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Pasaulinė įvykių savaite
H BOMBA LABAI IŠGĄZDINO KREMLIAUS KLIKĄ 

Molotovas jieško slėptuvės Atlanto Pakto valstybių 
— antikomunistiniame susibūrime. . .

Žinios iš VLIK’o

Išryškėjusios Amerikos su
sprogdintos vandenilinės bom 
bos pasekmės nepaprastai iš- 
gązdino ir sujaudino Kremliu
je užsibarikadavusią tarptauti 
nių imperialistu kliką. H. bom 
bos padariniai buvo tokie dide 
Ii, kad Kremliaus ponams su
drebėjo kinkos. Todėl jie ne 
tiktai pakėlė gvoltą, kad būtų 
sustabdyti bandymai, ne tik
tai užvedė visą savo aparatą 
rėkti prieš H bombą, bet. . . 
net pradėjo jieškoti slėptuvės, 
kur nuo tos bombos galima bū 
tų pasislėpti. . . Ir, netekę gal 
vų, pataikė. . . į Šiaurės Atlan 
to Pakto valstybes, prieš ku
rias Molotovas Berlyno konfe 
rencijos metu kėlė gvoltą ir 
reikalavo išardyti. Dabar, ne 
tekęs sveiko proto,

MOLOTOVAS PRAŠOSI 
ĮSILEISTI RUSIJA j TĄ 

JO KALTINTĄJĮ ŠIAURĖS 
ATLANTO PAKTĄ...

Žinoma, toks netekimas gal 
vos, kad Kremlius nepataikė į 
tas duris, iššaukė linksmą juo
ką. Tiktai prieš porą mėnesių 
keikė ir reikalavo Šiaurės At
lanto susigrupavimą išlaidyti, 
o dabar patys prašosi į šį, anot 
Maskvos, „kriminalinį stmbū- 
rį“. . . Dar keisčiau, kad tas 
paktas sukurtas kaip tiktai 
prieš Maskvos agresiją, taigi 
išeina, kad Maskva. . . stoja 
prieš Maskvą. Tat matome, 
kad H. bombos sprogimas 
Maskvai tikrai įvarė baimės.

Tačiau prileidžiama, kad 
Kremlius tyčia vaidina neteku 
sį galvos, nes iš kitos pusės 
Maskva agresiją prieš laisvąjį 
pasaulį sustiprino.

DULLES TVIRTINA, 
kad yra labai aiškiai nustatyta, 
kad Indokinijoje Kremliaus 
yra prisiųsta komunitams Ško 
dos fabrikų ginklų. Taigi, Ma 
skva, vaidindama išsigandusį 
„lozorių“, tuo pačiu metu ban 
do naudoti savo jėgą ir tęsti 
laisvojo pasaulio ir sovietų pa 
Čia įdomus yra tas faktas, kad 
Indokinijoje susikerta dabar 
laisvojo pasaulio ri sovietų pa 
vergtojo pasaulių interesai,

MONTREAL
„STAR“ APIE PROF. POVI 

LANIO TYRIMUS.
Šeštadienį „Star“ įsidėjo di 

doką straipsnį apie paskuti
nius mokslo darbus surasti 
skiepus prieš vaikų paraly
žiaus ligą. Ta proga pacituota 
ir Dr. Vytautas Povilanis, „lie 
tuvis kanadietis”, Montrealio 
universiteto virusų tyrimo la
boratorijos vedėjas, kuris nu
švietė, kad laboratorija dabar
tiniu metu tiria, kaip išskirti 
atatinkamą virusą ir kodėl pa
ralyžius vienus padaro raišais, 
o kitus ligonis — ne. Tam tik
ri gyvūnėliai užkrečiami para 
lyžiaus virusais ir, paprastai, 
dešimtas nuošimtis apraišta. 
Bet jei tuos gyvulėlius pašal- 
do dvi valandi pirm užkrėti
mo, tai raišumas pašoksta iki 
60 nuošimčių. Kodėl? „Kaip 
tik tą, daktaras pareiškė, mes 
ir norime patirti“.

MIESTO TEISMAI 
SUSIRŪPINĘ, 

kad auga jaunimo nusikalti
mai. Teisėjai mano, kad dau
giausia už tai kalti tėvai, ku
rie nepakankamai prižiūri vai 
kus, auklėja juos palaidai, daz 
nu atveju tas auklėjimas atro
dąs taip, kad ne tėvai vaikus 
auklėja, bet vaikai tėvus mo
kina, kaip juos auklėti. . .

ŠEIMOS PRIEAUGLIS.
Montrealiečių skaičius pri

augo — Ona ir KLCT vicepir
mininkas Henrikas Adamonis 
sti8pau’'ė d.i-ters. 

dėl kurių ir vyksta kovos.
Dulles burna pasakyta, o pr 

ezidento Eisenhowerio patvir 
tinta, kad 
AMERIKA NESUTIKS KO 

MUNISTAMS UŽLEISTI 
INDOK1NIJOS.

Tai yra aiškus pasisaky
mas. Ir dar patikslintas, kad 
jeigu bus reikalas, tai ne tik
tai Indokinijos respublikos — 
Vjetnamas, Laos ir Kambod
ža — gaus ginklų, bet ir ka
riuomenės paremti šių respub 
likų apsigynimui nuo komunis 
tų puolimo. Be to, Kinija įspe 
ta, kad jeigu ji atviriau įsikiš į 
karą, tai jos lauks nenumato
mos pasekmės. Tokiu būdu, 
karo išsiplėtimas Indokinijoje 
yra visai realus.

Nenuostabu, kad
JAV PREZIDENTAS EIZEN 
HOWERIS {SPĖJO TAUTĄ, 
specialiu atsišaukimu per ra
diją, kad pavojus taikai yra la 
bai didelis. Kremlius pasiry
žęs suardyti laisvųjų tautų 
bendradarbiavimą gintis nuo 
komunistų agresijos. Išardę 
vienybę, jie pavieniui pavergs 
visas tautas. Todėl Amerika 
turi būti pasiruošusi gintis.

Panašios nuotaikos vyravo 
ir minint

ŠIAURĖS ATLANTO PAK
TO SUKAKTUVES.

Balandžio 5 d. suėjo 5 me
tai, kai sukurta ši organizacija 
ir, visi pripažįsta, kad per tą 
laiką ji yra padariusi didelę 
pažangą. Dabar jau kiekvienu 
metu gali būti atremta Mask
vos agresija. Tą pasakė Mont 
gomery, Pleven ir kiti tos or
ganizacijos dalyviai.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Izraelio su Jordanija pa 

sieny įvyko susišaudymų. Vie 
ni kitus kaltina, o JTO komi
sija incidentą tiria.

— Rusijos pasiūlymai at
mesti ir todėl, kad ji nesutin
ka nusiginkluoti ir prisiimti 
atominės energijos naudojimo 
kontrolės.

— Graikijoje ir Turkijoje 
lankysis Tito.

MONTREALIO DARBININ 
KŲ PAGEIDAVIMAI

Montrealio CIO sąjungų ta 
lyba buvo pasiuntusi miesto 
valdybon delegaciją, kurie 
miesto tėvams įteikė raštu pa
geidavimus: nugriauti senus 
miesto namus ir jų vieton pa
statyti naujins, prieinamomis 
darbininkams nuomomis na
mus; kad miesto tėvai rūpin
tųsi darbo žmonių civilių tei
sių apsauga; kad masinio su
sisiekimo priemonės būtų to
bulinamos ir piginamos, o 
tam tikslui yra būtinas pože
minis traukinys.

SAVIVALDYBĖS RINKI
MAI VERDUNE.

Majoru septintą kartą išn 
riktas Edvard Wilson, buvęs 
ligšiol majoru. Aldermonais iš 
rinkti: A. R. Jeanneau, A. Sau 
ve, H. L. Poirier, Dr. R. Tou- 
gas; 2. G. Cool, L. Dupuis, A. 
Pilon, P. E. Joannette, A. Pi 
lon; 3. J. A. Souliere, A. Sau 
ve, A. G. O Reilly; 4. Ch. H. 
Desgroseillers, E. Dupras, A. 
W. Wilcox.

KONCERTAS 
WATERBURY,

kuris buvo ruoštas BALFo de 
šimtmečiui paminėti, kurio su 
rengimu rūpinos BALFo sky 
rius su BALFo centro vicepir 
mininke A. Deveniene pryša- 
ky, ir kurio meninę programą 
išpildė Montrealio menininkai 
— E. Kardelienė ir K. Smilge 
vič'us, praėjo labai gražiai.

NEW YORKO NAUJIENOS
MES LAUKIAME KRUPA VIČ1AUS IR ŽALKAUSKO
Nežiūrint visokių žinių, ge

gužės 4 dieną mes New Yorko 
uoste laukiame visos VLIKo 
vadovybės: laukiame ir jo Vyk 
domosios Tarybos pirminin
ko prof. K. Žalkausko su žmo 
na, kurie būtinai Čia turi at
vykti patys pratęsti savo pa
sų galiojimą ir laukiame VLI
Ko pirmininko prel. M. Kru
pavičiaus, kuris, kiek girdėti, 
turi svarbių čia reikalų.

Prileidžiame, kad
VLIKo viršūnės Amerikoje 
turės svarbių išsiaiškinimų.
Numatomos jų konferenci

jos su vietos veiksniais ir dip 
lomatais. Ta pačia proga, ži
noma, bus galutinai išsiaiškin 

KLCT PREZIDIUMAS SIMONAITI5 TORONTE
penktadienio posėdy priėmė 
KLT skyriams aplinkraštį ir 
instrukcijas. Aplinkraščiai 
bus siuntinėjami ir KLT re
miančioms organizacijoms.
MADRIDAS PRAKALBĖS 

LIETUVIŠKAI.
VLIKas gavo iš Madrido 

pranešimą, kad kai tiktai bus 
baigta įrengti galingoji 200 
kw radijo stotis, tuojau bus 
pradėtos ir lietuviškos trans
liacijos.

ELTOS BIULETENIAI — JAV senatas pneme is- 
K1TOM KALBOM tatymo projektą į Jungtines 

Be lietuvių kalbos, Elta jau Valstybes įjungti Ąliaską ir 
kuris laikas leidžia biuletenius Hawajus.
vokiškai. Dabar jau paruoš- — Indokinijoje kovos vyks 
tas biuletenių leidimas pran- ta. Komunistai apgulę laiko 
cūzų ir italų kalbomis. miestą Dienbienphu ir puola.

BALTŲ FEDERACIJOS SUSIRINKIMAS.
Kovo 26 d. St. Trinity Chur gai buvo pravestas birželio 14

ch bažnyčios salėje įvyko Bal 
tų Federacijos Kanadoje me
tinis susirinkimas. Lietuvių, 
estų ir latvių atstovų tarpe bu 
vo ir Lietuvos Gen. Kons. p. 
V. Gylys ir Estijos Gen. Kon 
sulas p. Markus.

Ponas Lusis, latvis, Federa 
cijos pirmininkas, davė perei
tų metų veikimo apyskaitą. 
Po šios apyskaitos sekė Fede
racijos kasininko A. T’aulaičio 
finansinis pranešimas, moterų 
komiteto p. Svanks praneši
mas ir moterų komiteto kasi
ninkės p. Matusevičiūtės pra
nešimas.

Sekantis punktas dienotvar 
kėje buvo naujos valdybos rin 
kimas. Į pirmininko vietą bu 
vo pasiūlytas Dr. M. Anysas 
ir į sekretoriaus vietą p. A. 
Paullaitis. Pasiūlymai buvo 
vienbalsiai priimti. Kiekviena 
tautybė išrenka dar po vieną 
vicepirmininką. Iš lietuvių pu 
sės buvo išrinktas p. Yokuby- 
nas, iš latvių p. Stashans ir is 
estų p. Ekbaum.

Moterų komitetas nutarė iš 
rinkti savo naują valdybą se
kantiems metams už keleto 
dienų.

Dr. M. Anysas, kuris per
nai labai daug pasidarbavo Pa 
baltijo statuto parengimui, 
yra pasiryžęs pabaltiečių ben 
dradarbiavimą pagyvinti.

A. P
BALTŲ FEDERACIJA 
PADARĖ PAŽANGĄ.

Baltų Federacijos pirminin 
kas kun. Lūsis metiniame su
sirinkime pažymėjo F-jos pa
darytą pažangą. Labai sekmin

Abu koncertantai jau sugrįžo 
lėktuvu ir savo įspūdžiuose 
konstatuoja, kad senieji atei
viai, kurie daugumoje užpildė 
koncerto salę, nusiskundžia, 
kad nauji ateiviai — DP, ku
rie patys naudojosi BALFo pa 
rama, dabar jau užmiršta tuos 
faktus ir BALFo savo daugu
ma neremia, tiktai jautresnie
ji dar gyvai dalyvauja šiuose 
lietuvybės reikaluose. 

ta ir vadinamųjų VLIKo refor 
mų klausimas, o taipgi ir VLI 
Ko vietos klausimas, dėl ku
rių nuomonės srovių atstovi! 
pasisakymuose pasidalino į 
priešingas viena kitai.

Žodžiu, čia laukiami svar
būs pasitarimai, kurie turės at 
nešti daugiau aiškumo, negu 
jo ligšiol yra.

Prileidžiama, kad

bus aptartas VLIKo konferen 
cijos klausimas

ir laukiamas galutinis dėl to 
nusistatymas ir susitarimas. 
Gal ir daugiau kas paaiškės. 
Tai pamatysime netolimoje 
ateity. Jūsų kor.

buvo labai gražiai sutiktas ir 
turėjo daug pasitarimų ir pa- 
simtymų. Bendrame susirinki 
me jis padarė pranešimą apie 
Mažąją Lietuvą ir nušvietė jos 
būseną. Jis labai gražiai pakai 
bėjo apie Mažosios Lietuvos 
lietuvius, kurie susirūpinę sa
vo ateitimi. Plačiau apie tai se 
kantį kartą.

— Ankaroje buvo pasitari
mai dėl apsigynimo Turkijos, 
Graikijos ir Jugoslavijos.

d. minėjimas, atšvęstas kara
lienės Elizabeth II karūnavi
mas ir kartu jai pasiųsta svei
kinimo telegrama, į kurią Fe 
deracijai atsakė Buckingham© 
rūmų kancleris. Buvo reaguo
jama į bolševikų propagandą 
ir jų veiksmus, siunčiant laiš
kus Kanados užsienių reikalų 
ministeriui Pearsonui, atskiric 
ms USA senatoriams ir USA 
misijai prie United Nation. Iš 
pastarosios vietos gautas atsa 
kymas prie škelias dienas.

Baltų tautų susiartinimo rei 
kale p. m. padarytas didelis 
žingsnis pirmin. dr. Anysui pa 
ruošus Pabaltijo Federacijos 
konstitucijos projektą. Veika 
las rado žymų atgarsį Kana
dos ir USA latviškoje spaudo
je. Tuo padarytas pirmas žin 
gsnis, kuris beabejo atneš dau 
giau vaisių.

P. Lūsis pažymėjo gerąją 
bendradarbiavimo dvasią pa
čioje Federacijoje. Reiškė vii 
ties, kad šis bendradarbiavi
mas ateityje bus dar geresnis. 
Federacija kaip tik esanti ta 
vieta, kur praktiškai augina
ma bendradarbiavimo dvasia. 
Daugel vietose Kanadoje švai
stomas klausimas steigti pana 
šias į mūsų Feneraciją organi
zacijas.

Išeinąs iš valdybos p. Lūsis 
buvo išrinktas garbės pirmi
ninku, kaip anksčiau padaryta 
su konsulais pp. Gyliu ir Mar 
kus.

Dr. Anysas dėkavo susirin
kusiems už jam suteiktą pasi
tikėjimą ir reiškė vilties juos 
neapvilti. Trumpais žodžiais 
pranešė numatytą naujiems 
metams darbo planą:

Norima visomis išgalėmis 
stumti pirmyn Baltų Federaci 
jos konstitucijos projekto ap
tarimą ir jo įgyvendinimą. 
Kaip įprasta, norima ir š. m. 
paminėti birželio m. 14, kvie
čiant, jeigu galima, žymesnį 
kalbėtoją. Pabaltijo tautoms 
susipažinti, norima ruošti pas 
kaitas apie trijų tautų istoriją, 
literatūrą ir meną, kartu su- 
ruošiant kelis didesnius visų 
trijų tautų subuvimus.

ŽINIOS IŠ
Vliko ir Vykdomosios Tary 

bos pirmininkai ruošiasi vykti 
į Ameriką. Tuo tikslu balan
džio 8 d. numatomas Vliko po 
sėdis, kuris planuos jų žygio 
programą.

VLIKo ir jo VT vadovybė 
pasveikino naują Ukrainos pre 
zidentą tremtyje Dr. Witwic 
kį, kuris užėmė pareigas mi
rus senam A. Liwickiui.

Paryžiuje įkurtas Prancūzų 
-Baltų komitetas, kurio vado- 
vybėn įėjo labai rimti mokslo, 
visuomenės ir politikos as
mens, jų tarpe ir dideli lietu
vių draugai, kaip prof. Moto
re ir kt. K-to pirmininku iš
rinktas Prancūzijos senato vi 
cepirmininkas E. Pezet. Iš pa 
baltiečių įėjo Bačkis, Gros- 
valds ir Pusta.

bentas į Rusiją I. Kaganas, da 
bar atsiradęs jau Urugvajuje, 
pasakoja, kad prie upės Kan, 
Sibire, jis matė prezidentą St 
ulginskj ir min. S. Šilingą, sto 
vykioje Lagerpunkt 7. Prez.

Nustatyta, kad Rumunijo- A. Stulginskis buvęs pristaty 
je, Bukarašte, veikia specia- tas plauti stovyklos katilus. Jų 
lūs biuras, kuris falsifikuoja likimas dabar tiriamas.
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VASARIO 16 GIMNAZIJOS KLAUSIMU VISAI 
IŠSIAIŠKINTA.

MLT pirmininkui p. E. Si
monaičiui lanakntis Montrea- 
ly, plačiai išsiaiškintas Vasa
rio 16 gimnazijos reikalas.

Visų pirma aiškiai nustaty
ta teisinė namų pirkimo būse 
na. Namai pirkti per notarą, 
kuriam buvo deponuoti pirmi 
už rūmus įnašai. Tie įnašai bu 
vo laikomi iki paskutinio ter
mino, ligi kurio galima buvo 
pareikšti į tuos rūmus preten
zijas. Atsiradus paskutiniam 
savininkui, su juo ir sudaryta 
pirkimo-pardavimo sutartis, o 
notaras pirmąjį įnašą už tuos 
namus tiktai tada atidavė sa
vininkui, kai jau galutinai pa
aiškėjo, kad tai yra tikrai sa
vininkas ir daugiau į tą turtą 
pretendentų nebus. Kadangi 
viskas vykdoma laikantis vals 
tybinių įstatymų, tai Vasario 
16 gimnazijai namai jau yra 
laikomi nupirkti. Ir kadangi 
paskutinis teisėtas savininkas 
sutiko namus parduoti, pada
ręs tūlą nuolaidą, tai faktinai 
pirkėjas iš to tiktai laimėjo, vi 
-ai nieko nepraradęs.

■■■■■■■■

TORONTO
ŠALPOS FONDO POSĖDY 
kovo 7 d., kur dalyvavo ir 
Apyl. Šalpos Fondo Komite
tas, nuodugniai išsiaiškinta 
visais šalpos klausimais, ku
rie buvo atsiradę dėl nuomo
nių skirtumo tarp šių organų.

Išsitarus p. Klupšienei nuo 
Apyl. Šalpos Komiteto ir p. 
Indrelienei nuo Šalpos Centro 
Fondo, o taippat pasisakius 
abiejų organų pirmininkams, 
visi nesklandumai tuoj prany
ko ir abi pusės įsipareigojo 
Šalpos reikalus vesti su didės 
niu pasiryžimu. Geresniam dar 
bo koordinavimui nutarta atei 
ty į Šalpos Fondo posėdį kvies 
ti Apyl. Šalpos komiteto pir 
mininką ir bent 2 narius. Be 
to nutarta gegužės — birželio 
mėn. padaryti piniginę rinklia 
vą (vajų) atsilankant į butus, 
o spalių mėn. padaryti rūbų 
rinkliavą. Šalpos Fondo skel
biamam vajui surinktos au
kos persiunčiamos Šalpos Fon 
dui, o kitu būdu surinktos au 
kos disponuojamos Apyl. Šal 
pos Komiteto.

Gautas iš Vokietijos sąra
šas 91 asmens, kure yra išėję 
iš džiovininkų sanatorijų ir jų 
sustiprėjimui būtinai reikalin
gas papild. maistas.

Dalį tų asmenų šelpti suti 
ko Apyl. Šalpos Kom., o liku 
sius šelpti numatoma pavesti 
„Dainos" grupei. L.
RUOŠIAMAS SEKMADIE 

NIO VAKARAS
Gegužės 9 d., 7 vai. vak., Lie 

tuvių Namuose įvyks smagūs

EUROPOS.
vyskupų laiškus tikintiesiems. 
Vienas toks sufalsifikuotas lai 
škas yra primestas ir vysku
pui Paltarokui, kuris esąs gi- 
riąs Lietuvoje veikiančią tikė
jimo laisvę.

