 
štai vėl ruošiasi surengimui 
Lietuvio Dienos Kanadoje.

Nenuostabu tad, kad Hamil 
tonas turi pirmaujančios kolo
nijos vardą.

Norėčiau čia padaryti trum
pą apžvalgą, to pirmaujančio 
Kanadoje vieneto.
Tautos Fon'do Hamiltono sk., 
kuriam šį mėnesį sueina dveji 
darbo metai. Ir taip, 1951 m. 
briželio mėn. 7 d. „NL" Nr. 22 
skaitome šią trumpą žinutę: 
„gegužės mėn. 5 d. KLB Ha
miltono apylinkės valdyba pa
skyrė Tautos Fondo atstovu 
Hamiltone Stasj Bakšį. Paskir 
tasis, remdamasis Tautos Fon 
do Atstovybės Kanadoje ap
linkraščiu Nr. 2, sudarė padi
dintą atstovybę iš kelių asme
nų ir pristatė tvirtinti KLB 
Hamiltono valdybai ir T. Fon
do atstovybei Montrealyje“.

O Tautos Fondo Hamiltono 
valdybos protokole 1951 m. ge 
gūžės mėn. 27 d. Nr. 1 įrašyta 
yra: „oficialiai skaityti Atsto
vybės (skyriaus? — Kbr.) dar 
bo pradžią nuo 1951 m. gegu
žės mėn. 27 d.“,

Išgirstama, kad T. Fondo 
Hamiltono sk., išeina iš savo 
Veiklos ribų, nurodant faktą —

lietuviškų knygų pirkimą 
šeštadieninei mokyklai, ar pa
remiant finansiškai į nelaimę 
patekusius tautiečius. Tektų 
čia trumpai atsakyti, kad Tau
tos Fondo tikslas ir uždavinys 
yra taip pat lietuviškumo palai 
kymas Kanadoje!

Nesigilinsiu į T. Fondo Ha
miltono sk. per tuos dvejus me 
tus atliktus smulkius darbus, 
(protesto laiškų parašymas J 
T nariams, knygų apie Lietuvą 
įteikimas vietos įtakingiems as 
menims, aukų dėžutės įtaisy
mas bažnyčioje, metraščio ve
dimas ir tt. ir tt.) tačiau negali 
ma tylomis praeiti per tas vie
tas, kurios iškėlė vietos skyrių

Į pirmąją vietą Kanadoje — 
tai solidarumo mokesčio rink
liavos, kultūriniai parengimai 
ir gražios jų pajamos.

Solidarumo mokesčio 
rinkliavos Hamiltone pravestos 
jau 2 kart.

Pirmoji — 1951 m. (nuo lap 
kričio 1 d. iki gruodžio mėn. 
15 d.) talkinikaujant 22 asme 
nims ir surenkant 527 dol. ir 
antroji — 1952 m. (spalio 1 d. 
iki gruodžio 5 d.) turint 20 tal
kininkų ir surinkus 748,50. Šių 
rinkliavų metu buvo pravestas 
taip pat bendras Hamiltono lie 
tuvių surašymas, davęs šiuos 
rezultatus: 1951 m. lietuvių 
rasta 954 (123 su nuosavais 
namais) ir sekančiais metais—

jau 1148 lietuviai ir 173 lietu
vių nuosavybėje esą namai. Per 
šias abi rinkliavas, miestas bu 
vo padalytas į rajonus, taip, 
kad nebuvo apleistas (beveik) 
nė vienas lietuvis. Aukų vidur 
kis buvo 1,63 dol. Lietuvių 
skaičius griežtai atsisakiusių 
aukoti vyravo tarp 20—25 as
menų.

Kultūrinių parengimų, 
kaip koncertų, šokių, literatū- 
ios vakarų, gegužinių T. Fon
do Hamiltono sk. surengė iš vi 
so 12. Gryno pelno gauta per 
3.995 dol. ir svečių — dalyvių 
(pagal parduotus bilietus) tu
rėta 4.342 asmenys! Be to, 
neužmirštini yra literatūros 
vakarai ir koncertai su progra 
mos dalyviais iš USA.