Sugrįžę iš Rusijos nelaisvės 
vokiečiai pasakoja, kad Vil
niaus kalėjimas praplėstas ir 
jame laikoma per 2.000 lietu
vių — ūkininkų, darbininkų, 
kunigų ir kt. Vienas sugrįžęs 
sako matęs prie Baikalo Petrą 
Barzdą iš Mariampolės ir Juo 
zą Mickų ir šakietį Antaną 
Puidoką.

Iš Naujosios Vilnios išga

Gimnazijoje dabar yra apie 
200 mokinių, bet jų galėtų bū
ti daugiau bent šimtine. To
dėl visi tautiečiai maloniai pra 
šomi rinkti (skubiai!) pinigus 
namų išpirkimui ir orgamzuo 
ti mokinių rėmimo būrelius, 
kad gimnazija galėtų priimti 
dar bent 100 naujų mokinių.

P. Simonaitis teigia, kad na 
mai yra gražūs, pritaikyti gim 
nazijai ir juose darbas yra vi
sai gerai įmanomas. Klasės 
yra tuose rūmuose, o mokyto
jai gyvena privačiai pas žmo
nes apylinkėje. Gimnazijos rū 
muose iš mokytojų gyvena tik 
tai vienas direktorius. (BAL 
Fo atstovai — p. Devenienė 
ir p. Trečiokas lankėsi remon 
to metu ir todėl susidarė ne
jaukų įspūdį).

Tautiečiai, atsiminkime, 
kad tas, kas skubiai duoda — 
dvigubai duoda. Paskubinki
me ir namų išpirkimą ir nau
jų būrelių sudarymą, kad lie
tuvių vaikai galėtų ruoštis 
naujam Lietuvos gyvenimui.
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šokiai ir jaukus- pobūvėlis prie 
kavutės.

Šį vakarą ruošia K. L. M. 
B-nės Toronto Apylinkė ir nuo 
širdžiai kviečia lietuvius gau
siai atsilankyti. Visas gautas 
pelnas skiriamas labdaringie
ms ir kultūriniams tikslams. 
Rengėjos žada šį jaukų vaka
rą paįvairinti dar ir įvairesne 
programa. Vėliau bus smul
kiau pranešta. Reikia tikėtis, 
kad šios organiz. narės, kaip 
visuomet, suteikia visuomenei 
ką nors vertingo, taip ir šį 
kartą, savo svečių — rėmėjų 
neapvils. Bus malonu anksty
vo pavasario sekmadienio va
karą praleisti geroje ir smagio
je nuotaikoje. Kor.

DAUG LINKSMYBIŲ 
NUSIMATO.

Taip, kad po gavėnios, at
rodo, neteks nuobodžiauti. Spė 
jama, kad gausiai svetelių su 
sirinks į gegužės 8 d. U. N. F. 
salėje rengiamą šokių vakarą, 
kurį jungtinėmis jėgomis ruo 
šia skautų ir jūrų skautų rė
mėjai.

Sako, netruksią visokių pra 
mogų, taipgi nei užkąsti, nei už 
gerti. O jau šokiams gros tik 
rai puiki kapela, tad sakyčiau, 
— verta iš anksto susirūpinti.

AUKOJO „NL“.
V. Pyragius, Labrador . . 2,- 
Kun. V. Rudzinskas,

Windsor.................................. 1,-
J. Markevičius, Montreal 3,-
A. Bernotas, Verdun........... 1,-

Nuoširdus ačiū!
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Dėl organizacijų irj 
organizuotumo!

Vyskupas V. Bnzgys lietu- rie nepraleidžia progos suran-

^.^įLlETUVOS VAIZDAI
RAŠO NESENIAI IŠ LIETUVOS ATVYKUS.

vybės ir žmoniškumo klausi
mais yra pareiškęs tokių ryš
kiai teisingų, logiškų ir taip vi 
jSiems suprantamai išsakytų 
minčių, kad jos tartum pasta
tomos j naują šviesą, kurioje 
joms nieko nebelieka nei pridė 
ti, nei atimti. Ir tos mintys to 
kios teisingos, kad jos iškart 
atrodo priimtinos visiems, kas 
iš viso myli ar bent pripažįsta 
objektyviąją tiesą.

Štai, mums, Kanadoje gyve 
nantiems, lietuviams būtų li
kęs niekuomet nepamirštamas 
jo lankymasis anais metais, 
kai jis Kanadoje padarė ratą 
kelionės, kurioje tikrai žmoniš 
kai ir, kaip atrado, tikrai kri
kščioniškai mums aiškino lie
tuvio tikslus ir uždavinius, ku 
riems turi būti palenkta ir par 
tinė, ir srovinė, ir religinė ne 
tilerancija. Tokiais vyskupo 
Brizgio pasisakymais tiesiog 
žavėjosi visi tolerantingieji, 
nuoširdūs ir, siekiant didžių
jų tikslų, visi be išimčių pa- 
triotingieji lietuviai. Deja, ne 
žinia kurių ten jėgų veikia
mas, vyskupas vėliau padarė 
stambų žingsnį atgal ir, kaip 
man profanui teologijos klau
simuose, bet šiek tiek jaučian
čiam krikščionybės dvasią, at-( 
rodo, be reikalo, nes tai suma’ 
žino jo ankstyvesnių pasisaky 
mų tikrai augštą kilnumą, hu
manišką tolerantingumą, tik
rai brangius objektyvią tiesą 
mylintiems žmonėms.

Dabar vyskupas Brizgys pa 
darė kitą labai ryškų pareiški 
mą apie organizacijas ir jų tar 
pe — bendruomenę. Tiesa, j< 
pareiškimas tiesiogiai liečia 
Jungtinių Amerikos Vaistysią 
lietuvius, bet dėl organizaci
nės analogijos jis visiškai tin
ka ir Kanados lietuviams. Dėl 
to ir mums tenka ta tema pa
sisakyti.

Kaip ir augščiau suminėtie
ji, taip ir šie vyskupo V. Briz 
gio pasisakymai dėl organiza
cijos ir organizuotumo tiek 
yra teisingi ir taip ryškiai išsa 
kyti, kad jiems taip pat nega
li nepritarti visi realiai, logiš 
kai ir vienybiškai galvoją lie
tuviai, nes šie vyskupo pasisa 
kymai yra išsaką objektyviq 
tiesą.

Tikrai gi, Jungtinėse Amer] 
kos Valstybėse lietuviškoji 
bendruomenė yra seniai sukui 
ta ir jau sena bendruomenė, 
— todėl tikrai nelogiška da
bar kalbėti apie Amerikos lie
tuvių bendruomenės organiza 
vimą. Kas gi gali nesutikti su 
šia tiesa? Tas pat pasakytina 
ir apie Kanados lietuvių gyve 
nimą. Ir mūsų organizacines 
pastangas ne kitaip tenka ver
tinti, kaip jas vertina vysku
pas Brizgys — tai yra pastan
gos tobulinti organizaciją. Tai 
yra prasmingas apibūdinimas 
ir, be to, teisingas. Ir tas tin
ka ir mums, Kanadoj esantie
ms lietuviams, nes Kanadoje 
gyvenančių lietuvių organiza
cinis gyvenimas vystėsi kaip 
tiktai visiškai analogiškai JA 
V lietuvių organizacinio gyve 
nimo vystymuisi.

Prisimename, kad anuomet, 
kai vyskupas Brizgys važinė
jo per Kanadą su istorinės 
reikšmės pranešimais, mūsų ko 
lega „Tėviškės Žiburiai“, ku-

Ką rašo kiti
VYSKUPAS V. BRIZGYS

apie Lietuvių Bendruomenės „Lig šiol susidarytas mano 
kūrimą Amerikoje šitaip „Dr įspūdis yra, kad kalbose ir tak 
augo” skiltyse rašo: tikoje, liečiančiose ALB, yra

kioti visokius bažnyčios digni 
torių pasisakymus, anų vysku 
po V. Brizgio tikrai lietuviš
kų, tikrai humaniškai toleren- 
tiškų ir, kaip man atrodo, tik
rai krikščioniškos artimo mei 
lės dvasioje padarytų išsamių 
pareiškimų bei išsiaiškinimų 
Toronte ne tiktai neatpasako
jo, bet net nesuminėjo vysku
po pasiakymų pačio fakto. La 
bai galimas dalykas, kad ir da 
bar jis pasiliks, geriausiu atve 
ju tylėjimo opozicijoje. Bet, 
vertinant reikalą iš objektyvio 
sios pusės, vyskupo Brizgio 
šis pasisakymas apie Ameri
kos Lietuvių Bendruomenę 
yra retai pasakoma dvasinin
ko tokia ryški tiesa — atvira, 
logiška, tikroviška, humaniš
ka ir, kaip dėl to atrodo, ir 
krikščioniškai pareikšta.

Neslepiant, reikia pasakyti, 
kad ši tiesa žiburinių mūsų 
„bendruomenės teologų“, ne
bus palankiai sutikta. Jiems 
čia „viskas tvarkoje“ ir nėra 
ko jieškoti daugiau, nes, girdi, 
ir „tobuliausiai organizacijai 
bus priekaištų“. . .

Vis dėlto, negalima neigti, 
kad šis vyskupo Brizgio orga
nizacinės bei lietuvių or gani 
Izuotumo būsenos išryškini- 
,6as nebūtų labai reikšmingas 
Juk jis pasako apie tūlą toje 
srity persilaužimą galvosenos, 
kuri jau yra priėjusi ribą. Be 
to, šis pasisakymas pastiprina 
tartum jau užmirštą ar tyčią 
„užmirštamą” Pasaulio Lietu 
vių Bendruomenes statuto ir 
Lietuvių Chartos principą, kad 
Bendruomenė esamų organiza 
cijų negriauna. Jos tikslas yra 
padėti esamoms lietuvių orga 
nizacijoms.

Kanadoje gyvenančius lietu 
vius lygiai tie patys nesklan
dumai kankina, kaip ir JAV 
lietuvius. Tikrai metas, kaip 
sako vyskupas Brizgys, apsi
dairyti ir apsigalvoti, nes da
bar jau matome, jog yra pada 
ryta stambių klaidų, kaikur nu 
eita klystkeliais. Dėl to, kaip 
matoma, kaikur buvusi darna 
išardyta, o nauja nesukurta. 
Todėl reikia gerai persigal
voti.

Vyskupo Brizgio patarimas 
JAV lietuviams atėjo pačiu lai 
ku ir, reikia spėti, turės rim
tų pozityvių pasekmių. Kana
dai šis patarimas turi truputį 
kitokią prasmę, bet taip pat 
pozityvią. Atrodo, kaip sako 
ir Lietuvių Charta, kas sukur
ta — negriaunama, tačiau ten 
ka labai pagalvoti apie rimtą 
tobulinimą, kuris ypač yra sv 
ar bus tame sektoriuje, kur rei 
kia turėti galvoje ne vienos 
kartos ateivius ir jų organiza
cijas. Tai yra silpniausis ir 
opiausis pas mus reikalas, į 
kurį ypač tenka labai rimtai 
atsižvelgti. Šia prasme vysku 
po Brizgio iškeltos mintys yra 
visai vietoje ir pačiu laiku.

Taigi, esmėje reikalas yra 
tas, kad organizacijos, kokios 
yra, kad jos tobulėtų, kad bū
tų jų tarpe didesnė darna, kad 
jos rastų veiklos sugyvenimo 
būdų, eidamos prie vieno ir to 
pačio tikslo — lietuvybės išlai 
kyrno ir, kol Lietuva okupuo
ta, kovotų dėl jos laisvės.

J. Kardelis.

išlaiko savo spautuves, mažės 
ni veža laikraščius spausdinti 
į rajonines spaustuves. Laik
raščio prenumeravimas kiek
vienam kolchozininkui būti
nas visiems metams. Be šio, 
privalomas prenumeravimas 
„Tiesos", „Komjaunimo Tie
sos”, „Pionieriaus ’, „Jauni
mo Gretų“ ir kitų.

Prie politinio skyriaus taip 
pat veikia ir agitatorių grupes, 
kurie slankioja po laukus, kia 
ūso, kas ką kalba, kaip dirba, 
jie skaito pertraukų metų vi
sokius įsakymus, deklamuoja 
Majakovskg kad net arkliai 
prunkščia... Tai visa velt
ėdžių armija, užkrauta kolchc 
zo darbininkui ant sprando. 
Tetrūksta dar dar varmų gau 
dymo brigadų...

Gatvėse ir aikštėse staugia 
garsiakalbiai.

Pašto įstaigose veikią radi
jo mazgai kolchozus ir šiaip 
gyventojus aprūpina garsia
kalbiais, iš kurių galima suži
noti apie sovietišką gerbūvį. 
Tinklo į butą įvedimas kainuc 
ja 12 rublių, o mokestis vėliau 
mėnesiui nevienodas, žiūrint, 
kiek radijo mazgas turi abo
nentų : turi daugiau — mokes 
tis mažesnis, abonentai suma 
žėjo — pakilo mokestis — 
taip 3—4 rubliai mėnesiui. 
Bet už tai patogu, nereikia ra 
dijo aparato sukinėti, paštas 
muziką patiekia gatavai iškep 
tą...

Galima pirktis ir nuosavus 
aparatus. Pigiausias — „Mos 
kvič“, 250 rublių, 2-jų bangų, 
bet bangos viena su kita pe
šasi, matyt, už normas... „Ra
diola“ su patefonu kaštuoja 
apie 500 rublių, bjaurus gra- 
mozdas, „Ural“, 5 lempų — 
900 rublių, nemenkesnis gra- 
mozdas, bet jo niekas neįsten 
gia nusipirkti, tai jau tūzams 
aparatas. Ultra trumpomis 
bangomis radijo aparato Ru
sijoj niekas n,ežino ir niekas 
iš eilinių nėra apie tai girdė
jęs, — jokio supratimo Lie
tuvoj neturima ir apie televi
zinius aparatus.

Yra tik juodojoj rinkoj.
Okupantas nenustoja pla 

kęs visokiais liežuviais, kad 
šiandien Lietuva viskuo perte 
kusi, jokių trūkumų nėra, tau 
tos gerbūvis tiek pakilęs, jog 
tetrūksta, rodos, gulbės pieno. 
Tikrą padėtį pailistruoti užten 
ka sekančių pavyzdžių:

1. „Cotton“ kojinių fabri
kas gamina tam tikros rūšies, 
„Capron“, kojines—ilgom siū 
lėm, juodom kulnim. Šią koji 
nių rūšį galima vien juodaja
me turguje užtikti, o visa ki
ta „vyresnės sesutės" randa 
Maskvos „gostorgu^e“;

2. Goeifenbergerji vardo 
(buv. „Metalas“) meti 'abri 
kas gamina kibirus, ; idi- 
nes, vinis ir kita. Bet j. ion 
šių gaminių pirkti, te tau. zien 
juodajame turguje:

3. „Zefiro“ fabriko papiro
sus ir tabaką 1951 metais juo 
dajame turguje perpus pigiau 
galima buvo pirkti ir kiek tik 
nori;

4. Trikotažo fabriko „Kas 
pinas“ Viliampolėje megstinu 
kus ir kitus gaminius Lietu
voje tegausi juodajame turgu
je, o Maskvoj ir Leningrade 
juodajame turguje ir kaikada 
ir krautuvėse;

5. K. Požėlos (buv. „Til- 
ka", paskui „Ramunė“, o da 
bar pirmasis vardas) vardo šo 
koladą ir kakavą, teisybė, kra 
utuvėse rasi, bet kam ten pirk 
ti, jei juodajame turguje pi
giau gausi;

6. Odos kombinato „El
nias“ (buv. Frenkelis) Šiau
liuose padams ir auleliams 
odą tegalima gauti juodojoje 
rinkoje. Krautuvėse teužtin
kama oda už 2500—3000 rub
lių odiniam paltui, bet ta pati 
oda „juodai“ pirkta kaštuoja 
apie 1000 rublių;

7. Žuvies konservų fabrikų 
žuvį galima pirkti Rusijos kra 
utuvėse ir juodojoj rinkoj Lie 
tuvoj;

8. Yra keli mielių fabrikai, 
bet visos mielės parduodamos 
vien iš po skverno;

9. Kai „Pienocentro“ svies 
tas krautuvėse pasirodo, kai-

Nukelta j 7 puslapį.

10.
Kolchozų valdybos mušasi su 

MTS viršininkais.
1951 m. vadinamų mašinų 

ir traktorių (MTS) stočių ti 
nklą žymiai išplėtė. Traktori
ninkus ruošia 3 mėnesius n 
paleidžia ūkininkams ant gal
vų. Jų atliekami darbai, pama 
čius, verčia už galvos tvertis: 
kur griebta, kur ne, tai giliau, 
tai vėl nušliaužta paviršium, o 
pasisukimuose — tai tikra ma 
kalynė, bet joks arimas! Kiek 
vienoj mašinų ir traktorių sto 
tyje yra ir 3—4—5 kombai
nai. Kombainininkų paruoši
mas tęsiasi irgi 3 mėnesius, 
paskui sėda į kombainus ir 
daužosi po laukus. Kur grie
bia varpas, kur ne, pernoku
sius javus išbloškia dirvoj, šia 
udus išmeta rugienose, kur 
jie, dažniausiai, ir supūva.

Ūkininkai kombainininkų 
kratosi, kaip pavietrės, jie ma 
to jų nešamus nuostoluis, kas 
užtęsia kolchoze dirbančio ir 
jo šeimos badą, ir jie kombai
nininkus išmeta, o javų kirsti 
griebiasi dalgėmis.

i Kadangi MTS turi arimo, 
akėjimo, kirtimo ir kūlimo 
planus, tai MTS direktorius 
čiumpa kolchozo pirmininką 
už gaurų, kad jam leistų kol
choze išpildyti planą. Šio pa
sėkoj įvyksta kruvinų susirė
mimų tarp MTS direktorių ir 
kolvehozų valdybų. Žinoma, 
mūšį laimi visuomet MTS di
rektorius, nes jis dažniausiai 
rusas, o jei ir lietuvis, tai bū
tinai aršus partietis.

MTS stotyse veikia politi
nis skyrius. Jis seka kolchozo 
ir MTS darbą ir griežtai vado 
vauja politiniam auklėjimui. Šį 
skyrių sudaro viršininkas ir 
pavaduotojas. Vienas iš juod 
viejų būtinai rusas, bet parti
niai — abu. Jiedu ginkluoti 
revolveriais. Prie politinio sky 
riaus yra laikraščio redakcija, 
laikraštis leidžiamas 2—3 kai 
tus per savaitę. Redakciją su 
daro redaktorius, jo pavaduo
tojas ir 2—3 bendradarbiai. 
Visas štabas nieko kito nevei 
kia. Didesni politiniai skyriai 

nesuvokta realybė ir iš to pa
imta klaidinga kryptis. Esu pe 
simistas šiuo reikalu ir manau, 
kad toliau eidami tuo pačiu 
keliu, nieko gero nepasieksi
me. ALB vardu surinksime da 
lį tremtinių ir neskaitlingus 
vietos lietuvių asmenis, o pati 
svarbioji Amerikos lietuvių vi 
suomenė liks šalia to, ką da
bar vadiname ALB. Amerikos 
lietuvių visuomenė pasiliks 
prie savo sukurtų organizaci
jų ir aš manau, kad jie gerai 
padarys“.

„Kai kalbama apie LB kuri 
mą kituose kraštuose, tai tei
singai ir galvojame ir kalba
me. Tačiau ar lygiai teiisngai 
galvojame ir kalbame tas pa
čias sąvokas taikydami Amen 
kos lietuviams? Man atrodo, 
kad kalbėti apie ALB kūrimą 
yra netikslu. Negi mes kuris 
galėtume sakyti, kad lig šiol 
Amerikoje nebuvo Lietuvių 
Bendruomenės ?"

Vyskupas Brizgys pastebi, 
kad „Amerikoje LB yra sena 
ir gerai organizuota“. Todėl, 
anot jo, ją „reikia nq kurti, o 
plėsti ir tobulinti“.

TŪLAS IŠRYŠKINIMAS,
„Laisvoji Lietuva“, 5 nr. ra 

šydama apie Brazaitį, Ylą ir 
Germantą, daro tokį išryškini 
mą:

„ . . . mus labjausiai nustebi 
no prof. Z. Ivinskio „Tėviškės 
Žiburiuose" paslapties atiden
gimas: prof. J. Brazaitis bu
vęs slaptas ryšininkas prie Pr. 
Germanto. O kas buvo Ger
mantas, mums yra labai gerai 
žinoma, tai nieko nepagelbės 
nei prof. Ylos, nei kitų noras 
iš Pr. Germanto padaryti he
rojų, kai jis tebebuvo ilgą lai
ką nacių įrankis, o vėliau, pa 
matęs, kad naciai praleimės 
karą, metėsi į kitą kraštutinu
mą, tikėdamasis vėl oportunis 
tinės karjeros.

Taigi, logiškoje įvykių rai
doje, „slaptas ryšininkas“ irgi 
buvo ryšyje su nacių patikėti
niu nacionalsocializmui apaš
talauti Lietuvoje“.