Baigiant, tektų pažymėti.
kad T. Fondo Hamiltono sk., 
kaip pirmaujantis Kanadoje, 
Centro Atstovybei Montrealy
je pasiuntė: 1951 m. 1.295,86 
dol., 1952 m. — 2.278,81 dol. 
ir 1953 m. (pirmame pusmety 
je!) 1.120 dol. Tad VLIKas, 
vien tik hamlitoniečių parem
tas finansiškai 4.5 74 dol. su
ma, neužmirštant dar, kad vie
tinis skyrius savo einamoje sąs 
kaitoje Hamiltono Commercial 
Bank turi dar apie 700 dol. Su 
dėjus bendrai, gausis „apvali“ 
5.200 dol. suma.

Žengiant į 3-čius
darbo metus, tektų palinkėti 
Hamiltonui ir vietos T. Fondo 
skyriui gražios veiklos, neuž- 
leidžiant pirmaujančios vietos 
aukų rinkime Lietuvos vadavi
mo darbe, o visoms Kanados 
kolonijoms — sekti hamiltonie 
čių pavyzdžiu.
Šia proga nėrėčiau pažymėti, 
kad T. Fondo Hamiltono sk. 
valdyba, norėdama atžymėti sa 
vo 2-jų metų veiklos sukaktį, 
gegužės 9 d. rengia didelį kon 
certą. Programą atliks vyrų 
kvartetas iš New Yorko, ved. 
muz. A. Kačanausko. Koncer
tas įvyks žinomoje lietuviams 
salėje — St. Michael 213 Ja
mes St. N. Pradžia 7 vai. v. 
Po programos numatomi sma 
gūs šokiai. Kbr.

PAKVIETIMAS.
Norėdami įspūdingiau atžy

mėti mūsų skyriaus 2-jų metų 
sukaktį ir pagerbdami mieluo
sius tautiečius už didelę para
mą mūsų darbe, šia proga mes 
išsiuntinėjome asmeniškus pa
kvietimus visiems Hamiltono 
lietuviams.

Mes jaučiame, kad ir prie 
geriausių mūsų norų, dalis tau 
tiečių šių pakvietimų negaus, 
nes ne visų, naujai atvykusių 
arba pakeitusių butus adresus 
mes spėjome laiku sužinoti.

Atsiprašydami tad, ta pro
ga mes maloniai kveičiame 
visus tautiečius į šį puikų kon
certą, kuris įvyks gegužės 9 d., 
213 James et. N., ir kurio pro
gramą atliks garsieji New 
Yorko „Aitvarai“.

TF Atstovybės Kanadoje 
Hamiltono sk. Valdyba.

JAU ŠĮ ŠEŠTADIENĮ
į Hamiltoną „atskrenda“ New 
Yorko vyrų kvartetas „Aitva
ras“, kuris čia vietos T. Fon
do sk. 2-jų metų veiklos su
kakčiai atžymėti, duos lietu
viškų ir pasaulinių (lengvos 
muzikos) kompoz. koncertą.

Po programos numatomi šo 
kiai. Koncertas įvyks St. Mi
chael salėje 213 James St. N. 
7 vai. v.
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NAUJAGIMIS PAAUGO — LAIKAS KRIKŠTYTI!

Kviečiame svetelius iš visų parapijų į Hamiltono Lietuvių choro „RŪTA“

Toronto Lietuvių Choras, ved. MUZ. ST. GAILEVIČIAUS š. m. gegužės mėn. 9 
d., šeštadienį, ruošia savo pirmąjį

krikštynas - koncertą
kuris įvyks š. m. gegužės mėn. 17 d. (sekmadienį) 6 v. v. Westdale Mokyklos salė

je (ten kur buvo 16 Vasario minėjimas)
Dalyvauja ir Hamiltono Tautinių šokių grupė. Chorui vadovauja p. V. Un'tulis-

koncertą - krikštynas

:: 
H 
g 
tt

Krikšto tėvai: Lietuvos konsulas p. Gylys su Ponia 
ir

Hamiltono m. burmistras p. L. Jackson su Ponia.