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
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~ "St? CATHARINES, Ont.
~ GRAŽUS DARBELIS.

Šiais metais Juozapai, švęs
dami savo vardines, nutarė ne 
išgert niekais nė vieno stikle
lio ir bonkos alaus, bet vieton 
to sušelpti ligonę p. L. Siurb 
henę su dviem dukraitėm gu 
linčią sanatorijoje.

Ponia S. apie metus laiko 
gulėjo „Penisula“ sanatorium 
St. Catharines, Ont., bet da
bar yra perkelta į „Mauntain“ 
sanatorium Hamilton, Ont., 
kur yra ir jos dvi dukrelės.

Man teko įteikti Juozapų 
St. Cathariniečių p. S. dovaną 
46,50 dol. Prisistačiau ligonei 
pietus valgant. Ji baisiai nuste 
bo; nustūmė tolyn savo iš k u 
kliu patiekalų valgytus pietus 
ir pradėjo klausinėti apie jos 
nesapnuotą staigmeną. Man 
paaiškinus, kad tai toks leng
vas ir kuklus darbelis padary 
tas savų tautiečių Jos sveika
tai pastiprinti ir paprašiau, 
kad baigtų valgyti pietus. Bet 
ligonė nevalgė, išgėrė tik po 
pietinius vaistus ir atsakė, kad 
esanti soti netikėta dovana, 
už kurią nuoširdžiai dėkojo 
man ir visiems kitiems prside 
jusiems. Vėliau parodė savo 
gražų darbelį, kuris išsiskiria 
iš kitų tarpo. Kad ir sanatori
joje būdama, lietuvė dirba.

Laiškai Redakcijai
Gerb. p. Redaktoriau!

Dienrašty „Draugas“ š. m. 
nr. 74 yra patalpintas sąrašas 
asmenų, aukavusių Vydūno 
Fondui. Tame sąraše yra pa
minėta mano pavardė, kaipo 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Montrealio skyriaus nario. 
Dėl to prašau vietos šiam iš
siaiškinimui.

Reiškiu nuoširdžią padėką 
brangiems prieteliams, kurie 
užjautė ir lankė mane ligonį. 
Dėkoju Dr. Michalskiui ir šei 
mai, kun. J. Tadarauskui, p. 
Zabaloniams, p. Burinskams, 
p. Zackams, p. Pundziams, p. 
Milaševičiams, p. Zimantams, 
p. Žemaičiams iš Edrans, Man. 
ir kitiems. Taipgi mieliems 
kaimynams, kurie daug gel
bėjo darbu, žodžiu ir gausio
mis dovanomis.

Visiems ir už viską širdin
gai dėkoju. J. Bugailiškis. 
Copetown, Ont. 

* * ♦
Širdingai dėkoju Ponam' 

Mikelėnams už man suteikt) 
ir teikiamą visokeriopą pagel 
bą mano ligoje, kai kovo 17 d 
turėjau operaciją Simcoe Not 
folk General Hospital, kur po 
nai Mikelėnai rūpinosi mani
mi ir kiek tik galėdami stengė 
si dažniau lankyti mane, ii 
dabar grįžęs iš ligoninės gy- 
daus jų namuose. Už jų šir
dingą rūpestį ir vargą tariu 
širdingą ačiū!

Taip pat dėkoju tiems, ku
rie lankė mane ligoninėj: po
niai Astrauskienei, panelei As 
trauskaitei, ponui L. Balniui, 
ponams Dumšoms, ponams 
Balniams, ponams Čaikoms, 
ponams Vilkams. Dar kartą 
visiems širdingai ačiū.

Vincas Balnius.
♦ * ♦

Kanados Liet. Bendruome
nės Švietimo Komisija, ruošda 
ma pirmąsias Mokytojų Dien- 
nas Kanadoje, susilaukė nuo 
širdžios paramos iš eilės orga
nizacijų, įstaigų bei paskirų as 
menų. Visiems, kurie mums 
padėjo, reiškiame nuoširdžiau 
šią padėką, būtent: 1. Prele
gentei dr. A. Šidlauskaitei 
(Ottawa) už skaitytą turtin
gą paskaitą. 2. Visų Kanados 

Tai buvo mažos išsiuvinėtos 
gėlelės ir lietuviškais raštais 
staltiesėlės, kurias parduo
dant ir sudaro ligonės pagrin 
dinį savo rankų uždarbį. Man 
atsisveikinant, dėkinga ligo
nė visos šeimos vardu, dėkojo 
tiems, kurie prisidėjo prie pa 
stiprinimo jos ir 4 — 7 metų 
dviejų jos dukrelių sveikatos.

Ir paskutinis ligonės prašy
mėlis, gal kas galėtų prisiųsti 
atliekamų lietuviškų knygų, 
ilgesiui sutrumpinti, tokiu ad 
resu: Mrs. L. Siurblys, Moun^ 
tain Sanatorium, Hamilton, 
Ont., (Wilcox 4).

Aukavusiųjų sąrašas: po 5 
dol.: J. Vyšniauskas, J. Kavo 
lėlis, J. Alonderis, po 2 dol.: 
J. Šarapnickas, J. Grigas, J. 
Satkevičius, A. Alonderis, K. 
Galdikas, J. Tarvydas, A. Še 
tikas, A. Panumis, J. Kazra- 
gis, J. Paukštys, po 1 dol.: V. 
Povilčius, J. Skeivalas, P. šu 
kys, K. Bukys, A. Kuraitis, 
Z. Jakubonis, J. Navasaitis, 
M. Januševičaitė, A. Ambra
ziejus, K. Stankevičius, A. 
Ubeika ir 50 et. A. Rutkevi- 
čius. Viso 46,50 et.

Dėkingas visiems aukų rin
kėjas Juozas.

Pareiškiu, kad Lietuvos At 
gimimo Sąjūdžiui niekad ne
priklausiau ir dabar nepriklau 
sau. Manau, kad rinkėjai au
kų bendriems lietuvybės rei
kalams dar neturėtų pagrindo 
aukavusįjį skaityti savo nariu 
ar prijaučiančiu.

Reiškiu pagarbą
J. Lukošiūnas.

PADĖKOS —-
lietuviškųjų parapijų klebo
nams ir kolonijų kapelionams 
už atlaikymą specialių Šv. Mi 
šių mokytojų intencija, už pa
rinktas aukas ir gausius svei 
kinimus. Pirmoji, mus pasie
kusi, rinkliava yra iš Prisikėli
mo Parapijos Toronte, kuij 
.urinkta 66 dol. 38 centai. 3j 
Tėvams Saleziečiams (Tori- 
ro — Italija) už sveikinimą ir 
lovanas knygomis. 4. Visiems 
K. L. B-nės organams už mo
ralinę ir materialinę paramą 
bei sveikinimus. Ypač Bendr. 
P^rm. p. J. Matulioniui, Mont 
realio, Hamiltono ir Toronto 
apylinkėms, 5. Meninės dalies 
programos vadovams ir daly
viams: a) Hamiltono vysk. M. 
Valančiaus šęšt. mokyklos 

stikos grupei ir jos vado
vei mokyt. A. Grajauskaitei, 
fe) Toronto Maironio vardo 
Sešt. mokyklai, c) Augštesnie 
siems Lituanistikos Kursams 
Toronte, d) Toronto jaunoj 
skaučių draugovei ir jos vad<^ 
vėms ps. B. Jasinevičiūtei ir 
ps. D. Zubrickaitei, e) Toron
to jūrų skaučių „Vandenės“ 
laivui ir jo vadovei v. v. G. 
Anysaitei, f) Toronto jaun. 
ateitininkų kuopai, 6. Tėvams 
Pranciškonams Toronte ir L. 
Namų vadovybei už parūpini- 
mą salių. Visiems suvažiavi
mą sveikinusiems. 8. Ponioms 
už suruošimą vakarienės: p. 
Juozapavičienei, p. Jonaitie
nei, p. Jagėlienei, p-lei Kaunai 
tei, dr. Norvaišienei, p. Pus- 
vaškienei, p. Rinkūnienei, Sa 
pijonienei, p. Sakalauskienei, 
p. Šapokienei, p. Šlekienei, p. 
Tamulaitienei, p. Žumblytei.,
9. Mokytojams iš arti ir iš to 
Ii suvažiavime dalyvavusiems,
10. Sveč.ams gausiai į iškil
mingą posėdį atsilankiusiems 
ir ta prdga suaukojusiems 
117 dol. Ačiū!

KLB Švietimo Komisija.
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Sovietai kėsinasi 3
| AUSTRIJOJ ESANČIUS TREMTINIUS.

New Yorke, Pabaltiečiu 
Laisvės Namuose, kas antras 
antradienis vedamos plačios 
diskusijos įvairiais politiniais 
klausimais. Visuomet dalyvau 
ja 40—70 asmenų, egzilų ir 
amerikiečių. Kovo 23 d. buvo 
diskutuota Austrijos taikos su 
tartis dėl kurios JV, D. Britą 
nija, Prancūzija ir Sovietų Są 
junga iš vienos pusės ir Aust 
rija iš kitos, Berlyno konferen 
cijoj buvo beveik susitarusios. 
Jei Sovietų Sąjunga nebūtų 
pareikalavusi palikti savo ka
riuomenės Austrijoj ir toliau, 
paruoštoji taikos sutartis ne 
abejotinai būtų buvusi pasira 
šyta. Toje sutartyje yra vie
nas straipsnis, liečiąs tremti
nius (D. P.), ties kuria ir bu 
vo sustota. Klausimą referavo 
p. Eckart, buv. Vengrijos am 
basadorius.

Referentas susirinkusiems 
išdalino 16-jo sutarties straips 
nio tekstą, kuriuo apimami 
tremtinių, esančių Austrijoj, 
reikalai. Kadangi Austrijoj 
yra ne tik pabaltiečiu tremti 
nių, bet nuolatos į Austriją 
prasimuša ir aplink Austriją 
esančių daugelio kitų valsty
bių tremtinių, jų priskaitoma 
apie 50.000, tai susirinkimo su 
sidomėjimas buvo labai dide
lis. Pagal minėtą 16 sutarties 
straipsnį, suskirstytą į daugy 
bę pastraipų, yra prirašyta pa 
.sibaisėtinų dalykų. Būtent:

Marija Aukštaitė, 
rašytoja, buv. „Nepriklauso
mos Lietuvos“ redaktorė, vi
suomenininke, kurios kūrybos 
fragmentas eina šio „Nepri
klausomos Lietuvos“ numerio 
atkarpose.

1. Austrija įpareigojama mi 
tis visų reikalingų priemonių 
savanoriškai repatrijuoti vi
sus tremtinius į jų kilmės kraš 
tus, per visų santarvininkų nu 
statytą, periodą;

2. Austrija įpareigojama vi 
sapusiškai padėti Santarvinin 
kams ir jų pagalbininkams, 
turėtų būti leista lankytis į tr 
emtinių stovyklas, jų kitas gy 
venamas vietas ir t. t.

4. Tremtinių stovyklose ir 
centruose turės būti uždraus
ta bet kokia propaganda prieš 
santarvininkų ir jų pagalbinių 
kų interesus, kuomet bus nori
ma tvarkyti repatriaciją;

5. Tuojau likviduoti bet ku 
riuos tremtinių komitetus, cen 
trus ar kitas panašias organi
zacijas, esančias stovyklose ar 
už jų, kur tik jos bebūtų, kad 
jos negalėtų veikti prieš san
tarvininkų ir jų pagelbininkų 
interesus.

6. Uždrausti tremtinius ver 
buoti į karinius ar jiems pana
šius dalinius.

7. Parūpinti reikalingas tra 
nsporto priemones repatrijan- 
tams nugabenti iki artimiausios 
sienos.

8. Austrija įsipareigoja tre 
mtiniams suteikti tokias pat 
užsienių teises, kaip ir visiems 
kitiems legaliai į Austriją at 
vykusiems.

9. Jokia parama neprivalo 
būti teikiama iš Austrijos pu 
sės asmenims, atsisakantiems 
grįžti į savo kilmės kraštą. 
Jei šitie asmenys: kovojo prie 
šų pusėj prieš Santarvininkus 
ir jų pagelbininkus, ar savano 
riškai koloboravo su šių prie
šais, ar yra užangažuoti prie
šų aktyviam veikimui prieš sa 
vo kilmės kraštus, o lygiai ir 
prieš bet kurį Jungtinių Tau 
tų narį, ar yra nariai organiza 
cijų ar grupių, kurios tremti
niams trukdo grįžti į jų kil
mės kraštus.

Taip atrodo laisvai atpasa 
kotas tos sutarties 16 str. teks 
tas. Santarvininkų pagelbinin 
kais reikia laikyti visus kraš
tus, kuriems teko kovoti prieš 
Vokietiją. Praktiškai reikia 
laikyti jais visus Sovietų Są 
jungos satelitinius kraštus ir 
Jugoslaviją.

Šiuos visus įsipareigojimus 
Austrija būtų prisiėmusi, ka
dangi ją vis dar slegia tremti 
nių „našta“.

Per diskusijas buvo pasisa 
kyta, kad reikia egzilams ir

MŪSV ^SPORTĄ S
SPORTO VARŽYBOS D .1 RO1TE

Kovo 27—28 dienomis Dėt 
roite vyko J. A. V. Vidurio 
Vakarų Apygardos kamuolio 
žaidimų pirmenybės, kuriose 
aktyviai dalyvavo šeši lietuvių 
sporto klubai. Faktinas pirme 
nybių organizatorius buvo De 
troito lietuvių sporto klubas 
„Kovas“, o pirmenybių pra- 
vedimui talkininkavo sudary
tas komitetas ir paskiri asme
nys.

Paskirų rungtynių rezulta
tai :

Vyrų tinklinis: Chicagos 
„Perkūnas“ — Detroito „Ko
vas" 2:0. Clevelando „Žaibas”
— A. S. K. „Lituanica“ 2:0. 
Chicagos „Perkūnas" — Cle 
velando „Žaibas“ 2:1.

Moterų tinkslinis: Chicagos 
„Perkūnas“ — A.^. K. „Litu 
anica“ 2:0. Chicagos „Ginta
ras“ — Clevelando „žaibas“ 
2:1. Clevelando „Žaibas“ — 
A. S. K. „Lituanica“ 2:0. Chi 
cagos „Gintaras“—Chicagos“ 
„Perkūnas“ 2:1.

Jaunių krepšinis: Chicagos 
„Gintaras“ — Chicagos Skau 
tų Tuntas „Lituanica“ 49:43. 
Chcagos „iGintaras“ — Cleve 
lando „Žaibas“ 45—39. Chi
cagos Skautų Tuntas „Litua 
nica“ — Clevelando „Žaibas“ 
47:36.

Vyrų krepšinis: Chicagos 
„Perkūnas" — Detroito „Ko 
vas" 84 :69. A. S. K. „Lituani 
ca“ — Chicagos „Gintaras“ 
71:38. A. S. K. „Lituanica *
— Chicagos „Perkūnas“ 81: 
60. Detroito „Kovas“ — Chi
cagos „Gintaras“ 71—45. Chi 
cagos „Perkūnas“ — Chica
gos Gintaras“ 86:62. A. S. K. 
„Lituanica“ — Detroito „Ko 
vas“ 106—51.

Varžybos baigėsi A. S. K. 
„Lituanica“ ir Detroito „Ko
vas“ krepšinio rungtynėmis, 
kurių pradžioje kamuolį išme 

vietinėms visų tautybių org* 
nlzacijoms Amerikoj, daryti 
skubių žygių, kad neatidėlio
jant būtų gelbėjami visi trem 
tiniai iš Austrijos. Buvo suda 
ryta komisija paruošti memo 
randumų projektus ir veikti 
visaip kitaip JV vyriausybę, 
kongresą ir viešąją opiniją.

Taigi bolševiko ranka sie
kia visur ir visokiausiomis pn 
emonėmis naikinti žmones, 
nuo jų pasprukusiems. 

tė „Kovo” klubo pirmininko 
Pr. Misii.ro pristatytas, pla
čiai Amerikos gyvenime žino
mas Detroito „Lions" žaidė
jas Vincas Banionis.

Varžybų baigmėje įvyko do 
vanų įteikimas.

Dovanas gavo: Vyrų tink
linio varžybų laimėtojas Chica 
gos „Perkūnas" dovaną — 
FASCO; Moterų tinklinio vai 
žybų laimėtojas Chicagos 
„Gintaras“ dovaną — JAV Vi 
daus Vakarų Sportą K-to; 
Jaunių krepšinio varžybų lai 
mėtojas Chicagos „Gintaras" 
dovaną — P. L. B. Detroito 
apylinkės; vyrų krepšinio vai 
žybų laimėtojas A. S. K. „Li 
tuanica“ dovaną — Detroito 
Lietuvių Radijo Klubo. Dova 
nas įteikiant žodį tarė JAV 

-Vidurio Vakarų Apygardos 
Komiteto pirmininkas inž. A. 
Nasvytis ir kitų organizacijų 
atstovai.

Daug nesileidžiant į kalbas, 
galima pasakyti, jog suruoš
tos pirmenybės, pareikalavu
sios daug triūso, laiko ir pasi 
šventimo, praėjo pasigėrėtino
je augštumoje. Ypatingai džiu 
giai reikėtų žiūrėti į dalyvavi 
mą čiagimio jaunimo. Xet tre 
čios kartos lietuvių, glaudžiai 
bendradarbiaujančių su nau
jai atvykusiais, buvo veik viso 
se dalyvavusiose komandose. 
Tikrai malonu, nes toks ben
dradarbiavimas netik kelia sp 
ortinį lygį, bet ir prilaiko dva 
sinį genocidą, besireiškiantį ii 
mūsų pačių tarpe.

Negalima nusiskųsti ir vi
suomenės abejingumu. Paski
ri detroitiečiai parėmė finan
siškai, priglaudę atvykusius, 
organizacijos skyrė dovanas, 
o ir pačias varžybas sekė ne
mažas skaičius žiūrovų. De
troitiečiai retokai pasižymi la 
bai gausiu atsilankymu, todėl 
matytas jų skaičius buvo vi
sai patenkinamas.

Buvo ir nesklandumų. Gal 
daugiausia į akis krito pasitai 
kę ginčai rungtynių metu. Ne 
visiškai smagu buvo stebėti ir 
rungtynių teisėjų nesutari
mus, kuriems pasireiškus, žiū 
rovai darydavo savotiškas iš
vadas. Petr. P.
■ Argentinoje V. Sadauskai
tė nugalėjo 65 kitas gražuoles 
ir buvo išrinkta karalienė, ji 
gavo aukso medalį ir daugy
bę brangių dovanų.

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ 
SPORTAS

Futbolas,

Vytis — Juventus. 5—4 (3 
— 1). Iš dalyvavusių dvylikos 
komandų vasaros turnyre, į 
ketvirtuką įėjo visos keturios 
naujų australų komandos. Bu 
dapest, Polonia, Vytis ir J u 
venus, kurios lošė pirmas pus 
finalines rungtynes kovo 8 d.

Budapest — Polonia 4—1 
ir Vytis — Juventus 5—4.

Į aikštę išbėga pirmasis P. 
Australijos meisteris Juven
tus, po keletos sekundžių pa
sirodo Vytis.

Teisėjo švilpukas ir ka
muolys jau darbe. Juventus po 
keletos minučių jau šauna pir
mą įvartį. Kitas pasuoja Čip- 
liui, šis permeta Petruškai, ku 
ris išlygina rezultatą.

Staigios ir žemos pasuotės 
vėl atneša Vyčiai antrą įvartį 
komandos kapitono A. Kito. 
Apie vid. kėlinio publikos nėr 
vus nuramina Čiplys įvarčiu.

Baigiantis kėliniui, prie Ju
ventus vartų, matyti Vyties 
uniformoje gulintis žaidėjas, 
kuris pamažu iššliaužia iš aikš 
tės. Pasirodo, tai Kitas, gavęs 
smarkokai į koją.

Antro kėlinio pradžioje mi
nutę nematyti Kito, nes del 
sumuštos kojos turėjo pavė
luoti. Bet keletai minučių pra 
slinkus, Kitas staigiu prasiver 
žimu šauna gražų įvartį.

Po dešimt minučių žaidimo, 
Armonas šovė į priešo vartus 
penktą įvartį. Vytis veda pen 
ki vienas. Liko dar apie pusva 
landį žaisti. Juventus nori žūt 
būt išlošti, bet čia mūsų gyni 
mas pastoja jiems kelią. Jie ir 
šį tą laimi. Kelios minutės liko 
žaisti. Ir vėl Vyties žaidėjas 
guli aikštėje. Komandos vado 
vas E. Taparauskas su keletą 
sanitarų išveda Čiplį iš aikš
tės. Vietoj Čiplio įbėga Visoc 
kas. Įvarčiai: Kitas 2, Petrus 
ka, Čiplys, Armonas po 1.

Edas.
MŪSŲ SPORTININKAI, 

susirgus vadovui p. Jonui Nar 
butui, penkioliktas rungtynes 
pralaimėjo ir iškriito iš varžy 
bų. Yra duomenų, kad mūsų 
„Taurui“ pakenkė tūli varžy
bų vadovų šališkumai.. Bet pla 
čiau apie tai bus parašyta se
kančiame NL numeryje.

— Scella pasisakė, kad vie 
nas pagrindinių dabartinio Ita 
lijos kabineto uždavinių yra 
išspręsti Triesto klausimą.

Dr .M. Lacharitė,
naujai išrinktasis Ville Lasai 
le (Montrealio priemiestis) 
majoru, rinkimuose nugalėjęs 
senąjį majorą p. Leroux, dau 
giausia vandens tiekimo klau

simu.
c -„-if---------------- — X-----—r-J
KANADOS ARKTIKA BU 
VO SUBTROPIŠKA JŪRA.

Šituos pastebėjimus padarė 
Ottawos geologas Robert 
Blackadar keturių mėnesių 
ekspedicijoje palei Ellesmere 
Island salos šiaurinį pakraštį, 
tai yra Kanados šiauriausia 
nuosavybė, esanti 500 mylių 
nuo ašigalio.

Blackadar lydėjo ledynų 
mokslininką Geoffrey Hatter 
sey-Smith kelionėje, kurio vy 
riausias tikslas buvo surasti 
Arktikos jūros milžiniškų le
do salų galimą pradžią palei 
Wllesmere ledų seklumą.

Jis surado uolų, kurių am
žius buvo nuo vieno biliono 
metų iki „gan jaunų" uolų, ku 
rių amžius buvo šiek tiek per 
vieną milioną metų.

Ten buvo koralų suakmenė 
jimai maždaug dviejų šimtų 
milionų metų amžiaus, sako 
Blackadar, kurie rodo, kad 
Arktikos salos buvo apsuptos 
subtropiška jūra. Koralams 
reikalingas vanduo, kurio tem 
peratūra nėra žemesnė 60 lai 
psnių. Jūra prie Ellesmeie 
yra dabar vidutiniškai 28 lai 
psnių Fahrenheit'o. (CS).
■ Arti Čikagos, Šv. Šeimynė
lės prieglaudoje mirė 73 me
et} amžiaus kun. Vincentas 
Dainys. Su vyskupu Matulio
niu ir kitais kunigais buvo ko 
munstų areštuotas 1928 me
tais ir ištremtas į Solovkų sa
las. 1933 metais su kitais išėjo 
j laisvę.

MARIJA AUKŠTAITĖ

DOLOROSA
Fragmentas.

Kūrinys iš 1904-5 metų.
Aplinkui kalnai jau tiesė žalius glėbius pavasario saulei. 

Auksiniai purienų vainikai geltonavo pevų drėgmėse ir upe
lių pakrantėse, plento pakraščiai žėravo geltonos pienių gal
vutės ir stiepėsi žaliausia žolė vis augščiau ūgiu pasispirda- 
ma, lapelius vystydama, iš gražių žiemos miego ankštelių iš
silukštendama.

Plentu į kurortą kasdien pleškėjo diližanai, iš arti ir iš 
toli rinkosi svečiai vasarotojai žydelio Motkės karietomis iš n 
stočių surenkami, ir vežėjų botagams pliaukšint — vasai na-U 
miai pilnėjo. I

Sutiko savo ponuš ir Monika. Birželio mėnesį diližanasJ 
sustojo ties pačiais namais, kur ji laukė, kur jų geras rankaslL 
pasilenkus išbučiavo. Nedavė jai rankos bučiuoti tik keistas I 
vienas žilas ponas, senos panelės Liucijos brolis viengungis,■ 
piešėjas Faustas Šilėnas. B

Panelė Liucija už tą užsigavo. Jos mintimis perbėgo:® 
„Jau jei tarnas, tai tarnas. Reik mokyt nusilenkimo. O tas® 
mano brolis, vis priešingai: ir pakaišytu sijonu motery jisW 
mato meną ir jaučia nusileidimą; nors ir tarnaitė, nors ii R 
klumpėta, jam vistiek“.

Dailininkas Faustas Šilėnas tą lyg nujautė. Visuomet į 
sesers pastabos jį šio to mokydavo. Žemu ūgiu jis susigūžė' i 
ir pasitraukė sesers lyg vengdamas, kad čia naujoj vietoj ji 
neįsisiūbuotų, nes ji tikrai kai kur turėjo tiesą jį užbarti ar- t 
ba net akimis ar kumštelėjimu perspėti.

Faustas buvo tylus ir kuklus. Viduj jis virė troškimais 
ir siekiais, kaip vulkanas, bet žmonės ant jo valdžią turėjo: ir 
nuskriausdavo, ir nustumdavo, ir pašiepdavo, įtarinėdavo jo 
perdidelį užsidarymą, bet drauge ir gerbdavo, pasirodančius 
jo dailės darbus brangindavo, nusimanantieji jo kūrybą tik
rai vertino, ir dažnas didikų salionas jo pieštais vaizdais ir 
portretais didžiuodavosi.

Dabar jis atkišęs žilą pailgą barzdelę stovėjo nuošaly ir 
laukė iki Motkė atrišo lagaminus nuo diližano ir juos po 
vieną nukilojo į žemę, tik liko dar viena didelė pririšta skry
nia teikianti Fastui rūpesčio, bet jis tik žiloj barzdelėj kėp
sojo tylus ir menkas, kaip pakelėj smūtkelis.

Visai kitaip atrodė drauge atvažiavęs Fausto brolėnas 
daktaras Klimas, jis buvo pačiame trisdešimties astuonių 
metų vyro pajėgume, buvo taurus ir orios išvaizdos ponas. 
Jis atvažiavo su savo jauna žmona Milda ir, išlipęs iš diližano 
su ja, jau observavo apylinkę. Ypatingai jų dėmesį patrau
kė artimiausia alėja nusitiesianti į parką, liepų kolonomis ap
augusi, ir ten, jau pačiam gale, Nemuno mėlynumu sužydė
jus!.

Daktaias Klimas dar neseniai vedęs. Atvyko iš Vil
niaus bent medaus mėnesį praleisti, nuo gausybės pacientui 
atsiplėšęs, vieną reikiamiausių daiktų bagažą įsimetęs.

Ponios Mildos atsivežta manta buvo daug didesnė; suk- 
lios, skrybėlės, vyro kostiumai, lovų paklojimai ir kosmeti
kos mažmožiai. Bet už vis didžiausias bagažas buvo daili
ninko Fausto toji skrynia, kurioje atsigabeno didelę dalį sa
vo pieštų vaizdų ir portretų, norėdamas sukrauti juos į savo 
įuosavą atelję.

Kai Motkė skrynią, virvėmis apsuktą, atrišo nuo dili
žano ir bandė ant savo pakuprintų pečių užsiversti, senelis 
Faustas neiškentė: pripuolė jis ir abu su žydeliu už ąsų pa
ėmę nukėlė. . . Pribuvo ir sargas, ir sargienė Monika. Visi 
jie supuolę skrynią užnešė laiptais į trečio augšto erdvią ii 
šviesę Fausto darbų atelję - salę ilgą išsitiesusią per visą di
delį namą, kur nuo sienų iš rėmų jau žiūrėjo beveik visa gar
binga Šilėnų giminė, išdidžių lietuvių bajorų, kurie kadaise 
su lenkų aristokratija už lietuvybę kirtosi, su rusais vis dėl 
Lietuvos derėjosi, diplomatiškais keliais jieškojo jai laisvės 
r nepriklausomybės.

Kai kiti visi išėjo iš ateljės ir liko tik vienas Faustas, 
jis čia pasijuto laisvas, kaip aras, bet ir kenčiantis, kaip tik 
as sielos kankinys.

Vaikščiojo barzdelę glamžydamas ir su dideliu sielos 
populiu žiūrinėjo į savo darbus. . . Visos tos akys nuo sienų 
š rėmų žiūrinčios koncentravo jame vieną simbolį, vieną 

aistrą jų giminės — matyti Lietuvą laisvą, nepriklausomą, 
Žydinčią džiaugsmu ir tautos laime.

Sugniužęs ant skrynios beveik pravirko, nieko kito ne
galėdamas tik kontempliavo. Juk jis ne kovos žmogus, tik 
nuolaidų. Ne kardas jo rankoje, tik teptuvėlis. Ne kerštas 
širdyje, tik meilė. Bet kad ir toks, giliam vidaus balse pa
juto :

— Fauste, ne tik durklu ar kulka perveriamos širdys, 
bet ir menu... Tai kas, kad tu neturi kariuomenės pulkų, 
pabūklų, bei bazių, bet turi talentą, plačią sielą ir pasaulinę 
meno erdvę. Šiltai buvai priimtas Paryžiuje, Londone, Mi
lane, Romoje, Berlyne. Nieks neužkirto tau kelių įnešti į 
parodas mūsų vargstantį kaimietį, ujamą artoją, persekio
jamą knygnešį, tardantį dvasiškį, surakintą studentą, plaka
mą baudžiauninką.“

Įnešei gražiąją mūsų Lietuvą jos girių rūbe, upių kas
pinuose, žydinčių pievų žiurstely, Baltijos jūrų kvėpavime ir, 
originalaus aukso - gintaro žiede. .. Bet prisipažink, Fauste, 
kad įnešei ją — dar netokią! Nepilną! Nesuguldei jos veide 
pilnų bruožų! Nesuliejai jos akyse išgyvenimų, laisvės il
gesio ir visos tautos ašarų. Kančios, sopulių, nepriklausoy- 
mybės ir jos sveikatos lūkesio. Taip, Fauste, tu nepilnas, 
nes tavo kūryba — nepilna. ..

— Kuo aš kaltas? Mano balse? Ką? — pašoko aštraus 
sopulio sugeltas ir žingsniavo po salę jau prietema užgulan
čią, vakariniais šešėliais apsigaubiančią. Sustojęs prie lango 

žiūrėjo į netolimos bažnyčios masyvą, vis į pilkesnį siluetą 
besiformuojantį, gotiko bokštais ir bokšteliais gelsvoj mėne
sienoj išryškėjantį.

Grožėjosi tuo. Pro bažnyčios bokštų siluetus gėrė vio
letines žaras vakaruosna grimstančias, pro kalnus debesinių 
pūkų žvaigždeles sumirksinČias. Ir jo vidujis dar labjau ne
rimo. Glėbė visu glėbiu pasaulį, nešė prie širdies, glaudė ir 
jieškojo vis naujo dažo, naujų gijų, naujų vizijų, naujų, nau
jų. .. Lietuvai.

— Dėde, ar esate čia? . . — prasivėręs duris paklausė 
daktaras Klimas ir nutraukė Fausto minčių įsibėgėjimus.

— Čia, Pauliau, kurgi daugiau? . . — atsakė rankas už 
pečių sumesdamas ir prieidamas pasitiko daktarą Klimą švie
sų nedegdamas, bet į vidų kviesdamas.

— Prašau arčiau. . . Į mano pačias giliąsias svajones 
įbrisime abu. . . Nedegsiu šviesų, nes mėnulio pilna salė. . .

— Dėdė Taustas, vis su tomis svajonėmis. . . Ką čia dė
dė išsvajosi? Kiek jau darbų vertingų padaręs, galėtumei pa
silsėti, bent čia kurorte, o dabar, jau nuo pirmo vakaro, vėl 
— svajonės.

— Pauliau gerasis, gal tu vienas mane geriausia supi an
tį, ir tikrai tik tau vienam galiu pasiguosti, kad visi mano 
darbai — šaukiasi pataisų. . . papildymų. . . Pagaliau, kur ma
no troškimų pilnuma?. . .

— O, dėde! Sunku žmogui įvykdyti tobulumą. Daro
te tą, ką galite. Troškimai žmogų lydi per visą gyvenimą. Ir 
vargas tam, kurs kanda — neperkandamą riešutą.

— Atspėjai, sūnau: kandu tą, pasak tavęs, kietą riešu
tą nuo pat pradžios darbų. .. Štai, pilnos sienos vaizdų, por
tretų. . . o juose visuose vyravo viena idėja — Lietuva. . . 
Visuomet troškau ištiesti pilnai jos būtybę: didingumą, il
gesį, kilnumą, sopulius ir pergyvenimus ir, pražiūrėjau akis 
šventovėse, muzėjuose, giriose ir pievose, miestuose ir kai
muose, kiekvienoj sutiktoj motery — jieškojau jo akių ir 
lie jaus su meile į drobę, ir kas? . .

— Šventas įamžinimas, mano mielas dėde.
— Ne. Kančia man pačiam. . . Vidaus gilus išmetinėji

mas ir sopulys vis dar bejieškantis, pačioj sieloj be vaisių at- 
siremiantis.

— Prašau nepykti, bet dėdė Faustas, turbūt jieškote 
komplimentų?

— O Pauliau, Pauliau. . . Taip savas, ir tik tiek gali 
mane suprasti, tik manyje įsižiūrėti?!

— Kągi, dėdė už darbus jau ir premijas laimėjęs, ir viso 
kiais įvertinimais apsuptas, ir ko dar? ..

— Kūrybos pilnos! Pauleli mano! Tokios kūrybos, 
kokią jaučiu ir neįstengiu iškloti. Kas man įvertinimai? Kas 
man piemijos? Aš jaučiu nevertybę. . . Savo darbų menku
mą ir nepilnuiną.

— Toks jūsų charakteris, mielas dėde: kilnus, tarnus, 
nesavanaudis ir be galo jautrus. Bet jūs jauskite, kaip jūs 
jaučiate, priežodis sako: „Kuproto neištaisysi“, o mes, žino-

Misii.ro


4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. IV. 1. — Nr. 14(363)

KANADOS LIETUVIŲ MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE,

Lietuvių Namuose ir Šv. Kazį 
miero salėje, š. m. kovo mėn. 
27 — 28 dienomis apsvarstęs 
lietuviškojo jaunimo Kanado
je mokymo ir auklėjimo prob
lemas, nutarė kreiptis j lietu
vius tėvus, kunigus, inteiigen 
tiją, lietuviškas organizacijas, 
bei visą lietuvišką Kanados vi 
suomenę, idant tinkamas dė
mesys būtų atkreiptas į lietu
višką mokyklą bei į lietuviš
kas jaunimo organizacijas, 
kaip j pagrindinius lietuvybės 
išlaikymo veiksnius.

Rezoliucija Nr. 1.
Tėvai! Skiepykite savo vai 

kuose tautos krašto meilę, pa 
pasakokite jiems apie mūsų 
tautos garbingą praeitį bei jų 
grožį. Sukurkite jų vaizduo
tėje garbingą, didingą - legen 
darinę Lietuvą. Permažas jū
sų procentas ligi šiol suprato 
lietuviškos mokyklos bei jauni 
mo organizacijos svarbą.

Siųskite savo vaikus į lietu 
viškas mokyklas reguliariai, 
kaip siunčiate į kanadiškas. 
Jūsų yra pirmoji pareiga pri
žiūrėti, kad jūsų vaikai suge
bėtų lietuviškai ne tiktai kal
bėti, bet ir skaityti, bei rašyti, 
tai atliekant galimai anksty- 
vesniame amžiuje, netgi prieš 
tai, kai vaikas pradeda moky
tis angliškai. Kokią paguodą 
jūs turėsite iš savo vaikų ir 
anūkų, su kuriais jūs negalė
site susikalbėti?

Dalyvaukite aktyviai mo
kyklos gyvenime ir padėkite 
mokytojams, kada būsite pra
šomi, visais galimais būdais. 
Žiūrėkite rimtai į svarbius Tė 
vų Komiteto uždavinius.

Siųskite savo vaikus į lietu 
viškas jaunimo organizacijas: 
ar tai ateitininkų, ar skautų, 
sporto, ar meno. Organizacijos 
efektyviai saugoja jaunimą 
nuo negeistinų įtakų, kurių 
liūdnas pasekmes galima kas 
dien pastebėti šio krašto spau 
d oje.

Rezoliucija Nr. 2.
Į Dvasiškiją! Kanados lietu 

viai mokytojai įvertindami 
dvasiškijos ir parapijos reikš
mę lietuvybės išlaikymui, no 
retų atkreipti mūsų dvasiški
jos dėmesį į sekančius, kad lie

Gervazas Maukelė
PRIE MARIŲ KRANTELIO

Prie upės krantelio, 
Montreal miestely, 
Statyčiau namuką 
Kad ir iš plytelių.
Statyčiau namuką, 
Kuklų, nediduką, 
Viliočiau mergelę 
Nors ir be dantukų. . .
Neviliok, dypuke, 
Vos tik atsišėręs.
Leisk man jaunai laukti 
Turtingo biznieriaus. 

tuviškos parapijos išsilaikytų 
visą laiką šiame krašte, lietu
viškos mokyklos ir jaunimo ry
šys su parapija negali būti 
vien formalus ar pripuolamas. 
Lietuviška mokykla ir lietuvis 
kos jaunimo organizacijos tu
ri būti neatskiriamomis lietu
viškos parapijos funkcijomis, 
kaip yra ir šio krašto kanadiš 
koše parapijose. Prisiminki
me J. E. Vyskupo Brizgio žo
džius: „Lietuviška parapija 
be mokyklos — kaip šeima be 
vaikų“. Ji neturi ateities.

Šeštadienio mokyklų prisi
glaudimas kanadiečių mokyk
lų patalpose nėra patenkina
mas ir negali būti laikomas 
pastoviu reiškiniu. Kad lie
tuviška mokykla galėtų gy
vuoti ateityje,, ji privalės būti 
pastoviai prijungta prie lietu
viškos parapijos ar lietuvių 
bendruomenės centrų (kaip 
pav. Augštesnieji Lituanisti
kos Kursai veikiantys Toron
to Lietuvių Namuose). Tiktai 
tuo būdu jos egzistencijai ga
li būti užtikrintas pastovus pa 
grindas.

Rezoliucija Nr. 3.
Į Kanados Lietuvių 

Organizacijas!
Suvažiavimas, išklausęs jau 

nimo organizacijų atstovų pra 
nešimų, sveikina jų darbą ir 
linki, kad artimiausioje ateity
je neliktų nė vieno lietuvio 
jaunuolio-ės be lietuviškos or
ganizacijos.

Pasitaiką organizacijų tar
pe maži nesklandumai tebūnie 
paaukoti bendrąjam Lietuvių 
Tautos reikalui.

Nenustumkite Lietuviškos 
mokyklos ir lietuviškų jauni
mo organizacijų į paskutinę 
vietą. Mokyklos rėmimas ir 
palaikymas yra vienas iš pir
mųjų uždavinių KLB bei visų 
liet, organizacijų. Kad mūsų 
pastatytas K. L. Bendruome
nės rūmas dar šiame šimtme
tyje nepaliktų be gyventojų.

Remkime jaunimo organiza 
cijas ne pripuolamai, bet pla 
ningai padėdami išsilaikyti 
joms ir jų spaudai.

Neapleiskite Vargo Mokyk
los!

Suvažiavimo prezidiumas.

Bepig tau biznieriaus 
Glėbyje paskęsti. 
Sunku man dypukui 
Čia tautietę vesti.

AMERIKA NAUDOJA 
ATOMINĘ ENERGIJĄ 

jau civilio gyvenimo reikalą 
ms. Tam tikslui yra paskirti 
milionai dolerių pastatyti ato 
miniams generatoriams, ku 
rie gamins elektros energiją.

JIE DALYVAUJA KANA
DOS DAILĖS PARODOJE,

Telesforas Valius
Henrikas Nagys 

PAVASARIAI
Kužda ir kužda neramūs miškai pro miegą; 
nuo alsavimo karšto dreba malūnų sparnai. 
Mėlynos mėnesio akys spindi tankmėj.
Nakčia skardi ir skardi giriom laukinis juokas.
Debesys lenkia ir lanksto eglių viršūnes...
Ir — pažadinti vandenys puola į prarajas.
Upės apglėbusios neša į tamsą suaižytą ledą.
Aidi akiraty slopūs griaustinio dunksėjimai.
Ilgas žėrintis žaibas atveria dangų.
Ant laukų drumzlinų lyja rytmetis.
Žmonės vienplaukiai stovi bundančioj žemėj.
Tolumoj, už nakties, lengvai atsidūsta miškai.

(Iš paskutinio „Literatūros Lankų“ n-rio, kuris gaunamas 
„Nepriklausomos Lietuvos“ redakcijoje).

KULTŪRIVHjfKROjVIKA
LIETUVIAI DAILININKAI 

KANADOS DAILĖS
Praeitame N L numery bu

vo paskelbta, kad Montrealy 
vykstančioje meno parodoje 
dalyvauja ir lietuvis skulpto
rius J. Dagys. Jis tikrai daly
vauja, bet yra paaiškėję, kad 
šioje parodoje, kuri vadinama 
71-ja Pavasarine Kanados dai 
lės paroda, dalyvauja ne vien 
p. Dagys, bet ir dar du mūsų 
dailininkai — montrealietis 
Juozas Akstinas ir torontietis 
Telesforas Valius. Taigi, šioje 
parodoje dalyvauja net trys 
lietuviai dailininkai su trim 
darbais, o tai yra palyginti 
daug, ypač, kad sąlygos daly 
vauti šioje parodoje buvo ga
na nelengvos. Iš daugiau kaip 
tūkstančio įteiktų parodai dar 
bų, tepriimta tiktai apie 10% 
— viso 140 darbų. Todėl mū
sų dailininkų dalyvavimas su

METŲ ŠVENTĖS, VESTUVĖS AR KRIKŠTYNOS 
gausiai iliustruota knyga 

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI” 
yra reikšmingiausias pirkinys — mielas pasilaikyti sau, ver 
tinga padovanoti artimąjam. Tuojau eik pas knygų platinto 
ją, arba rašyk J. Kariui, 45 Park Terr., Bridgeport 4, Con. 
USA. Laida nedidelė — alidėliojantiems pritruks!