Programoje mišraus ir vyrų choro dainos, solo — BR. MARIJOŠIUS, krikštynų ak- v 
tas, šokiai, bufetas su stipresniais ir mažiau stipriais atsigaivinimais ir kt. pamargini- g 

m ai. g
Vieta — Victoria Auditorium, 53 Queen St. East, tarp Bond ir Church gatvių. S 
Bilietai iš anksto gaunami „Tulpės“ svetainėj, „Baltic“ restorane, p. Beržinsko krau $ 

tuvėj ir, jei liks, prie įėjimo. v
Kaina — 1,50 dol. Pradžia 7,30 vai. vak. $

Maloniai kviečiame Toronto ir apylinkių lietuvius atsilankyti. g
Toronto Lietuvių Choro Vadovybė. X

MOKTJREAL
ORGANIZACIJŲ SUSIRINKIMAS MONTREALY

Gegužės 9 dieną, šeštadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėje 
8 vai. 30 minučių vakaro šau
kiamas visų Montrealy esančių 
lietuvių organizacijų pirminin 
kų arba juos pavaduojančių su 
sirinkimas, kuriame dalyvaus 
ir KLB valdybos nariai, kurie 
painformuos apie kiekvieno 
skyriaus veiklą. Visos, kokios 
tiktai Montrealy yra, organiza
cijos prašomos būtinai prisius 
ti savo atstovus. Vienas iš sku 
biai spręstinų klausimų yra 
Montrealio lietuvių dalyvavi
mas Kanados Lietuvių dienoje.

Kaip žinoma, Toronte jau se 
niai veikia Toronto Lietuvių 
Seimelis, kuris susiorganizavo 
dar prieš Kanados Lietuvių 
Bendruomenės susidarymą ir 
kuris ir dabar tęsia savo veik
lą, primenančią Amerikos Lie
tuvių Tarybos struktūrą ir 
veiklą. Montrealis ir kitos Ka 
nados lietuvių kolonijos, ypač 
skaitlingesnės, kuriose yra po 
kelias organizacijas, turėtų pa
sekti šį tikrai gerą Toronto 
lietuvių pavyzdį.

MOTINOS DIENOS 
MINĖJIMAS.

Gegužės 10 d. šeštadieninė 
lietuviu mokykla ruošia moti
nos dienos minėjimą. Iškilmin 
gos pamaldos už motinas bus 
11 vai. „Aušros Vartų“ para
pijos bažnyčioje. 4 vai. 30 min., 
220 Pine Ave McGee mokyk
los salėje bus minėjimas. Pas 
kaitą skaitys p. Giriūnienė. Mo 
kyklos mokiniai vaidins Laz
dynų Pelėdos inscenizuotą apy 
saką: „Motulė paviliojo“. Vi
suomenė prašoma skaitlingai 
dalyvauti.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Dvi datas reikia gerai atsi

minti: 1) Gegužės 23 ir 24 die 
nomis Montrealy viešės su fil
mais p. K. Motuzas, kuris paro 
dys jo naujai pagamintus Lie 
tuvos filmus: spalvinį Lietuvos 
pašto ženklų filmą, Lietuvos 

I VERDUN:— |

>> Duplex (po 6 kamb.) £ 
I $ 9.500 |
>? Duplex (po 4 kamb.) «
I $ 7.500 |
| VILLE LASALLE:— | 

X 3 moderniški butai 
| $ 15.700 |
f BENNETT REALTY, | 

$ Verdun,, Que., HE 3704 
« Lietuvis atstovas $> 
g P. Jakubauskas. HE 3968. b

D. L. K. VYTAUTO N. KLUBAS

2159 St. Catharine St.
š. m. gegužės 9 d. 7

E., savo svetainėje 

vai. vakare rengia

jį Tel. CH. 7236

Dr.E. A ndrukaitis

artojus, šienapjūtę, sėją, bulvia 
kasį, linarautę ir linamintę, ark 
lių lenktynes Dusetose ant Sar 
tų ežero (okupantai jas tęsia), 
Lietuvos mergaičių darželius, 
vestuves ir tt. Filmai bus ro
domi, kaip ir pernai, A. V. pa 
rapijos salėje. Pusė pelno ski
riama naujos bažnyčios staty
bai.

Dėl Motinos Dienos skelbtie 
ji gegužės 9 ir 10 dienomis se 
ansai neįvyks, — jie nukelti į 
gegužės 23 ir 24 dienas.

2. Gegužės 17 dieną, 7 vai. 
vakaro, Plateau salėje, daly
vaujant svetimos spaudos ats 
tovams ir publikai, koncertuos 
pasaulinio masto pianistas And 
rius Kuprevičius, kurio koncer 
tai New Yorke, Čikagoje, Cle- 
velande ir kitur praėjo dideliu 
meniniu pasisekimu. Ypač 
apie A. Kuprevičių, kaip apie 
pianistą, gražiai atsiliepė di
džioji New Yorko spauda. 
Todėl ir Montrealy, tikimasi, 
kad pianistas turės gerą įver
tinimą ir visuotinį susidomė
jimą.

A. KUPREVIČIUS PA 
KVIESTAS Į SUBUVIMĄ

Nors mūsų žymiojo pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus dar nė 
ra Montrealy (jis žada atvykti 
apie gegužės 15 d.), bet jau 
yra gautas jam pakvietimas tū 
lų asmenų, kurie jį kviečia į 
ruošiamą didelį ir labai šaunų 
subuvimą garbės svečiu.

Prie progos pastebima, kad 
Plateau salė Andriaus Kupre
vičiaus koncertui, ačiū p. I. 
Kibirkštaitės rūpesčiui, jau 
gauta. Tokiu būdu, tautie
čiams beliko tiktai geg. 17 die 
nos vakarą skirti koncertui ir 
•į jį atsilankyti.

Tautiečiai, turį ryšių su ki
tataučiais, maloniai prašomi 
juos į koncertą pakviesti, — 
kvietimų galima bus gauti iš 
anksto NL redakcijoje.
IŠKILMINGOS VESTUVĖS

Anelė Jakubauskaitė ir Povi 
las Rutkauskas tuokiasi šį šeš
tadienį, 11 vai. Willibrord 
Ave, Verdune, anglų katalikų 
bažnyčioje, greta lietuvių baž
nyčios. Sutuoktuvės bus, kaip 
girdėti, labai iškilmingos. Tuo 
kia kun. J. Kubilius, dalyvau
ja op. sol. E Kardelienė ir AV 
parapijos choras, vedamas p. 
Piešinos. Aušros Vartų baž
nyčioje tuokiasi Zosė Vizgir
daitė su Juozu Rickum. Su
tuoktuvių apeigas atlieka jau
nojo giminaitis kun. Riekus.

SERGA, MIRĖ.
Serga O. Pranevičienė, L. 

Sinkevičius, K. Čekaitis, N. 
Labūnaitė.

Mirė 38 metų Marija Petru 
tis (balandžio 21 d.), bal. 22 
d. mirė Ona Butkuvienė-Griš- 
kaitė, 68 metų.

MOTINOMS PAGERBTI

956 Sherbrooke E.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

Įžanga 1,50 dol. Klubo Valdyba.

ELENA DEVENIENĖ TORONTE 
gerausios liet. prof, muzikų pa 
jėgos.

Kiek anksčiau „Trimitas“ 
davė gražų liet, popuri „Trem
tinio Dainų Vainikas“ harmo
nizuotą muz. A. Prielgausko iš 
liaudies dainų. Be to, operos 
Fausto ištraukas.