71-JE PAVASARINĖJE 
PARODOJE.
3 darbais, kai iš visos Kana
dos tėra priimti tiktai 140 dar 
bų, turi palyginamąjį svorį di
delį.

Paroda vyksta Museum of 
Fine Arts, kuris yra 1379 
Sherbrooke St. West. Paroda 
truks visą mėnesį: nuo kovo 
17 d. ligi balandžio 18 dienos. 
Ketvirtadieniais ir sekmadie
niais įėjmas nemokamas.

Mūsų dailininkų yra išsta
tyti šie darbai: J. Akstino — 
Rudens peizažas, J. Dagio — 
Lietuvių laiudies šokis ir Te 
lesforo Valiaus — gimtinė.

Tautiečiai apie tai informuo 
jami ir primenami, kad būtų 
labai malonu mūsų dailinin
kams, jeigu mes gausiau ap
lankytume parodą, apie kurią 
Montrealio spauda atsiliepia 
labai palankiai. Visa perdėm 

spauda pastebi, kad šiemet da 
lyvavimas parodoje buvęs la
bai suvaržytas augštais jury 
komisijos reikalavimais, todėl 
visi 90% pateiktų darbų buvo 
atmesti. Užtai priimtieji į pa 
rodą esą augštos vertės ir tas 
parodą daro labai įdomią.

Turint prieš akis šį Montre 
alio — anglų ir prancūzų —sp 
audos įvertinimą, pravartu ir 
patiems įsitikinti. Be to, juk 
labai retai galime kur pama
tyti savo dailininkų darbus pa 
rodose, todėl ir iš šios pusės 
tenka pasinaudoti pasitaikiu
sia galimybe, ypač, kad paro- 
oje dalyvauja net trys mūsų 
tautiečiai dailininkai.
Z. NOMEIKOS VARGONŲ 

KONCERTAS.
Primename, kad šį sekma

dienį, balandžio 11 dieną, 4 
valandą po pietų, Montrealio 
Bazilikoje, Dorchester gatvė
je (tarp Windsor ir National 
stočių) atvykstąs iš Ameri
kos vargonų profesorius Zeno 
nas Nomeika duoda didelį ir 
labai įdomų vargonų koncer
tą, kuriame visi kviečiami at
silankyti. Tai pirmasis lietu
vių vargonų koncertas Mont
realy.

SIDABRINIS 
„MARGUČIO“ JUBILĖJUS.

Iliustruotas Čikagos laikraš 
tis „Margutis“ susilaukė 25 
metų gyvavimo. Toms sukak
tuvėms paminėti gegužės 2 d., 
3 vai. pp. yra ruošiamas Čika
gos Civic operos namuose di
delis koncertas, kuriame da
lyvaus smuikininkė Elena Ku 
previčiūtė, buv. Metropolitan 
operos sol. Polyna Stoškutė ir 
simfoninis orkestras, diriguo
jamas Lietuvos Valstybinės 
Operos dirigento Vytauto Ma 
rijošiaus. Be kita, bus išpildy
ta Vlado Jakubėno simfonija.

— Australijos Lietuvių Kul 
tūros Fondas leidžia metraštį 
„Atolas“, kurio iniciatorium 
yra architektas Vyt. Žemkal 
nis, o redaktorium — A. Krau 
sas.

PROF. VYTAUTO BACEVI 
ČIAUS KONCERTAS.

Kovo 13 dieną New Yor
ke įvyko pianisto ir kompoz. 
toriaus Vytauto Bacevičiaus 
piano rečitalis. Programa bu
vo sudaryta įvairi ir rimta 
Pirmoje dalyje teko išgirsti 
Franck’o, Chopin o ir Lszt 
kūrinius, kurie pianisto buvo 
atlikti gražiai išlaikytame sl> 
iuje ir išryškinant jo augsią 
techniką.

Antrą dalį Vytautas Bace 
vičius pradėjo savo sonata 
(Op. 53, No. 4), kuri praskan 
bėjo labai efektingai. Šis kū 
rinys viešame koncerte buv< 
atliktas pirmą kartą. Be šios 
sonatos, jis paskambino dai 
du savo kūrinius (Meditation, 
Op. 29 ir Capriccio, Op. 28}

Toliau, jis atliko Čiurlio- 
nies, Debussy ir Čerepnino ku 
rinius, parodydamas šalia 
augštos technikos, gilų ir kul 
turingą jų supratimą ir inter
pretavimą.

Bendrai imant, šis p. V. Ba 
cevičiaus rečitalis davė tikro 
meno mėgėjams malonų vidu
jinį pasitenkinimą.

DAI L. M. DOBUŽINSKĮ S 
NEAPOLIO OPEROJE.
M. Dobužinskis, kuris jau 

ilgesnį laiką gyveną Italijoj, 
buvo pakviestas nupiešti deku 
racijas ir kostiumus operai 
„Eugenij Oniegin“ Neapolio 
San Carlo teatrui. Stilingos ir 
labai gražios dekoracijos ture 
jo didelį pasisekimą ir publika 
plojo joms specialiai, o p. M. 
Dobužinskis buvo iššauktai* 
pasirodyti scenoj.

NAUJI RAŠTAI.
„Rytų pasakos“, viena iš 

geriausiųjų ir įdomiausiųjų 
mūsų žymaus klasiko Vinco 
Krėvės knygų, jau gauta re
dakcijoje. Knygą išleido čika- 
giškė knygų leidykla Terra, 
748 W. 33rd St., Chicago, Ill. 
Aplanką piešė dail. Romas 
Viesulas, tiražas — 1.000 egz., 
kaina — 2.50 dol.

Šioje knygoje yra penkios 
pasakos-apysakos, fonu ir ko
loritu priklausančios Rytams. 
Indijai, Persijai ir Arabams. 
Pasakoms siužetai pasirinkti 
iš tų tautų mitologijos, gyve
nimo ir folkloro. Visos pasa
kos įdomios. Knyga priklauso 
Vinco Krėvės jaunystės kūry
bai, kur mūsų senasis Krėve 
jaunas, audringas, maištingas 
ir neramus. Klasikinė forma, 
puikus stilius, o ypač didelis 
pasakotojo talentas.

MYKOLAS SLEŽEVIČIUS. 
Redagavo A. Rūkas iš raštų, 
kuriuos yra rašę: J. Butėnas, 
M. Mackevičius, K. Škirpa, A. 
Valuckas, B. Novickienė, J. 
Kardelis, A. Novickis, L. 
Šmulkštys, J. Bildušas, J. Au 
dėnas, J. Mikuckis. Terros lei 
dinys. 350 puslapių. Kietais 
viršeliais. Iliustruota. Kaina 5 
dol. Knyga gaunama „Nepr. 
Lietuvos“ redakcijoje.

mc jūsų meną, įvertiname, branginame, ir per jį jau amžiai 
— tautos lūpomis kalbės.

— Pauliau, tai tiesiog durklai į širdį. Štai, tik kaip ko- 
kokj laužą vežu čia ir verčiu. . . su rėmais ir be rėmų, bet 
visa kūryba be pilnos mano dvasios. . .

— Kokios gi dvasios dėdė norėtumei? Kitiems patinka 
ši dvasia. Kiek jau muzėjai nupirko! Kiek mūsų didikai į 
savo salionus įsivedė! Dėdė to nepasakote. Nejaučiate? Už
miršote?

— Pauleli, viską užmirštu. Kartais kelias dienas mano 
veidas nemato vandens. . . Užmirštu maistą.,. Bet matau ją, 
laisvę praradusią. . . Svetimųjų klegėsiais ir pėdomis užgui
tą. . . Vanagų plėšomą. . . Atneštomis žaizdomis apklotą. . . 
Žiaurių vėjų blaškomą, sopuliais susmaigstytą, ašarotą, troš
kuliu ir alkiu vystančią. . . Dieve mano! Šaukiasi ji manyje! 
Tą giliai jaučiu ir išgyvenu. Sunkus tas jausmas, Pauliau 
mano! Neišsakomai sunkus, o kiek jo išklojau drobėje?. . O, 
kad aš galėčiau išsiąąkyti ir tas gilumas perduoti. . . kad ga
lėčiau, Pauįiau, Pauliau, kad aš galėčiau. . .

— Dėde, dėde: kaip žiūriu, jūs visai susirgote dėl to
kio savo mąstymo. Kaip sakiau, darote, ką įstengiate, o ne
galimo — nieks nei nereikalauja. Juk ir mes skambiname 
Kudirkos varpais. . . Per Basanavičiaus „Aušrą“ — visos 
tautos glėbiai ištiesti, kad tik greičiau ją kenčiančią sučiupti, 
iškelti į laisvę, į nepriklausomybę. Taigi, tautos pulsas — 
gyvas! Nereik dėdei nusiminti, arba jausti, kad jūs tik vie
nas giumiates toje kovoje.. . Žinoma, jūsų kova: vizijų, mis
terijų ir fantazijų pilna, todėl ji yra ir sunkesne. Bet reik 
apsikapoti, truputį atsišipinti, nusigalėti ir kurti dėdės me
tuose jau prisitaikant sveikatai!

— Prieš jos nesveikatą, kas mano sveikata?. . . Tegu 
ir vizijos ir fantazijos, bet ar nepagrįstos realybe?.. Daktaras 
mane guodi visos tautos aktyvumu, bet ar aš, tas mažas sriu
beles tos akcijos mašinerijoje jau esu nereikalingas? . . Sudi
lęs ir atgyvenęs?. ..

Uz durų pasigirdo žingsniai, duryse bildėsėhs. Pakvies
ta įėjo ponia Milda žirandėly šviesoms jau sutviskant, port
retų akių atkrypimais ją pasitinkant, paveikslų spalvingumu 
sužažėruojant.

— Sveiki, dėdutė, Paulclis... gal sutrukdžiau?. . . Mat 

išsiilgau ir atėjau. . . — švelniai, familiariškai pasisveikino ir 
pasiaiškino ponia Milda išsirpusių lūpų šypsneliu pasipuoš- 
dama, veiduose rožėmis užsiliepsnodama.

— Ale, martuke! Labai prašome! Juk pirmą kartą dė
dės pastogėj. Planavau, kai apsitvarkysiu, apsikraustysiu, 
tuomet pasikviesfu, bet netikėtumas kartais dar geriau, nes 
parodo šeimininką pilnoj jo dvasioj: susivėlusį, apšepusį, ne 
lik mintimis, bet ir dulkėmis, ir skryniomis — apsikrovusį!

— Mildute, tai mūs dėdė. Pilnas dėdė: kuklus, papras
tas, bet turtingas dvasia ir matomais darbais. — Kalbėdamas, 
Paulius apkabino žmoną per liemenį, abu Žvelgė į gražaus 
amžiaus sulaukusį dėdę dailininką, baltais plaukais ir tokia 
pat barzdele prieš juos kėpsantį, traiškanotomis akimis į juos 
meiliai žiūrintį.

— Pauleli, leisk! — Išsiveržė Milda iš vyro rankos ap 
juosimo ir visu glėbiu apkabino senelį — išdžiūvusių kaulų 
krūvelę, jausdama juose savą ir labai didelę dėdės sielą, ku
ri žiūrėjo iš senelio įdubusių akių gilumos ir smigo į jos mo
terišką širdį giminingos meilės virpėjimais.

— Dėduti, aš taip džiaugiuosi, kad mes jus turime tokį 
brangų, tokį gerą ir kilnų, ne tik mūsų giminei, bet ir visai 
tautai: švyturį, šviesą, iš kurio trykšta mums visiems įkvėpi 
mas, viltis, aukojimasis ir auka Lietuvai mūs mieliausiai.

Apsiašarojo ir žodžiai Mildai nutrūko. Pabučiavo senelį 
ir nosinėlę prisispaudė prie akių. ..

— Martute, kas?. . . — išsekusia ranka Faustas siekė ir 
palytėjo jos pečius. . . troško guosti ir atsidėkoti už nuost- 
dumą, bet pajuto, kad jo ranka virpa ir kokia ji sena ir gru
bi. . . jos gi pečiai per melsvą batistą dieviškai gražūs ir ro
dos švelnūs, — kaip jis paliesti išdrįs?. . . Susigūžė ir atsi
traukė trokšdamas pranykti tik savo barzdelėje, bet tuoj dak
taras užvedė pokštus humoristiškus:

— Kai žiūriu, dar susimylėsite! Dar čia man pavojus!
Atsigavo ir nusijuokė visi gaiviu juoku. . . Ponia Milda 

už savo jautrumą atsiprašė, o dabar jos atyda nukrypo ir 
akys įknibo ateijės ir paveikslų observacijoje:

— Ale Dievuli! Kas per turtingumas dėdės darbų! — 
pritulo prie vyro ir paskendo akimis mėlynomis į vaizdus ir 
portretus sienose nuo lubų ligi parketo viens prie kito su

glaustus, sulig paties dailininko skonio išrikiuotus.
Pailgą didžiulę salę išrėdytą spalvingų vaizdų ir vaizde

lių paveikslais, — juosė aplinkui lygi juosta Šilėnų giminės 
portretų. Pradedant bočiais ir prabočiais, baigiant paties 
menininko tėvais, jau seniai mirusiais.

— Martute, skaitau sau už pareigą, supažindinti tamstą 
su mūsų giminės atstovais.. . gyvais ir mirusiais. . . Povilu* 
nenaujiena, nes ir jis pats čia kaž kur. . . — ėjo dailininkas 
aplinkui salę rodydamas ir pristatinėdamas kiekvieną kelių 
žodžių biografijos palietimu. . . Iš rėmų žiūrėjo damos ir ri
teriai, seni karvedžiai algimantiečiai ir bajoriškų seklyčių n 
saiionų liūtai. . . Damos skendo turtingų rūbų gazose ir kri
nolinuose, tai vėl tautinių rūbų birūtietiškų plačiarankoviuo 
se marškiniuose ir kiklikuose, su rainais sijonais, su kaišyt» 
nėmis prijuostėmis, su nuometais ir gintaro karoliais. Kai 
kurios gelsvakasės apripuotos pakaklėmis, apvestos auksw 
galiuonais, nutiesti trispalviai kaspinai jų pečiais, arba iški
liuose biustuose atmesti kabo su gintaro karolių eilėmis.

Veidai įvairiausi: įdomūs, rimti, saulėti, karžygiški a. 
ba susimąstymuose paskendę, bet gyvi savo kontūruose ii 
spalvose, iš kiekvieno veido žiūri akys jautrios, kalbančios, 
rodos tuoj ims, prasivers lūpos ir iŠklys žodžiai įsijungian
tys šių trijų observuojančių bendrumon. Tos akys, akys. .. 
iš kiekvieno rėmo žvelgia stačiai į tavo sielos gelmes ir rodo* 
permato tave kiaurai su tavo siekiais, mintimis ir sąžinės dė
melėmis. . . permato, kokiam rūbe tavo siela įsivilkusi, kuo 
ji minta, ką svajoja ir ko siekia ir, iš šios visos portretų juos
tos gyvai trykšta nesulaužomas įstatymas: „Lietuviu gimei 
lietuviu gyvenk, kovok, mylėk, ir perduok save kartų kai 
toms — tik lietuviu! Gyvai ir rodos įsakmiai kartoja paly 
dinčios akys, rodos visoje salėje šlama jų žodžiai ir rūbai.

Ties savo tėvų portretais menininkas sustojo ir susikaų 
pe. Nei žodžių, nei judesių. Nuleidęs galvą adoravo jiem^ 
tyliu sustingimu ir dėkone už viską, mintimis klūpojo prieš 
juos, kaip prieš šventuosius, abu Klimai neišdrįso nei garsiau 
atsikvėpti, nei sujudėti. Tik kai senelis pakėlė galvą, kai jų 
trijų akys susitiko, jis pristatė:

— Tai mano tėveliai, mano gimdytojai, mano švietėjai.
— Taip, dėde. . . — tarė Klimai šalia jo stovėdami, ii 

į Šilėnų vaidų bruožus įsigilindami.
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LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJOS

paskelbtasis „Keleivy“, „Nau 
jienose“, Kanados „Nepri 
klausomoj Lietuvoj“ ir „Dar 
be“ straipsnių konkuisas tema 
„Kodėl aš priklausau LDD“, 
baigtas.

Vajaus komisija peržiurėju 
si pripažino penkis atitinkan 
čius konkurso taisyklėms. Str 
aipsnių autoriai yra: J. Ado 
maitis iš Chicagos, J. Taurins 
kas iš Bostono, V. Ambrose 
iš Chiacgos, J. Liudžius iš 
Clevelando ir S. Janeliūnas iš 
Bostono.

Iš penkių komisija nutarė 
premijuoti tik du :J. Liudžiaus 
ir S. Janeliūno. Pirmasis teori 
škai ryškiai apibūdina LDD 
tikslus ir reikalą jai priklau
syti, o antrasis gyvenimo pa 
vyzdžiais nurodo, kodėl kiek 
vienas demokratiškai galvojąs 
lietuvis turi priklausyti LDD. 
Kadangi tie straipsniai vienas 
antrą papildo, tai komisija nu 
tarė premijų sumą -7- 25 dol. 
— padalinti pusiau ir abiem 
autoriam paskirti po 12,50 do 
lerių.

PLATI LIETUVOS 
ISTORIJA.

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
Amerikoje leidžia istorikės 
Dr. V. Srogienės parašytą nau 
ją plačią Lietuvos istorijos lai 
dą. Tai bus nauja, naujais duo 
menimis papildyta istorija. 
Garbės prenumeratoriai moka 
10 dol., o prenumerata bus 5 
doleriai.

KOMUNISTAI IŠSIGANDO 
LIETUVIŲ GIMNAZIJOS.

Rytų Vokietijos komunisti 
nė spaudos agentūra paskelbė 
klaidingą ir tendencingą žinią, 
kurią persispausdino visi ko 
munistų laikraščiai. Tame so 
vietinės spaudos komunikate 
sakoma, kad Rennhofo pilyje, 
prie Lampertheimp, Vokieti 
joje esanti įsteigta nauja lie
tuviška mokykla rengti agen
tams ir provokatoriams, kurie 
bus pasiųsti į Sovietu Sąjun 
gą. Mokyklai direktyvos — 
anot komunikato — esą duo
damos tiesiog iš Romos per 
Vatikano Radiją.

Mainco katalikų įstaigos, at 
sakydamos į komunistų sklei 
džiamus fantastiškus gandus, 
skelbia, kad į Rennhofo pilį 
buvo perkelta jau nuo seniai 
Diepholze veikusi lietuvių 
gimnazija.

Lietuvių vaikų laikraštis 
»,TĖVIŠKĖLĖ“ vasario mene 
šio, labai gražiai atrodo, la
bai turininga ir vaikams tikrai 
labai tinka. Bendrai „Tėviške 
lė” padarė didelę pažangą.

„KARYS“ 1954 m. sausio 
Nr. 1. Karys yra naujai persi 
tvarkęs. Jo vedamasis teigia, 
kad jis bus tas „Karys“, koks 
ėjo Lietuvoje ir laikysis tų 
principų, kad būtų visų, viso
kių pakraipų, lietuvių laikraš

Istorines svarbos i:
PARUOŠĖ J.

Po ištisų dešimtmetį truku
sių intensyvių planavimų ir 
bandymų, šiomis dienomis J. 
A. V. karo laivyno vadovybė 
(US Navy) paskelbė, kad jai 
pagaliau pasisekė sukonstruo 
ti tokį lėktuvą, kuris gali pa
kilti į orą visai be įsibėgėjimo 
—statmenai augštyn. Tai taip 
vadinamas VTO — naikintu 
vas (nuo Vertikai Take Oil).

Tokių VTO — naikintuvų 
USA Navy šiuo metu jau turi 
du (skirtingų modelių) proto 
tipus, su kuriais jau kelinta sa 
vaite atliekami eksperunenti 
niai skridimai. Nors bandymai 
užtruks dar ilgesnį laiką, ta
čiau ligšioliniai jų rezultatai 
yra tiek geri, kad rimtesnių 
kliūčių jau nebesitikima sutik 
ti.

Vienas iš šių nuostabiųjų 
VTO naikintuvų—„Convair“ 
b-vės gaminys XFY—1 atgal 
lenktais „delta“ formos spar
nais, o kitas — „Lockhead“ 
b-vės produktas XFV—1, su 
normaliais (statmenais, lieme
niui) sparnais. Abu lėktuvai 
turi beveik identiškus (turbo
prop-twin) motorus, o skiria 
si tik, kaip jau buvo minėta, 
savo sparnų konstrukcija.