Savo metines sukaktuves 
„Trimitas“ švenčia gegužės m. 
8 d. Toronte, UNF auditorijo
je, 279 College St., 8 vai. vaka

♦t::

g

t

NEPAPRASTA! įl 
50 nauju SPRINGFIELD:: 

matracų iš pertekliaus H 
dirbtuvėse. t|

Iki $ 39.00 vertės — H 
kaina $ 18.00. ||

Miegamojo drabužinė $ 24.H H
Liuksusinis šaldytuvas —H || 

nepaprastai pigiai. H S
4693 Christopher į:

Columbus || g
ARNOLD į :

MANUFAKTURING g |
AGENT. H H

PRANCIŠKONO RAFAE 
LIO ŠAKALIO ŠVENTIMAI 
į kunigus bus sekmadienį bir
želio 21 d., 8 vai. ryto, pranciš
konų vienuolyno koplyčioje, 
5 750 Blvrd., Rosemount, pir
mos Šv. Mišios - primicija nu
matoma kitą sekmadienį — bir 
želio 28 d. A. Vartų bažnyčio
je-

Jo pagerbimui ir mums su
laukus tokios retos progos, 
Tretininkai ruošia Aušros Var 
tų parapijos salėje pietus. Vi
sų lietuvių prašome prisidėti 
aukomis, iš kurių galėtume iš
kelti vaišes.

Aukas priima vaišių šeimi
ninkės: p. O. Motuzienė, 6429 
Briand St. Ville Emard, tel. 
TR 3134; p. A. Stankienė, 
6828 Monk Blvd. Ville Emard, 
telef. TR 1974 ir p. J. Gaudzė, 
6642 Third avė., Rosemount.
AUŠROS VARTŲ PARAPI 

JOS SUSIRINKIMAS 
sekmadienį buvo negausus. 
Klebonas kun. J. Kubilius pa
darė bendrą pranešimą, kuris 
daugiausia lietė bažnyčios sta
tymo reikalus. Klebonas pasi
žadėjo aplankyti visus tautie
čius per du mėnesius. Pasi
sakyta už 100 dol. statybos rei 
kalams nuo šeimos. Viso rei
kia apie 130.000 dol. Bažny
čios sklypo išmokėjimo liko tik 
tai 1000 dol. Kasoje apie 
5.000. Iš bažnytinio komiteto 
išėjo J. Žemaitis ir inž. Vilčins 
kas, vieton jų išrinkti A. Stat
kus ir A. Vazalinskas. Priim
tas arch. Kulpavičiaus eskyzi- 
nis bažnyčios projektas, o sta
tybą vykdys inžinierius pran
cūzas, pastatęs jau penketą 
bažnyčių.

NAUJA LIETUVIŠKA 
ĮMONĖ.

Ignas Gurčinas užregistravo 
savo įmonę vardu L G. Elekt- 
ric Reg’d. 4652 Orleans Ave., 
Montrealyje (tel. TU 4383). 
Atlieka elektros instliaciją ir 
taiso visų rūšių motorus.

Naujam įmoninikui linkime 
geros sėkmės savarankiškame 
darbe.

IŠVYKO ATOSOTGŲ.
Pranešu savo Gerbiamiems 

Klijentams, 
Montrealio
atostogų. Domas Bučinskas.

kad išvykstu iš 
vienam mėnesiui

NAMŲ

posėdyje 
Lietuvių

KLCT PRITARIA 
PIRKIMUI

Paskutiniame savo 
visuotinis Kanados
Centro Tarybos susirinkimas, 
apsvarstęs Montrealio Lietuvių 
Namų pirkimo ir juose Lietu
viško Židinio sudarymo klausi 
mą, vienbalsiai pritarė iniciato 
riams dėl jų iniciatyvos ir pa
sisakė už viešą tų namų pirki 
mui pritarimą. Be to, KLCT 
nutarė kreiptis į visas Montre
alio lietuvių organizacijas ir į 
visus tautiečius su kvietimu 
prisidėti prie Montrealio Lie
tuvių Namų pirkimo. Įsigyki- 
me savo Tautos Židinį ir pama 
tysime, kaip mūsų lietuviška
sis gyvenimos nueis visai nau
ja vaga! Visi prisidėkime prie 
šio sumanymo.
PASKUTINIS IR GALUTI

NIS SKELBIMAS
NL Spaudos baliaus loteri

jos da rne visi fantai atsiimti. 
Maloniai prašomi neatsiimtus 
fantus atsiimti. Neatsiimti fan 
tai yra šie:
Fanto nr.: Daiktas: Bil. Nr. 
30, košt, medžiaga 462358
36, vyno bonka ............ 462292
48, rankdarbis ............ 463048
53, papuošalas .............462475
83, vyno bonka .............462776
89, sidabr. doleris ....462203

Maloniai prašome šiuos fan
tus iš NL redakcijos atsiimti 
ligi gegužės 17 dienos. Kas li
gi to laiko neatsiims, bus laiko 
ma, kad jis fantų atsisako, ir 
jie bus panaudoti sekančių me 
tų Spaudos baliaus loterijai. 
MONTREALY ĮSIKURIA IŠ 
BRAZILIJIS PERSIKĖLĘ 

LIETUVIAI.
Antanas ir Marija Kazlaus

kai penketą metų išgyveno Bra 
zilijoje, didžiausioje Sao Pau
lo lietuvių kolonijoje. Bet jiems 
sunkus buvo perkastas Brazili
jos klimatas. Todėl jie sugrįžo 
į Vokietiją, o iš ten persikėlė 
į Kanadą. Jie bandė keltis per 
p. Juškaičio įstaigą, bet nepa
sisekė. Tada jie kreipėsi į p. 
Alberto Norkeliūno įstaigą ir 
labai gražiai pasisekė persikelti 
į Montrealį. Pp. Kazlauskai 
lankėsi „NL“ redakcijoje ir 
daug pasakojo apie gyvenimą 
Sao Paulo mieste. Pasak jų, 
Brazilijoje gyventi galima, bet 
sunku ką susitaupyti.

J J. E L LIS, Realtor
383 RONCESVELLES AVE., TORONTO, ONT.

tt JEIGU NORITE PIRKTI AR PARDUOTI NAMUS, FARMAS, GAZOLINO 
| STOTIS, KRAUTUVES AR KITOKIUS BIZNIUS, VISUOMET JUMS MIELAI 

PATARNAUS MŪSŲ ATSTOVAS

Vytautas Lunys
TELEFONAI: BIURO LA 8000, BUTO LY 2048

P. A. Devenienės atvykimas 
į Toronto sukėlė pagyvėjus] su 
sidomėjimą visuomeniniais ir 
politiniais klausimais. P. De- 
venienė be viešų pranešimų tu
rėjo eilę mažesnių subuvimų 
ir pranešimų bei pasitarimų. 
Taip, ji tarėsi su KLB Šalpos 
komitetu; aplankė LVLiaudi- 
ninkų klubo narių susirinkimą 
ir pranešė apie aktualiuosius 
IPU reikalus ir, kaip CK na
rys, apie srovės veiklą; tarėsi re punktualiai. Laukiama daug 
su SLA kuopos valdyba ir tt.

SLA 236 kuopos ruoštame 
parengime kalbėjo viešnia iš 
Amerikos, žinoma visuomeni
ninke E. Devenienė. Ji sumi
nėjo kelius, kuriais mūsų išei
vija turėtų eiti, kad atgautų 
prarastą nepriklausomybę. Jau 
13 metų kai mes kasdien klau
siame „Kas bus“. Viena tik 
aišku, kad jei mes patys nedirb 
sim, tai niekas mums laisvės 
neatneš. Daugelis mano, kad 
nesutarimai ir ginčai tarp mū
sų eina nuo viršaus į apačią, 
bet tai netiesa. Kokios augalo 
šaknys, tokie ir žiedai, taigi ne
sutarimų jieškokime 
mūsų pačių tarpe, t. 
bendruomenėj.