Reikia dar pabrėžti, kad šie 
du prototipai jokiu būdu nė
ra tik patobulinti helikopte
riai, nes jie nepanaudoja jokių 
kitų papildomų įtaisų pakili
mui nuo žemės ir išsilaikymui 
ore, be normalių propelerių, 
be to jie turi sparnus.

Aviacijos ekspertų nuomo
ne, šis naujas išradimas pada
rys tikrą perversmą aviacijos 
srityje ir savo reikšme prilygs 
sprausminių motorų išradi
mui.

Naujuoju VTO naikintuvu 
praktiškai bus įmanoma atlik
ti visus įsivaizduojamus ma
nevravimus ore. Ir taip, stove 
damas ant žemės vertikoiioje 
padėtyje (ant savo uodegosj, 
lėktuvas startuotų tiesiai (90° 

šradimas aviacijoje 
KNYSTAUTAS
mo skalė taip pat yra plati. 
Priklausomai nuo to, koks jam 
bus skirtas uždavinys, jis ga 
lės būti gikluotas sunkiai
siais kulkosvaidžiais, automa
tinėmis patrankomis, raketo
mis ir net smulkesniais atomi
niais ginklais.

Kaip jau augščiau buvo pa
minėta, šis naujo tipo lėktu
vas „išvydo pasaulj“ tik „US 
Navy“ pastangų dėka ir todėl 
pirmoje eilėje JAV karo laivy 
nas jais ir apsirūpins.

Įdomu bus čia patirti, ko
kios realios naudos „US Na
vy“ iš šių lėktuvų gali tikė
tis ir kokią paskirti VTO lėk- 
suvai ten turės?

Iš praeito karo patyrimų 
JAV karo laivyno vadovybė 
žino, kad iki šiol laivams ne
buvo pakankamos apsaugos 
nuo priešo bombonešių. Mil 
žiniškų nuostolių nuo jų tu
rėjo tiek konvojuose plaukio- 
jantieji transporto laivai, tiek 
jų palydovai — lėktuvnešiai, 
Ypač nuostolinga būdavo lai
vynui siųsti konvojų palydo
vais lėktuvneišius, nes jie, tu- 
1 ėdami plaukti sulėtintu grei 
čiu ir, turėdami ribotas manev 
ravimo galimybes, (tarp viso 
spiečiaus kitų laivų), būdavo 
pirmas ir pats idealiausias tai
kinys priešo lakūnams.

Iš kitos vėl puses, tų lėktuv 
nėšių būdavo labai pasigenda
ma, vykdant platesnio masto 
karines operacijas, kur jų pa
rama tikrai būdavo neišvengia 
ma ir kur jie būtų galėję žy
miai daugiau naudos duoti.

Deja, kitokia apsauga kon
vojams buvo nepakankama, 
tat noroms nenoroms teko 
juos tai misijai skirti.

Su VTO — naikintuvo at
siradimu JAV laivyno vadovy
bė tikisi laivų apsaugą kartu 
ir suprastinti ir patobulinti.

Nežymiai moditikavus lai
vų denių kaikurias sekcijas.

kampu) augštyn ir, minutes 
bėgyje, pavirstų į mažėjantį 
tašką zenite. Jis taip pat ga
lėtų, (būdamas statmenoje pa 
dėtyje), pakibti ore viename 
taške, leistis žemen atvirkščia 
kryptimi (t, y. uodega pir
myn) ir nutūpti vėl vertika
lioje padėtyje, (ant savo uode 
gos), bet kurioje aikštelėje, tu 
rinčioje vos 50X50 pėdų plotą.

Skrisdamas normalioje (ho 
rizontalėje) padėtyje, VTO 
naikintuvas išvystytų 400 — 
500 mylių per vai. greitį

VTO naikintuvo apginklavi

tis, skirtas svarbiausia karia 
ms ir karinei minčiai.

„SANTRVA“ 1954 m. 2 nr.
„VILTIS“ žinomojo šokių 

vadovo Amerikoje p. Bielia- 
jaus redaguojamas . žurnalas. 
1954 metų kovo - balandžio 
mėnesių. Iliustruotas,

VTO — naikintuvas bus įga 
Imtas nv. bet kurio laivo pa
kilti ir «■.c jo vėl nutūpti Ir 
todėl, Lu : mojo kai u atveju, 
tikima, k. J kone kiekvienas 
laivas (ar tai butų karo ar tra 
nsporto Ju vas), turės ant sa
vo denio sieną arba kelis VT 
O — naikintuvus ir galės pats 
sėkmingai apsiginti nuo prie
šo bombonešių.

Nereikia bųti ir karo daly
kų specialistu, kad suprastum, 
jog šis naujasis lėktuvo tipas 
bus be galo naudingas h sau
sumos karinėms pajėgoms.

Galėdami pakilti ir nusileis 
ti labai ribotame plote (laukuo 
se, pliaže, ant kelio), tokie 
VTO - lėktuvai galėtų būti 
prijungiami prie stambesnių 
kariuomenės dalinių, panašiai 
kaip tai iki šiol buvo daroma 
su tankais ir artilerija.

Tie lėktuvai galėtų stovėti 
parengtyje prie pat pirmųjų 
fronto linijų. Jų parama būtų 
daug vertesnė, negu toli avia
cijos bazėse pasilikusių lėktu
vų, kadangi jie kiekvienu mo
mentu būtų pasirengę pakilti 
ir veikti, o kurą pasipildytų 
čia pat prie fronto linijų.

Prireikus, VTO naikintuvai 
galėtų nusileisti net priešo už 
nugaryje, atlikti ten kurią no 
rs svarbią užduotį ir vėl spruk 
ti į erdvę, dar nespėjus prie
šui jų užklupti. (d. b.)

NAUJA ĮSTAIGA.
The National Science Faun 

dation (Amerikos Mokslų Fo 
ndacija), bendradarbiaudama 
su JAV atominės energijos ko 
misija, įsteigė mokslinių verti 
mų centrą prie Kongreso Bi 
bliotekos. Pagrindinis šios pu 
siau valstybinės įstaigos uždą 
vinys yra rinkti mokslinę lite 
ratūrą rusų kalba, ruošti ver 
timus ir juos teikti užinteresuo 
tiems. Ateityje numatoma dar 
bą išplėsti renkant žinias ir iš 
kitų pasaulio kalbų. Mėnesi 
niai katalogai bus patiekiami 
visiems už minimalinj mokestį.
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susi V TEIS V J IMAS
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE Of AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 me t a ii

! TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstytuų ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki

5 $ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyči,ų lietuviai
nuo gimimo dienos iki 60 metų

Į Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai.
1 Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais.

I Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
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Moks/o-technikos naujienos
MAŠINA ATLIEKANTI 1.1

Šiomis dienomis buvo pa
demonstruota elektroninė sk 
aičiavimo mašina, kuri be kiai 
dų išvertė 60 ptrinktų sakinių 
įvairiomis moksliškomis temo 
mis iŠ rusų į anglų kalbą.

Nors praktiškam pritaiky
mui ši international Business 
Machines (IBM) bendrovės 
701 modelio mašina dar nėra 
pilnai išvystyta — tai truktų 
gal 3 o gal dar 5 metus — de 
monstracija ryškiai parodė, 
kad vertimus galima atlikti 
mašina.

Vertimo procesas yra sekan 
tis: verčiamas tekstas yra pa
tiekiamas mašinai IBM kor
telėje. Mašina yra aprūpinta 
šešiomis pagrindinėmis instru 
kcijomis, kurios sprendžia ver 
timo žodžių eilę, verčiamų žo 
džių prasmės atranką daugia
prasmiuose žodžiuose, verti
me nereikalingų žodžių pralei 
dimą ir naujų žodžių įterpimą.

Šalia šitų pagrindinių tai
syklių, kurių užteko 60 pavyz 
dinių sakinių vertimui, maši
nai buvo patiektas 250 žodžių 
žodynas, vieno sakinio verti
mas truko vos 6—7 sekundes.

Pilnų tekstų vertimui maši
na turėtų būti aprūpinta pa
kankamai dideliu žodynu ir 
atitinkamu skaičium vertimo 
instrukcijų. Pastarųjų šalia 6 
pagrindinių taisyklių, gal rei
kėtų apie 100 ar daugiau. Šios 
vertimų instrukcijos pagrinde 
yra tik kalbos formulavimas 
matematikos lygtyse — dar
bas kurį kalbininkas randa ga 
limu įvykdyti.

Vertimų mašinos vystymas 
yra vykdomas IBM B-vės pi
nigais George Town universi
teto kalbų fakultete ir tikima 
si, kad bus paremtas JAV 
krašto gynybos lėšomis.

APIE STEBUKLADAR1N- 
GUS VAISTUS.

Yra vaistų, kurie stebukla- 
daringai arba magiškai pagy
do ligas. Pav. Neosalvarsanas 
kaip šluote iššluoja grįžtamojo 
tifo ligos sukėlėjus ir sirgęs 
juo žmogus greit pasveiksta. 
Eilė naujai atrastų vaistų taip 
gi gydo sifilį ir kitas ligas.

Tokių stebukladaringų vais 
tų tarpe yra vaistai pavadinti 
antibiotiniais.

Penki pagrindiniai antibio- 
tiniai vaistai — penicylmas, r——— į

: Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- jį’ 
raštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 N. Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: SĖJA, c-o K. Kaunas,

8451 So. Peoria St., Chicago 20, Ill. USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.

JSŲ — ANGLŲ VERTIMUS, 
streptomycinas, auieomyd 
nas, terramycinas ir chloromy 
cetinas — yra nuostabaus vn 
kimo, tačiau ne viską gydanti 
ji vaistai, ir jų naudojimas b 
gydytojo priežiūros yra pavo
jingas.

Nors šių antibiotin.11 vaisi 
reikšmė kovoje su tū.oi.i.s .. 
gomis yra nepaprastai didele, 
tačiau jų perdėtas naudojimas 
yra taip pat nenaudingas, o 
kartais net žalingas dėi Įvai
riausių priežasčių, kurias gali 
numatyti tik gydytojas. Ta
čiau ir jų vartojimas negali bu 
ti atliekamas savo galva. Ir 
net dar daugiau. Kiekvieno 
krašto sveikatos saugojimo .s 
taigos net pačius gydytoju^ 
įspėja nuo perdažno šių anti- 
biotinių vaistų naudojimo tais 
atvejais, kada jie prieš atitin
kamas ligas visiškai nerodo jo 
kio veikimo.

Jau dabar yra nemaža moks 
lininkų, kurie kelia susirūpini 
mą ir nepasitenkinimą perdide 
liu šių vaistų naudojimu, ypač 
vaikams prie įvairių, net pa
ties gydytojo neapibrėžiamų, 
negalavimų.

Tvirtinama, kad, perdėtai 
naudojant šiuos vaistus, atei
nančios kartos būsiančios vi
siškai neatsparios įvairiems, 
net ir mažiausiems, negalavi
mams, nes dažnas ir nereika
lingas šių vaistų naudojimas, 
neleidžiąs žmogaus organizi- 
me išsivystyti toms vidaus pa 
sipriešinimo jėgoms, kurios 
yra tikrasis žmogaus sveika
tos pagrindas. Vaistai tuo tar 
pu yra tik šalutinė, pagalbine 
priemonė ir paspirtis paties 
organizmo apsaugos ir pasi
priešinimo jėgoms, vedančio
ms žūtbūtinę kovą su ligos su 
kėlėjais. Iš kitos pusės neturi
me pamiršti, kad ir vaistai 
žmogaus organizme yra paša
linis kūnas, kurio naudą gali 
nustatyti tik gydytojas, prira 
gydamas juos atitinkamais kie 
kiais.

PAKILO ŽMONIŲ AMŽIUS
Montrealio miesto gydyto

jas Dr. A. Groulx pareiškė, 
kad per paskutinius 100 metų 
gyventojų amžius iš 40 pailgė 
jo ligi 69 su puse metų. Tai 
įvyko dėl higienos ir medici
nos pažangos.

— Ale dėdė visai panašus į savo motinėlę, — pastebėjo 
ponia Milda, pagarbiai rėmuose apžvelgdama Šilenienę, tik 
gerą apie ją mąstydama.

— Norėčiau visu charakteriu būti panašus į savo mielą 
motiną. Ji buvo tikrai šventa moteris. Sunkaus gyvenimo 
didvyrė. Abu mano tėvai — viso gero apaštalai. Vargšų ir 
nuskriaustų — priglaudėjai. Kiek tėvelis išpirko žmonių 
beveik į šunis mainomų! Kiek motinėlė baudžiavoje nuplak
tųjų slaugė. . . Būtų ilga istorija pasakoti, tam kada nors 
rasime laiko. . . O dabar, negi aš taip tamstas išleisiu? Eisiu 
pas Liuciją, paprašysiu karafkutės. .. O jūs čia, jei nenuobo
du, pasižvalgykite...

— Nereikia jokios karafkutės, dėduti! Mus taip pavai
šinote dvasiniu gėrymu, kad viską užmiršome, — pritulo 
Milda prie dėdės nuoširdžiai atkalbinėdama, bet senukas ne
nusileido :

— Kaip jau taip, martuke?. .. Kad jau giminėj, tai gi
minėj. . . Pasivaišinsime ir žodžiu pasidalinsime. . . Liucija 
sakė turi knyninės. .. Gal ir ji pati ateis?. . . — Išėjo jis jau
nuoliškai skubėdamas, šiltą giminingą jausmą išsinešdamas.

Klimai nusišypsojo. Susiėmė už rankų, ir ji ant galų 
pirštų pasistiepus pabučiavo savo vyrą, o jis ją kilstelėjęs už 
pažastų pabučiavo į krūtinę jam didžiausia meile plakančią, 
plonam batiste alsuojančią.

— Mildute, patenkinta?. . . Turiu omeny, mano gimi 
nę, patenkinta?..

— Sužavėta!
— Net taip!
— Taip, Pauleli. Tik tu pažiūrėk! — ištiesė ranką į 

menininko darbus ir kalbėjo:
— Dėl šito vieno žmogaus darbų, aš nesijaučiu verta jū

sų giminės...
— Mildute! Kągi?! — apglėbė ją ranka per liemenį ir 

ėjo abu išilgai salę, paskui jau iš galo grįžo visai išlėto ste
bėdami jau ne portretus, bet vaizdus ir vaizdelius užgulusius 
sienas virš ir žemiau portretų linijos, o iš šių rėmų jau stūk
sojo miškai perjuosti upėmis ir apsemti saulės spinduliais. . . 
Blizgėjo ežerų vandenys žaliais lelijų lapais ir raudonais ir 
baltais žiedais apsnigti. .. Nendrių, ajerų ir švendrių giminė
mis pakraščiais aprikiuoti, žalių krūmų ir pilkų gluoksnių 

vainikais aplinkui apsiūlėti.
Toliau tūlavo kalnai šlaituoti, eglėmis ir epušėlėmis mė

lynai erdvei adoruodami, nubėgdami kadugių kupstais ir pi
ramidėmis į mežesnius kalniukus, beržų glėbiais pūpsančius, 
žemuogių kupsteliais rasojančius.

Tysojo pievos margarūbės smilgomis ir gėlėmis liulan
čios, baltų ramunių galvelėmis snyguliuojančios.

Kituose rėmuose stiepėsi kaimų stogai, šulinių svirtis 
augščiau už save iškeldami, rūtų ir bijūnų darželiais palan
gėmis švytėdami, sodais linkdami, koplytėlėmis ir smūtkc- 
liais šalia kelių ir patakėlių susimąstydami.

Kituose rėmuose vėl: styrojo dvarai raudonus čerpių 
stogus iš po medžių viršūnių iškišdami. . . Baltais mūrų pa
statais lūšneles pralenkdami, vargo žmonių mases laukuose 
prie darbų su grėbliais ir dalgėmis išrikiuodami.

Čia vėl: artojas su jaučiais ir plūgais. . . aria žemę mai- 
tintojėlę, ir lenkia žagrę pro grabus, grabus. . .

Ir tenai, jau kitame rėme knygnešys brenda per upę su 
knygų nešuliu.. . Vėl kitam, bažnyčios lyg baltos gulbės 
prieš dangų bokštų galvas iškėlę, eina žmoneliai keliais ap
link jas ašarų taures nešdami.

Ten jau ovaly, lūšnelė dengia mokytoją su pulku vaike
lių vienu balsu iš elementoriaus šaukiantį, šviesos ir mokslui 
laisvės reikalaujantį. Šalia to, kitame fone — baisus batas 
mina bejėgį žmogelį, budeliai plaka jį, kraujas tyška ilgais 
trykšliais ištįsdamas, ir tos kraujo srovės susidėsto rožėmis 
ružavomis. . . o iš erdvių, iš pat vidurio dangaus — švyti Die
vo akis aureolėmis apsupta, viską stebi ir laukia momento, 
kam galės nuleisti savo gailestingumą paskiausiam, kant
riausiam, Jo Sūnaus kryžiaus sopulių verčiausiam.

Žiūri j šį paveikslą ponia Milda ir jaudinasi. Jos siela iš 
skaito drobėje menininko gilumą ir ji išgyvena. Virpa ji, lū
pomis nieko nesako, bet ji medituoja; klūpo prieš Dievą jos 
jiela ir maldauja nuleisti pasigailėjimą svetimų naganų pla
kamiems broliams. . . Ujamai tėvynei, tėviškei pačioj Vil
niaus širdy tūnančiai, bet laisvės neturinčiai.

Bąla Mildos veidas... Mintys — sopuliai. Atsidaro vaiz
duotėj prieš ją nukankintųjų kapai, grabai. .. Išsilankstę vi
soj Lietuvoj kalnai ir kalvos užplaktųjų, nukryžiuotųjų kū

nais, ant kurių jau net išaugę miškai. . . Kiekvienas medis 
šlama mirštančiųjų paskutiniais žodžiais, rasoja ir žydi jų 
krauju. . . Kiekviena žemės dulkė čia šventa, nežinomų kan
kinių krauju susikristalizavus. . . Prasiskleidžia poniai Mil
dai ir Sibiro uždanga. . . Ištremtųjų ir nutęstųjų kolonos 
varomos j mirtį. . . Eina ir jos tėvas surakintomis rankomis, 
žilus plaukus ir visą kūną aptekinęs krauju. . . Neišlaiko 
šios minties Milda. . . Užsidengia delnais veidus ir prsiglau- 
džia galva prie savo vyro krūtinės.

— Kas, Mildute?. . . — jis klausia meiliai rankomis ją 
priglausdamas ir jau nuo vaizdo nusivesdamas.

— Eiva, Mildute. .. — ir ji jau eina lyg per duobes 
žengdama, lyg amžinų amžių grabus užkliudydama.

— Mildute, tu susijaudinai, — jis taria. — Tu svyruoji, 
linksti, kaip nendrelė, eikš!

Paėmė ją vyrišku glėbiu ant rankų ir atsisėdo sofoje. . . 
tūlavo, lingavo ir mylavo, o ji prisiglaudus prie jo širdies ty
lėjo ir tylėti buvo gera, nes dabar išgirdo vyro krūtinėje gra
žiu ir garsiu taktu plakančios širdies ritmą ją gaivinantį, min
tyse išsitiesiantį;

— Tai ritmas pačios Lietuvos? Tai jos kraujas! Jos 
pulsas — gyvas! Gyvas! Mūsų vyruose — gyvas! Dieve 
mano!

Pašoko ji gaivi nuo jo kelių, paėmė vyrą už rankos ir 
abu nuėjo prie didelio medinio kryžiaus kabančio prie lango 
per visą sieną, sustoję nuleido galvas ir kontempliavo, jos 
mintys audė:

— Viešpatie, girdžiu, kad mūsų tautos pulsas — gyvas! 
Gyvas, bėgantis ryžtu, viltimi ir kenčia. . . juk ir Tu, Vieš
patie, esi Kančia ir Ryžtas! Gyvenimas ir Prisikėlimas! Tad 
duok mums visiems Tave pajusti, visomis gyslomis Tavimi 
subanguoti, nes jeigu mumyse liepsnoja tikroji Kančia — 
bus ir Prisikėlimas!

Tuo metu prasivėrė durys ir įėjo dėdė Faustas su karaf- 
kute, iš paskos pleškėjo tetos Liucijos traški kalba:

— Ale Faustai, tu ir netikęs! Su ta karafka rodos ne
paveiki kojų!

Abu įgūrino į salę ir nustebo, nes Paulius ir Milda buvo 
suklaupę po kryžium.
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Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte:

Prie St. Zotique 2-jų šei
mų po 5 kamb. Naujas. Cen 
tralinis šildymas. Kaina 16. 
000 dol. Įmokėti 5.000 dol. 
3-jų šeimų, 1 butas 5 kamb. 
ir 2 butai po 3 kamb. Nau
jas, modernus, su centr. šil 
dymu. Kaina 19.000 dol. 
Įmokėti 8.000 dol.
2-jų šeimų, visai atskiras 
prie St. Zotique. 2 butai po 
5 kamb. Centr. šild. Ypatin 
gai gražus ir geros statybos. 
Kaina 20.700 dol.
Chabot: prie St. Zotique. 
Gerame stovy 5 ir 5 kamb. 
2-jų šeimvi namas. Kaina 
11.500 dol. Įmokėti 6.000. 
Apartmentų namai: Pie IX 
12 butų po 3 kamb. Centr. 
šildymas. Šaldytuvai ir kros 
nys. Visai atskiras. Kaina 
72.0C0 dol. Pajamos į me
tus: 10.968.

Verdune:
Rolland St. 2-jų šeimų, visai 
atskiras naujas, modernus 
namas. Kaina 16.500. Įmo
kėti 8.000.
Valiquette Ste. 4 šeimų, 2- 
jų metų namas. Kaina 28. 
500 dol.

Ville Lasalle:
9 Avė, 2-jų šeimų po 5 kmb. 
nauj. namas. Kaina 16.500. 
Įmokėti 7.000 dol.

Park Extention:
2-jų šeimų, 5 met. namas. 
Oru šildomas po 4 kamb.. 
Kaina 13.500. Įmok. 5.000.

Vasarvietės:
St. Cutbert. 50 mylių nuo 
Montrealio prie kelio j Que 
bec. Netoli ežeras. Namas 6 
kambarių. Kaina: 2.500. Įm 
okėti 1.000.
Vai David prie St. Agathe. 
Prie pat Golden Lake. 4 kam 
barių namas ir erdvus že
mės sklypas. Kaina 3,000. 
Įmokėti 1.000 dol.

Žemės sklypai:
J. Mance 25X87 — $1.000. 
Ville Lasalle: 65th Avė. 
33—94 — $1.200.
Parthenais St. 26—84 — $ 
2.200 (prie Sherbrooke).
Prie Pie IX Į šiaurę — 31X 
84 — keliolika sklypų po 
$ 1.000.
Rosemount, kampinis skly
pas 39X77% — $3.200.

MONTREAL
ŠALPOS REIKALINGŲJŲ 

SKAIČIUS
Montrealio lietuvių kolonijoje 
kasdien didėja. Šiomis dieno
mis, pagal turimus išteklius, 
sušelpta Juzefą Riaukienė. Ji 
guli paliesta paralyžiaus, bet, 
pagal gydytojų teigimą, gali
ma pagydyti. Turi tris mažus 
vaikus. Vyras bedarbis.

Pagal gautas žinias nelai
mingoji Benaičių šeima vėl su 
krėsta. Pats Benaitis pagul
dytas ligoninėn. Serga Bakai 
tis.

Tai tik dalis. Kiek guli ligo 
ninėse, kurių niekas neap
lanko? Kiek yra šeimų be duo 
nos kąsnio Montrealyje, nes 
maitintojai jau po kelis mėne 
sius yra bedarbių eilese? Kas 
juos sušelps jei ne mes, kurie 
dar šiandien dirbame? Tai 
sų pareiga.

Šalpos komitetas prašo 
informuoti apie kiekvieną
tietį, patekusį nelaimėn. Taip 
pat kreipiamės į dirbančiuo
sius, kurie sužinosite, kur nors 
darbą, skubiai informuoti ko
miteto narius, nes daug gali
ma padėti, net daugau kaip au 
ka, suteikiant žmogui galimy 
bę pačiam duonos kąsnį už
sidirbti. Bendradarbiaukime
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MAMERTAS MA OKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ $

SIUVĖJAS. B

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. $
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS, 

SKUBUSPATARNAVIMAS. $

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal.
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages) $ 
Valandos: kasdien 9—6; penktądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. &
įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726. į

Viešbutis-Mot'el — prie ke
lio j Torontą, geroje ir gra
žioje vietoje. 22 butai po 2 
kambariu ir 1—6 kambarių. 
Kaina $135.000. Pajamos į 
metus $32.000.

ir tik bendromis jėgomis nuga 
lėsime iškilusius sunkumus.

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJOJ

išlošti, bet neatsiimti fantai pa 
gal sekančius numerius: 
36751, 
36001, 
37059, 
37169, 
37307.
3 Daugelis gydytojų
Lžurde vįykstančiais stebuk
lais. Pernai tą,šventovę aplan 
kė net 1.238 gydytojų iš viso 
pasaulio kraštų.

36772,
36350, 
37537, 
36879,

36770,
36337,
36377,
36367,

37657,
36334,
36008,
36106.

domisi

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, k 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai v

Jonas Zniuidzinas ;
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P-Q->Canada. Tel.: PL 6580 J

A J. Norkeliunas
PER SAVO AGENTŪRĄ

Paskolcs-Mortgage: namams statybos eigoje — 60% ver
tės iš 6%. Užbaigtiems namams 50% vertės iš 5%.

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

Jums mielai padės AGENTAI:
A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS PO 6-5407 

B. JAZOKAS PO 6-9041.
Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro.

Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.
177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

BALTIC |
Daromos jv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. | 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č I U L I S
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuve- + 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, |
P. Q.____ Telef.: TR 4048. J

Dr. Roman Pniewski
Daugiametė praktika didelėse ligoninėse ir klinikose.. J: 

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

lyl

victoriaCLEANERS&.DYERSC0.
FXPFRT CLEANING * DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

' AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

j į i j h I \

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 
derį 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.

LLARD TR 1135

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACHINE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

MONTREAL ENTERPRISES Reg

individual 
PERIOHM..
SERVICE

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome Į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darba atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 
Tel. RA7-3120

| Lietuviška moterų kirpykla I
t DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- |

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

J' 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. |

X LIETUVIS LAIKRODININKAS §

ŽUKAS ANTANAS
408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

iii D r. DORA GORDON

i i; Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

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

mtttftitititltttttltttitttmtttTttstrt** vttH ♦
7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 į

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI. 

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. 

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

r RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave. VILLE LASALLE.

I
J.R. RIENDEAU

KONTRAKTORIUS 
VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI 

Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 
Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

I
 LIŪDESIO VALANDOJ |

KREIPKITĖS PAS

I Laidotuvių Direktorių ! 
|C. Halpin Funeral Home Reg’d.j 
I KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM | 

| PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS | 

I 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 i 
« *

P. SIDLAUSKAS
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 SL Apt. 2 (kampas Bieury ir Dorchester)

MONTREAL

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

MALONIAI PATARNAUS TAMSTOMS.
Vakarais 3867 Henri Julien St., Montreal. LA 9460.

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR. I
Jinrttttttttttmttttnrmmmmmttmmttnjtjtjtttttttttttnnnttnnnnmtttuttttti

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
į Kreiptis po 6 vai. vakaro, 

J šeštadieniais — visą dieną.

BELLAZZI- LAMY, INC
7679 George SL,TR 5151 ’ ’ Ville Lasalle.

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
289 — 3 Avė., Vilk Lasalle. TR 4588.
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HAMILTON
LIETUVIŲ NAMŲ REIKALU

B-nės valdybos su- 
sukėlė didelio susi 
hamiltoniečių tar-

sušauktas 
sirinkimas 
domėjimo 
pe ir sutraukė apie 150 asme. 
nų.

Susirinkimą atidarė KLB- 
nės Hamiltono valdybos pir
mininkas K. Baronas. Pirmi
ninkavo p. Jankūnas ir sekret. 
B. Kronas.

Pagal dienotvarkę sekė fi
nes valdybos pranešimas. Sa
vo kalboje K. Baronas pažy
mėjo šio susirinkimo reikšmę 
Hamiltono lietuvių kolonijai, 
kadangi jame yra sprendžia
mas vienas opiausių mūsų gy
venimo klausimų. Tiesa, tai 
yra jau trečias iš eilės mėgini 
mas įsigyti namus Hamiltone 
(mėginta 1949 ir 1950 m.) ir 
reik tikėtis, kad šį kartą jis pri 
ves prie galutinio tikslo. Nu
rodęs LN reikšmę iš tautinės 
ir ekonominės pusės (Hamilto 
ne per metus už salių nuomą 
sumokama svetimiems beveik 
2.500 dol.), K. Baronas palin
kėjo sėkmės būsimąjai laikiną 
jai Hamiltono LN valdybai jų 
darbuose.

Toronto LN v-bos pirm. J. 
Strazdas apsidžiaugė taip gau 
siu susirinkimu ir dideliu LN 
susidomėjimu, Hamiltone ir 
savo pranešime nurodė LN įsi 
gijimo kelius Toronte ir dabar 
tinį jų ekonominį stovį. J. St. 
razdas, dėl baimės, kad įsigi
jus namus, negalima jų bus iš 
laikyti — užtikrino hamilto-

ft 
niečius LN gražiu pelno neši- V 
mu.

Po šių dviejų pranešimų se
kė diskusijos dėl namų įsigiji
mo būdo: A-nės B-vės pagrin 
du („profit“) ir kooperatiniu 
keliu („non profit“). Jeigu na 
mai perkami pirmuoju keliu, 
valstybė ima nuo pelno nuo
šimtį, tačiau akcijų savininkai 
gali dalintis pelnu — antruoju 
keliu (non profit) valstybė jo
kios kontrolės nedaro, neima 
pajamų mokesčio, bet namų 
savininkams gali būti išmoka
mos palūkanos iki 6 proc. dy
džio. Taip pat plačiai išdisku 
tuota namų statyba, perkant 
sklypą, ar jieškant seno pasta 
to. Vieni pareiškė „norą sta
tyti naujus, maždaug 100 — 
150 tūkst. vertės, kiti kiek 
kukliau: pradžioje įsigyti se
nus, juos atremontuoti, pralei 
džiant juose kelis metus, t. y. 
Toronto pavyzdžiu.

Galutinai nuspręsta šiuos 
abu klausimus atiduoti išspren 
dimui laikinai valdybai, kuri 
buvo išrinkta šios sudėties: J. 
Paliliūnas, J. Valevičius, B. 
Kronas, K. Baronas, VI. Anta 
naitis, St. Dalius ir J. Bajorai 
tis.

Laikinoji LN valdyba pasi 
skirstė pareigomis: J. Paliliū- 
nas pirm., J. Valevičius vicep. 
St. Dalius sekret., VI. Anta
naitis iždininkas ir nariai — 
J. Bajoraitis, B. Kronas ir K. 
Baronas.

TAISAU PLAUKUS Į
Kas norit puoštis pavasariui artėjant, štai proga 
Skambinkit J. A. 8-4834 35 Wilson St. Hamilton. '|

kas dieną nuo penktos vai. vakaro, šeštadienį per vi- J' 
są dieną, susitarus ir sekmadieniais.
Įvairių rūšių šukavimas, darbas garantuojamas, žymiai 
pigiau negu kitur. Stella Skuda |

L. vvidyba pirmiausia nu
sprendė paruošti abu statutus 
(„profit“ ir „non profit“), iš
spausdinus juos išsiuntinėti 
paštu visiems hamiltonie- 
čiams, jieškoti sklypo ir seno 
pastato, ir pradėti rinkti pasi
žadėjimus LN pirkimo Šerams.

Būtiniausioms spausdinimo 
ir raštinės išlaidoms padengti, 
nuspręsta neprašyti aukų iš or 
ganizacijų valdybų, bet pa
tiems padengti iš savo kišenės.

Trys valdybos nariai — j. 
Paliliūnas, St. Dalius ir K. Ba 
ronas jau apžiūrėjo kelis na
mus (saldainių fabrikas 157 
Catharine ir Cannon g-vių ka 
mpas), kurių dydis yra 80X 
40 pėdų. Juose esama dviejų 
salių, talpininčių po 400 asme 
nų ir rūsies. Kaina 40 tūkst., 
įnešimui (down payment) pra 
šoma 10 tūkst. Reikalingas vi 
daus remontas maždaug iki 
10 tūkst. Tačiau pasiteiravus 
miesto savivaldybėje, pasiro
do, kad dabar statant ar per
kant naujas sales yra būtinai 
reikalinga mašinų statymui 
(parking lot) aikštė. Jeigu sa
lė yra 100 žmonių, santykis

mašinoms yra 10 vietų, 500 — 
50 mašinų ir tt.

Apžiūrėti ir kai kurie žemės 
plotai. Kadangi kietieji gėri
mai gali būti tik gaunami taip 
vad. commercial district (pre 
kybos rajone), tenka ribotis 
ne visomis miesto dalimis, iš
skiriant rezidencinius miesto 
kvartalus.

Tenka laukti, kad gegužes 
mėn. pabaigoje jau bus sušau 
ktas antras visuotinis susirin
kimas, kuriame laikinoji Ha
miltono LN valdyba ateis su 
konkrečiais pasiūlymais. Kbr.

RYŠIUM SU 
E. SIMONAIČIO

atvykimu į Hamiltoną, balan
džio 3 d. čia buvo surengta 
Mažosios Lietuvos Diena.

Lietuvių parapijos salėje, 
dalyvaujant virš 100 asmenų, 
B-nės valdybos pirmininkas, 
atidaręs minėjimą, j garbės 
prezidiumą pakvietė: ML Ta
rybos pirmininką ir VLIKo na 
rį E. Simonaitį, kun. dr. J. Ta 
darauską, L. Tamošauską, P. 
Jokubyną, K. Prialgauską ir 
J. Giedraitį.

B. SERGAUTiS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. Telef. OL. 6381

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
4 $ 10.500. Roncesvalles - High Park, 6 kamb. mūriniu na-
X mas, 2 virtuvės.
;|$ 13.400. Winona Dr. - St. Clair, 6 kmb., g. plytų namas, 
ft alyva šild., 2 mod. virtuvės ir vieta garažui.

$ 15.000. Indian Grove, 8 kmb. ,mūr. ger. stovyje, garaž. 
$ $ 15.500. Dundas-Dovercourt Rd., 8 kmb., 2 augštų mur. 
ft namas, vand.-alyva šildomas, dvigubas garažas.

1. Namai pardavimui
$ Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant
5 namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos
ft Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos.
$ Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

A. S. NORRINGTON REAL ESTATE
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102 

(tarp Dufferin ir Lansdowne)
Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų 
nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, 

bet ir visoj Ontario provincijoje.
$3.000 įmokėti—Dundas-Howard Pk.,—7 kamb. mūr. na
mas, tinkamas krautuvei, alyva š., geram stovy, didelio 
kiemas, privatus įvažiavimas.

$4.000 įmokėti—College-Dovercourt,—10 kmb., gerų ply
tų namas, anglim oru apkūr., pat. ir peln. išnuomavimui.

$5.000 įmokėti—Bloor-Indian Rd.,—7 kmb. gražus mūr. 
namas, alyva šildomas, garažas, rami gatvė.

$6.000 įmokėti—Kingsway-Government Rd.,—7 kmb., b 
m. plyt, namas, lyg vila, graž. rajone, didelis sodas, ga
ražas, arti mokykla.

$10.000 įmokėti—Bathurst-St. Clair,—12 kmb. geros sta
tybos mūr. namas, pryš. tašytų akmenų, vidus prab. įreng 
tas, turi dedelę salę. Šalia plyt. apš. garažas, priv. įvaž. 
Tiktų gydytojui, inžinieriui ar organizacijai.

Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama pa
skambinti ir pranešti, ko jieškote pirkti, arba ką turite par 

duoti, kuriame rajone ir už kokią kainą.
Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys.

Po sveikinimo kalbų, B-Bfes 
valdybos, parapijos klebono, j. 
Giedraičio ir K Prialgausko, 
seke p. E. Simonaičio praneši 
mas apie Mažąją Lietuvą. Ja
me M. Lietuvos veikėjas ap
žvelgė ML istoriją, jų gyven
tojų kovą už laisvę, pareikšda 
mas, kad šio, apie 600 tūkst. 
gyventojų etnografinio Lietu
vos žemės ploto klausimo iš
sprendimas yra tampriai susic 
tas su visa Lietuva: ateities N. 
Lietuva be Mažosios L. būtų 
kaip ligonis, sergąs TB liga.

Minėjimas baigtas Lietuvos 
Himnu.

Pagerbimo vaišės, sureng
tos toje pačioje salėje ir daly
vaujant Hamiltono lietuviškų
jų organizacijų atstovams, vi
suomenės veikėjams, svečiams 
kanadiečiams ir torontiečiams 
(KV vice-pirm. P. Jokubynas, 
V. Vaidotas, B-nės pirm. J. Si 
manavičius, M. L. B. pirm. E. 
Tamošauskas ir kt.) praėjo la
bai puikioje nuotaikoje. Paša 
kyta daug gražių kalbų. KL B 
nės Hamiltono valdybos pirmi 
ninkas K. Baronas nuo visos 
organizuotos Hamiltono visuo 
menės įteikė garbės svečiui 
E. Simonaičiui lietuviškųjų 
raštų albumą su adresu ir vi
sų organizacijų atstovų para
šais.

TARP HAMILTONO IR 
TORONTO

kaip dviejų artimųjų Kanados 
kolonijų yra tikrai nuoširdus 
bendradarbiavimas visose mū 
sų gyvenimo srityse, ypatin
gai kultūrinėje. Įvairiomis pro 
gomis pakviečiami solistai, tai 
pasikeičiama spektakliais, ar
ba vėl — abi KLB-nės valdy
bos numato birželio mėn. 26 
d. surengti didelę gegužinę 
(Joninės ir Petrinės!) gražio
je vietoje tarp Hamiltono ir 
Toronto.

Šį sekmadienį, balandžio 11 
d., į Hamiltoną atvyksta „Var 
po“ choras, vad. muz. St. Gai 
levičiaus, kuris čia duos pašau 
linių ir lietuvių kompozitorių 
kūrinių koncertą. Programoje 
mišrus ir vyrų choras, numa-

tomą, K. V. Banaitis, J. šve
das, Žilevičius, Verdi, Gou- 
noud, Smetana ir kt. kompozi 
toriai.

Koncertas įvyks Royal Con 
naught Hotel. Crystal salėje 
(King ir John g-vių kampas; 
6 vai. v.

Bilietus iš anksto dar gali
ma gauti Niagara Restaurant 
244 James St. N., Peoples Mar 
ket krautuvėje 344 Main St. 
W. ir šį sekmadienį po pamal 
dų parapijos salėje. Kbi.

Trumpos žinios.
— Apie 20 tūkst. galionų 

alaus buvo išpilta iš Hamilto 
no Pellers alaus daryklos, ka 
dangi ji yra perimta Bradings 
kompanijos, kuri alų gamina 
pagal savo „receptą“.

— Hamiltone skaitoma 
apie 14 tūkst. bedarbių.

— Senelis šaltis dar kartą 
aplankė Hamiltoną apdengda
mas, kovo pabaigoje, gatves ir 
stogus 10 inč., sniego sluogs 
niu. Nors jau turime balan
džio pradžią, tačiau tempera
tūra nakties metu krinta iki 
15°F.

TAUTOS FONDO 
VALDYBA

savo posėdyje svarstė, kaip at 
žymėti Spaudos Atgavimo 50- 
ties metų sukaktuves. Kaip 
žinoma spauda buvo atgauta 
1904-V-7.

Ta proga nutarta persisiųs- 
dinti didesnį skaičių naujau
sių lietuviškų knygų ir jas iš
platinti. savo pažįstamų tar
pe. P. L.

W. A. L E N C K I,

TEISININKAS

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107
1 rtefona* EM. 6-4182 

Toronto

Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 
ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

Ap. Sakevicius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 06556 .

n tiri f PARDUOTI AR PIRKTI
• »* < « *- NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, .

bandykite paskambinti mums.
Štai tik keletas pavyzdžių:

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimi* 
arba alyva. Keičiamo* seno* krosnys į nauja*, moder
niška* alyva apšildoma* ir pilnai automatiška*. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j sena* krosnis. 

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Bumerių. 

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI ŽY

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefonas LO 8951.

Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus- Kiekvienu metu (išskyrus sek

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
ma dienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

Namų OL 4778
. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

ligoniu* ir gimdyve*: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

•; Telef. kabinetas EM. 6-2696.
j > Rentgenas.
J i Priima ligo

$6.000 įmok. College-Craw 
ford, mūr., 9 k. ir 2 saulės 
kamb., gero plano, 2 virt., 2 
vonios, 2 garaž., vandeniu ir 
aliejumi šildomas. Garažas. 
$5.000 įmokėti. Sunnyside- 
Garden, mūr., 10 k., 2 virt., 
gero plano, vandeniu ir ahe 
jum šildomas.
$4.000 įmok. Parkdale raj.,

atsk., mur., 7 k. per 2 augš- 
tus, vand. šildom. Garažas.

2.500 įmk., College-Brock., 
6 kambariai, 2 virtuvės; 
įvažiavimas į kiemą.

$5.000 įmok. Roniesvalles- 
-Fern, mūr., atsk., 8 kam
bariai, gero plano, aliejum 
šildomas. Garažas.

MES SKOLINAME pinigus įmokėjimui padidinti 
vien ntik už Jūsų parašą. Galime paskolinti tiek, ki
ek Jūs turite savo pinigų įmokėjimui. Pvz. jei Jūs 
turite $2.000, galime paskolinti Jums kitus $2.000; 
Jei Jūs norite $3.000 galime paskolinti kitus $3.000.

Įstaigos tek: OL. 7996 arba OL. 7997
Kuzmas - Baltakys- Plioplys

Namų tel. LA 1250 N. telef. LL 8310 Namų tel. RO 3345

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS Str. W (kampa* Dundas-Brock) Toronto

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- Į J 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią i > 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

ED. KONDRATAS. i :
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. ] ’ 

Tel. LL 9626.