SLA buvo ir yra 
Bendruomenės prototipas. Be 
SLA nebūtų susikūręs ir BAL 
Fas. — Aš, — sako p. Deve
nienė, — atvežiau SLA sveiki 
nimą susikūrusiai Kanados L. 
B-nei, o ypač Šalpos Fondui. 
Vokietija su 8000 badaujančių 
lietuvių yra mums atvira žaiz
da; be to dideli uždaviniai mū
sų dar laukia. Neužmirškim 
Sibiro. Pasikeitus sąlygoms, 
kas pasirūpins darbų stovyk
lose vargstančiais ir nukamuo
tais mūsų tautiečiais? Šelpi
mo srity mes ypatingai turime 
būti gerai susiorganizavę ir pa 
siruošę. Mūsų išsaugotos gy
vybės yra skola mūsų Tėvynei 
Lietuvai, — baigė p. Devenie
nė.

Sekmadienį įvyko A. Deve
nienės pasitarimas su KLB 
centriniu Šalpos komitetu. L.

LIETUVIŲ ORKESTRO
„TRIMITAS” METINĖS.
Prieš metus laiko Toronte 

įsikūrė liet, orkestras „Trimi
tas“, kurio iniciatorius ir orga 
nizatorius buvo Stasys Jokū
baitis. Šiuo metu čia suburtos

apačioje, 
y. mūsų

Lietuvių

svečių iš artimiausių kolonijų. 
Šis koncertas bus įdomus dar 
ir tuo, kad paruošta visai nau
ja šokių muzikos programa, ku 
rioje vyrauja europinė, lietuviš 
ka ir pati modernioji ameriko
niška muzika.

Be nuolatinių, orkestre jubi 
lėjaus metu dalyvaus svečiai - 
- muzikai, kurie padės atlikti 
„Carmes“ operos ištraukas. Vi 
so orkestre numatoma 15 in
strumentalistų, kaip Pažemio 
fogotas, prof. St. Kairio smui
kas ir kita. Alg. Girdvainis. 
LIET. EVANG. PARAPIJOS

SUSIRINKIMAS 
organizaciniams reikalams ap
tarti įvyksta Toronte sekma
dienį gegužės 10 d. 2,30 vai. 
po p. Lietuvių Tautos Namuo
se, Dundas ir Ossington gatvių 
kampe. Dr. M. Kavolis.

SUKŪRĖ ŠEIMOS 
ŽIDINIUS

Marijona Steponaitytė susi
tuokė su Stepu Petryla, Mari
ja Sakevičiūtė su Jonu Gude
liu, Eugenija Rombergaitė su 
Kazimieru Simbeliu. Naujoms 
poroms gražaus ir sėkmingo 
gyvenimo.

KRIKŠTYNOS
Lietuvių bažnyčioje pakrikš

tyta: Marija Birutė Leiberytė, 
Linas Tomas Ciplijauskas, Ro 
mas Konstantinas Marijošius. 
P. J. Mankuvienei asistuojant, 
padirmavota Birutė Marcelė 
Indrelytė.

Dr. A. V AL ADKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
šiokiadieniais nuo 2-4 pp. ir 
6,30-8 vv. arba pagal susi

tarimą tel. ME 2933

$ Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per- $ 
X leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety- $ 
$ bės, paskolų parūpinimo, c yilinės metrikacijos ir kiti g 
$ reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa- $ 
X tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio- 8 
X pos informacijos.—Lietuvi! interesus gina prityrę spe- a 
v cialistai, studijavę Ameriko ir Europos universitetuose, x

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI. | 

I JONAS i. JUŠKAITIS ! 
j 932 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. f

I
 PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
TORONTE.

NUOSAVYBĖS ARBA BIZNIO PIRKIMO AR PARDA 
VIMO REIKALAIS, PASKOLŲ GAVIMO, NAMŲ AR 
BIZNIO APKAINAVIMO IR TEISINGO PATARIMO 
REIKALAIS KREIPKITĖS Į MŪSŲ ĮSTAIGĄ BE 

OBLIGACIJOS.

ESU TORONTO MIESTO GYVENTOJAS PER 
PASKUTINIUS 25 METUS.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS ST. W., TORONTO, Ont.Telefonas LO 2738. Vakarais HY 1543.
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