PAJIESKOJIMAI
— Panelė Pecholcaitė Jad

vyga, gimusi 1930 m., rugsėjo 
mėn. 27 d., gyvenusi iki 1951 
m. gruodžio 19 d. Vokietijoje, 
Tauperlitz 170 b-Hof Saale, 
U. S. Zone, prašoma atsiliepti 
Hotel, 602 E. 3rd Str., Alton, 
adresu: Šilonis Ignas, Stahl 
Illinois, U. S. A.

— J. Smetona (adresas: 
„Marida Yallock“ Boorcan, Vi 
ctoria, Australia) įieško buvu 
šio Pgėgių gimnazijos direkto 
riaus p. L. Tono, kuris, dar bu 
nant Vokietijoj sakė, važiuo
siąs į Kanadą (pas sūnų).

Norėčiau labai gauti jo adre 
są. Už suteiktas žinias būsiu 
labai dėkingas.

Atkelta iš 2 psl.
nuoja 45 r. kg, bet tuo pačiu 
metu jis juodojoj rinkoj gau
namas už 25 rublius;

10. Tekstilės fabrikų
džiagas Lietuvoj tegausi vien 
juodojoj rinkoj. (d. b.;

me-

S KE 1118 r

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE 
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos.
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 

Toronto, Ont. KE 3027.

I
 J. GREEN ;

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. To moto.

Pirkdami ar parduodami namu* pasitarkit au 
mumis — mielai Jums patarnausimi 1'

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

REAL ESTATE
1555 Dundas St. W. (kampas Sheridan) Toronto. 

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis
— mielai Jums patarnausimi

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS! II

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai).
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikma*.

561—567 KEELE Str, 
vienas blokas į pietus 
nuo St. Clair 
TORONTO, Ont.

Biuro telef. 
JU 4773 

Namų CE 1-3444

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES:
šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

paukščius, dešras, kumpį, sviestą, sūrį kiaušinius 
ir kitus maisto produktus galima gauti tik pa*

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

tncttnotnmmttunummnnnnmnntmnrntuuctmctnmnnmttRnm
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DIDELIS VARGONŲ KONCERTAS
šį seknnadiienį, balandžio 11 dieną

KONCERTUOJA LIETUVOS VALSTYBINĖS KONSERVATORIJOS KAUNE IR VILNIUJE

vargonų profesorius ZENONAS N 0 M EI K A
» ROGRAiriCJE G. RSIAUSI VARGONŲ KŪRINIAI: BACH, REGER, FRANCK, DUPRE.

VIETA: MONTREALIO BAZILIKA. DORCHES1ER GATVĖJE TARP WINDSOR IR NATIONAL GELEZ1N 
KELIO STCČIŲ. LAIKAS 4 VALANDA PO PIETŲ. ĮŽANGA: LAISVA AUKA;
VISI TAUTIEČIAI KVIFČJAMI ATVYKTI IŠKLAUSYTI LABAI RIMTO IR LABAI ĮDOMAUS KONCER 
TO, KURIS’ MONTREALY PIRMASIS. PELNAS AUŠROS VARTŲ BAŽNYČIOS STATYBAI.

ATSIŠAUKIMAS Į MONTREALIO LIETUVIUS.
Artėja balandžio 23 d. — 

neokanadiečių parodos 
džia. 
buvo 
raus 
niai: 
juostos, rankšluosčiai, lovoms 
kapos, langų užuolaidos, pirš 
tinės, įvairūs ginta»o išdirbi
niai, senos knygos, žemėla
piai, herbai, vėliavos, kerami
kos išdirbiniai ir įvairūs tapy
bos kūriniai.

Nuo mūsų pačių, mieli tau
tiečiai, priklauso, kad mūsų 
skyrius būtų gražus, origina
lus ir turtingas. Nesivėluoki- 
me ir, kas yra tinkamo šiai pa 
lodai, atrinkime. Jūsų patogu 
mui, kiekviename miesto rajo 
ne yra paskirti įgaliotiniai, ku 
rie perims Jūsų atgabentus 
eksponatus, kaip žemiau seka: 
Ville Lasalle — O. Stankūnai

IŠNUOMOJAMAS 
gražus kambarys vyrui, 
maistu 16 dol. 6920 Monk 
Ville Emard. Tel.

Teirautis po 7 v. v.
PIGIAI PARDUODAMA vi
sai nauja vaikų lovutė 28X52.
Kaina tik 30 dol., be taksų. 

3474 Mersier St., AM 5246. 
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su visais pasinaudojimais po
rai vedusių arba dviem mergai 

tėms-moterims. Teirautis 
telefonu PO 6-9041.

IŠNUOMOJAMAS kamba
rys vienam asmeniui. Teirau

tis telefonu RA 7-2968.
jC -hx-.:: ~xx____ x>c=x

pra-
Į šią parodą, kaip jau 

skelbta, priimami įvai- 
tautinio meno išdirbi- 
taut. rūbai, pnjustės,

saulėtas, 
’, su 

..Jonk Blv. 
HE 4114.

Dr. J. ŠEGAMOGAS 
CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

I
 šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av.

A VERDUN. Tel.PO 6-9964

DANTŲ GYDYTOJAS į

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

•j AUSŲ 
IR

1 Dr. R. 
956

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E, 

Tel. CH. 7238 

Toliušis, 
tel.: TR 
A. Gra- 
tel.: RA

H. Valiulis,

tė, 207-4 Avė, tel.: HE 7398, 
A. Vazalinskas, 216—2 Avė., 
tel.: HE 2188, Verdun — S. 
Remeikytė, 1142 Allard Ave, 
tel. TR 2859; Pr. Šimelaitis, 
1271 Allard Ave., tel.: TR 
2859, Ville Emard — J. Lu
koševičius, 6951 Mazarin St., 
tel.: HE 7877, K.
6828 Monk Blvrd., 
1974, Rosemount — 
žys, 5725 — 16 Avė., 
1-3148, P. Povilaitis, 5515— 
13 Avė. tel.: RA 2-4410, mies 
to centras 
1435 St. Mark St., tel. FI 79 
97, L Kibirkštytė, 2567 Mont 
gomery St. Negalintieji ekspo 
natų pristatyti į nurodytas vie 
tas, prašomi telefonu praneš
ti bendruomenės paskirtąjai 
parodai paruošti komisijai: A. 
Gražys, H. Valiulis ir P. Povi 
laitis, nurodytais jų telefo
nais. Iš tų vietovių eksponatai 
bus paimti mūsų priemonė
mis. Kviečiame visus į vienin
gą darbą. Nepadarykime tau
tai gėdos.

KLB Montrealio ap. V-ba.
LIET. KAT. MOTERŲ

Dr-jos metinis susirinkimas 
įvyko kovo mėn. 28 d., kurio 
metu išrinkta nauja valdyba: 
Lukošienė — pirmininkė, Še 
gamogienė — vicepirm., Ma- 
liškienė 
nienė — kasininkė, 
— valdybos narys.

Literatūrinis Moters teis
mas įvyks gegužės mėn. 16 d. 
Vieta ir laikas bus pranešta 
vėliau.
ŠV. JONO LIUTERIONIŲ 

bažnyčioj Jeanne Mance ir Pr 
ince Arthur gt. kampe, sekma 
dienį, balandžio 11 d., 1,30 vai. 
pp. lietuvių pagrindinės pama 
Idos su šv. komunija.

Vakarinės Gavėnios pamal
dos, YMCA International rū 
mų salėj, 5550 Park Ave, įvy 
ks, šeštadienį, balandžio 10 d. 
7 vai. v Kun. dr. M. Kavolis. 
AUŠROS VARTŲ BAŽNY

ČIOJE REKOLEKCIJOS
sekmadienį pasibaigė. Dalyva 
vo daug žmonių. Rekolekcijas 
pravedė iš JAV atvykęs kun. 
Borevičius, paskutiniame žo
dy dėkojęs visiems dalyvavu
siems rekolekcijose, vargoni
ninkui ir choristams, kad jie 
rekolekcijas papuošė gražiu 
giedojimu. Agapėje įvyko pas 
kutinis rekolekcijų vedėjo at
sisveikinimas 
dalyviais.
MIRĖ 
Steigulienė, 
per Šv. 
kalno kapuose.

su rekolekcijų

kovo 21 d. Kurklytė
58 m. Palaidota 

Kazimiero bažnyčią

LIETUVIAMS DĖMESIO!
Kiekvieną sekmadienį lietuviams 

LIETUVIšKi PIETOS.
Jūsų patogumui persikeliu arti prie lietuviškos bažny
čios: Wellington ir Willibrord kampas (sekančios durys 
prie „Steinberg'o“)

PAUL’S RESTAURANT
4534 WELLINGTON ST., tel. Nr.: YO 0360.
Prašau atsilankyti ir įsitikinti! Sav. P. Jocas.

SLA MONTREALIO KUO 
POS DĖMESIUI

Dabar vyksta Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje, kurio da 
lyviu yra ir 123 Montrealio 
kuopa, centro rinkimai, todėl 
ir mūsų kuopos nariai turi da 
lyvauti tuose rinkimuose. Šį 
sekmadienį, balandžio 11 dieną 
bus Montrealio kuopos narių 
susirinkimas, kuriame ir bus 
padaryti rinkimai. Be to nesu 
simokiejusieji nario mokesčio 
nariai prašomi jį sumokėti. 
Prašomi susirinkime dalyvau
ti visi nariai, nes pagal SLA 
tradiciją, rinkimai reikia da
ryti kuopos narių susirinki
me. Susirinkimas bus sekma
dienį po pamaldų Willibrord 
377.

ATVYKS KLB KRAŠTO 
VALDYBOS NARYS.

į Montrealį su paruoštu didžio 
sioms lietuvių kolonijoms spe 
cialiu įstatų projektu, kuriam 
apsvarstyti yra numatomas or 
ganizacijų atstovų susirinki
mas, kad tas projektas galima 
būtų aptarti.

DIDELIS VARGONŲ 
KONCERTAS.

Lietuvos Valstybinės Kon
servatorijos vargonų profeso
rius Zenonas Nomeika, atvy
kęs iš Amerikos, Montrealy 
duoda pirmąjį lietuvių vargo
nų koncertą šį sekmadienį, ba 
landžio 11 d., lygiai 4 valandą 
po pietų, Montrealio katedro
je - bazilikoje, Dorchester gat 
vėje, tarp Windsor ir Natio
nal geležinkelių stočių. Z. No
meika yra koncertavęs Kau
ne, Vilniuje, Paryžiuje, visoje 
Vokietijoje ir Amerikoje. Jo 
vargonavimas pasižymi dide
liu išraiškingumu.

P. VAIKŠNORA 
PATIKSLINA.

Dėl kovo 28 d. Šv. Kazimie
ro parapijos salėje vykusiame 
KL.T Montrealio sk. susirinki 
me pareikštų minčių p. M. 
Vaikšnora patiekia šių patiks
linimų :

1) Aš nekaltinau visuome
nės, bet tuos, kurie vadovauja 
ar tariasi vadovaują visuome
nei ;

2) Minėjau, kad vaikščioda 
mi iš namo į namą ir siūlyda
mi savo partinį „kromelį“, su 
gadino visą reikalą, nes tuo 
pastatė partijos arba grupes 
gėrį augščiau už bendrą mū
sų Tėvynės Lietuvos gėrį, dėl 
kurio liejo kraują 1918 metų 
savanoriai ir partizanai;

3) Sakiau, kad tokio gar
bingo svečio pagerbti susirin
ko tik grupelė, kuomet seniau 
salė lūždavo panašiomis pro
gomis, todėl yra gėda ir dar 
kartą gėda tiems, kurie išsklai 
dė visuomenę;

4) Jokio kito „seimelio“ ar 
susirinkimo daryti nesiūliau, 
nei neturėjau minties pasiūly 
ti;

5) Taip pat minėjau apie 
KLT, kuri buvo sukurta ne to 
kioj dvasioj, kokią jai bandė 
ir bando primesti partiniai as 
mens, arba norėdami visai ją 
panaikinti, o jos vietoj nieko 
nauja nesukurti.
IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vedusių porai arba pavieniams, 
5675 Molson Sa. Rosemount.

Teelef.: AM 2259.

TORONTO
PRANEŠIMAS.

Toronto L.'etuvių Narni. 
Valdyba prašo: visus skoliniu 
kus, pagal jų duotus pasižadė
jimus, Lietuvių Namų Šerams 
pirkti, skolą iki š. m. liepos m. 
1 d. apmokėti, arba iki tos die 
nos pranešti Valdybai, kaip 
jie numato tą skolą tvarkyti.

Pinigai priimami kasdien 
Lietuvių namų raštinėje nuo 
18 iki 21 vai., kuri randasi 235 
Ossington Ave., Tel. KE 3027.

Ta pačia proga Lietuvių Na 
mų Valdyba kreipiasi į visus 
Toronto lietuvius, kurie šėrų 
dar nepirko, ir prašo juos sto
ti į šėrininkų eiles, išperkant 
bent po vieną šėj;ą.

Toronto Lietuvių Namai 
yra visų Lietuvių Namai, to
dėl visi juos remkime, pirkda 
mi Lietuvių Namų serus.

Lietuvių Namų Valdyba.
MŪSŲ LIGONYS.

Balandžio 2 d. Wellesley li
goninėje A. Stepaitienei buvo 
padaryta sunki vidurių opera
cija, po kurios, ji sėkmingai 
taisosi ir stiprėja. Tikimės, 
kad p. Stepaitienė neužilgo ga 
lės apleisti ligoninę ir namuo
se galutinai sustiprėjusi, su 
dar didesne energija grįš prie 
visuomeninių darbų. Nemalo
ni širdies priepuolio liga išti
ko p. Lelienę, kuri išbuvusi 
tris savaites Šv. Juozapo ligo
ninėje , dabar grįžo į namus 
ir apie porą mėnesių bus dak
taro priežiūroje. Gan sunkiai 
Šiomis dienomis plaučių užde
gimu susirgo „T. Ž.“ red. dr. 
A. Šapoka, kuris stropiai gy
domas.

VL. PUTVIO GEDULINGAS 
MINĖJIMAS.

Bal. 11 d., 3 vai. pp. College 
teatre, kur šiuo metu yra atlie 
karnos „Prisikėlimo“ bažny
čios pamaldos, bus paminėta 
Lietuvos Šaulių Sąjungos įs
teigėjo VI. Putvio - Putvins
kio 25 metų mirties sukaktis.

Mmtimis nuslinkus į tuos 
sunkiuosius ir vargingus Lje 
tuvos Nepriklausomybės kūri
mosi laikus, kuomet mūsų vi
sų tėvynė kėlėsi iš po pirmojo 
pasaulinio karo griuvėsių n 
pelenų, kuomet mūsų tėvai ii 
broliai, išlikę gyvi, grįžo iš ko 
vos laukų parnešdami iškovo
tą laisvę kraštui, mes su di
džiu malonumu prisiminsime, 
tąjį džiaugsmą, kurs kiekvie
no lietuvio širdy tuomet suru
seno — kad pagaliau ir lietu 
viui buvo lemta laisvu pasijus 
ti ir savistoviai grįsti kelius j 
gražią ir kilnią Lietuvos atei 
tį. Pirmųjų kovotojų už Lie
tuvos nepriklausomybę ir lais 
vę eilėse, buvo ir garbingos at 
minties VI. Putvis, ryžtingas 
ir patvarus Lietuvos Šaulių 
Sąjungos įkūrėjas.

Išgirskime, tad VI. Putvio 
gedulingo minėjimo rengėjų 
kvietimą ir pajuskime pareigą, 
gausiai dalyvauti ir šiame mi
nėjime.

Į minėjimą iš USA atvyksta 
pulk. Saladžius su paskaita, 
po kurios bus ir meninė dalis.

SLA 236 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyks bal. 11 d., 2 vai. po piet. 
Kadangi šis susirinkimas yra 
svarbus tuo, kad jame bus ren 
karna SLA centro Pildomoji 
Taryba, tad kiekvienas narys 
gavęs specialų pranešimą, pri 
valo šiame susirinkime daly
vauti. Šis pranešimas daro
mas tiems nariams, kurie nėra 
pridavę savo naujų adresų, vi 
si sulig turimų senų adresų 
pranešimai, nesurasdami adre 
sato, grįžta. Nariai pakeitę ad 
resus prašomi pranešti valdy
bai. 3rH» /».

DIDELI PARAPINIAI NESKLANDUMAI.

nereikalinga ir ne- 
antroji bažnyčia, 
savo žodį, klebo-

Aną sekmadienį naujosios 
parapijos klebonas Tėvas Ber 
nardinąs pamokslo metu susi
jaudinęs suminėjo, kad kaimj’ 
mnė lietuvių parapija teikėsi 
apskųsti jo vedamą parapiją, 
kuri esanti 
reikalinga 
Baigdamas 
nas prašė parapijiečius pasi
melsti, kad abiejų parapijų va 
dovybės stengtųsi geriau su
gyventi.

Šis Tėvo Bernardino pasi
sakymas labai sudomino ir net 
sujaudino parapijiečius, kurie 
ligšiol apie tai tiktai ir kalba.

Susidomėjusius parapijie
čius jau pasiekė ir platesnės 
žinios apie Tėvo Bernardino 
suminėtąjį reikalą. Pasirodė, 
kad Šv. Jono parapijos kuni
gai yra parašę Kardinolui 
„promemorią”, kurioje šios pa 
rapijos kunigai įtaigoja, jog 
antroji parapija lietuviams ne 
reikalinga; kad Pranciškonai, 
pasiryžę statyti kitą bažnyčią, 
parapijiečius tiktai skaldą ii 
mažiną jų tarpe darnų sugy
venimą ; kad pasirinktoji nau 
jai bažnyčiai statyti vieta esan 
ti netinkama; kad Pranciško
nai bažnyčios nepastatysią ii 
tt. Todėl rašto rašytojai įtai
goję Kardinolą, kad Pranciš
konai būtų iškelti už miesto, 
kur jie turėtų vienuolyną ii

Raštinė: OLiver 4451

1082 Bloor W. Toronto 4. 
į rytus nuo Dufferin St.

Dr. P.MORK1S
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Dr. N. Novošickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
34S BLOOR St. West

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vak. 
(pagal susitarimą). 

Jonas J. Juškaitis |
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, x

baigęs išklausyti visą teisių kursą
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

932 Dundas W., Toronto, Canada. Tel. EM 6-4880. '»
(Iš tolimesnių vietovių galima kreiptis laiškais).

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
Nuosavybės arba biznio pirkimo ar pardavimo reika
lais,, 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., (prie Dufferin) TORONTO. 
Telefonai LO 2738, vakarais HU 9-1543

Naujas musu skyrius 
1597 Bloor St. W. Tel. LA. 8772

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI

prie jos koplyčią.
Gavęs šį raštą, Kardinolas 

pasikvietęs Pranciškonus, pa
rodęs jiems raštą, pasirašytą 
kun. Ažubalio, kun. Gutausko 
ir kun. Pacevičiaus, pasakęs 
jiems, kad šį reikalą jis gerai 
žinąs ir palaiminęs Pranciško
nus ju užsibrėžtam tikslui sic 
kti.

Pranciškonai po to, abejoda 
mi, kas jiems toliau daryti, pa 
sikvietę komitetą ir paprašę jo 
nuomonės. Pats Tėvas Bernai 
dinas buvęs nuomonės nesklan 
durnus nutylėti, bet komitetas 
pasisakęs, kad šių faktų nesą 
galima nutylėti, nes gandas 
vis vien pasieks parapijiečius, 
galimas dalykas, dar iškraipys 
faktus ir iš to bus tiktai žala, 
— todėl komitetas įpareigojęs 
visa tai parapijiečiams pasaky 
ti patį kleboną Tėvą Bernardi 
ną, kuris todėl sekmadienio pa 
maldų metu visa ir išdėstęs.

Šitokios žinios dabar yra pa 
grindinė Toronto lietuvių pa 
sikalbėjimų tema, kelianti net 
tūlų diskusijų. Kor.
K. L. MOT. B-NĖS TORON
TO APYLINKĖS NARĖMS.

Šiuo dar kartą primenama, 
kad visuotinis narių susirinki
mas įvyks bal. 10 d., 7.30 vai. 
vak. Lietuvių Namuose. Visos 
narės, maloniai kviečiamos 
skaitlingai dalyvauti.
ne

I
Dr. K. ŽYMANTIENĖ. 8 
GYDYTOJA-CHIRURGĖ | 
Kampas Bloor ir Brock Av. g 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) g 
Priima ligonius, gimdyves g 
ir moterų ligomis sergan- 8 
čias kasdien nuo 1—4 ir 8 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. g 
T nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- g 
■ > ku pagal susitarimą. 8

Telefonas OL 6851
—■ - XX XX~ M

XK

Dr. A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1081 Bloor St. W.-Toronto 
priima ligonius ir gimdyves 
nuo 2—4 pp. ir 6,30—8 vv., 
ketvirtadieniais ir šeštadie 
niais 2—5 pp. X-ray (Ro- 

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933


	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1954-04-07-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

