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Anglija prisideda prie gynimo bendruomenės

ne-

Bus ginami ir Azijos pietryčiai. Zadeikio protestas 
namas, todėl yra visiško pag- ko, kad bėdos didelės nebus 
rindo tikėtis, kad ir

PRANCŪZIJA RATIFI
KUOS APSIGYNIMO BEN- ‘f ,kinM 

DRUOMENĖS SUTARTJ.
Tokiu būdu Europos apsigy 

nimo nuo sovietinės agresijos 
klausimas jau apsprendžiamas 
ir išsprendžiamas visai gerai. 

Maža to. Apsigynimo sislc 
ma plečiama ir rutuliojama 
daug didesniu mastu ir apimti
mi.

Titui lankantis Turkijos sos 
tinėje, Ankaroje, yra nueita 
Balkanų vienybės keliu dar to 
liau:
BALKANŲ DRAUGINGU

MO^ SUTARTIS PAVERSTA nas jų
.............. ............... SOVIETŲ SEKRETORIAUS

AUSTRALIJOJE 
PABĖGIMAS 

su šimtais dokumentų yra 
bloškiantis. ^Petrovas, kuris 
vo sovietų atstovybės sekreto tikslams, 
rium špionažo reikalams, pabė Nemažą sensaciją šiapus ge 
go su dokumentais, kurie at- tezinės uždangos sukėlė žinios 
skleidžia visą šnipinėjimo sis apie tai, kad 
temą Australijoje ir Ameriko
je. Gal dar sensacingiau, kad 
ir Petrovo žmona EudoKija 
taip pat pabėgo. Tiesa, ją no 
rėjo jėga išsivežti sovietų agen 
tai, bet paskutinėje oro stoty 
Australijos valdžia išgirdo jos

Praėjusi savaitė politiniu 
atžvilgiu buvo ir įdomi ir rei
kšminga. Ji yra davusi laoai 
svarbių vaisių, kurie vaidins 
didelį ateities vaidmenį. 

DULLES MISIJA 
EUROPOJE 

buvo tokia sėkminga, kad
tikėtai greit davė didelių rezul 
tatų.

Dulles į Europą vyko pasi
ruošęs ten veikti dvi savaites, 
bet jam pakako ir dviejų die
nų tikslui pasiekti. Vienos sa
vaitės bėgy jis spėjo atlikti už 
davinius Europoje, sugrįžti į 
Ameriką, pasitarti su preziden 
tu Eisenhoweriu ir vėl išvykti 
į Europą, kur balandžio 26 d. 
Ženevoje prasidės 4-rių konfe 
rencija, skirta spręsti Korėjos 
ir Indokinijos klausimams.

Dullose pasisekimams pag- APSIGYNIMO SĄJUNGA, 
rindą sudarė Šiam santykių pakeitimui
EISENHOWERIO LAIŠKAS pritaria ir Graikija, kurioje Ti

6 EUROPOS to lankysis vasarą ir Atėnuo-
VALSTYBĖMS, se pasirašys sutarties keitimo

Šiaurės Atlanto Pakto dalyvė akt4-
ms. JAV prezidentas Europos Sia kryptimi įvykiams vys- 
valstybėms pažadėjo Amerikos dantis nepaprastu greičiu, ap- 
paramą. Amerikos kariuomenė s*Syn*mo sistema iš Europos 
bus Europoje taip ilgai, kaip permetama į Aziją. Jau

SUTARTA PIETRYČIŲ 
AZIJOS APSIGYNIMO

SISTEMA,
kurią įeitų be Indokinijos 

valstybių, Filipinų, Taivano, 
dar Australija, Naujoji Zelan
dija, Jungtinės Amerikos Vals pagalbos šauksmą ir išgelbėjo, 
tybės ir, gal, dar kitos valsty-Ją vežė du sovietų agentai, gi 
bės. Filipinų respublikos pre
zidento Maksaisai pasisaky
mu, Ramiojo vandenyno (Pa- 
cifiko) apsigynimo sistema tu 
retų būti sudaryta Atlanto 
Pakto valstybių pavyzdžio.

Čia dar tenka priminti dar 
paskutinį labai įdomų ir reikš
mingą faktą, kuris tiesiogiai 
liečia Azijos pietryčius. JAV 
viceprezidentas Niutonas pa
reiškė, kad

ilgai tęsis sovietinė egresija ir 
pasiliks ir tada, kai bus suda 
ryta Europos apsigynimo bend 
ruomenės kariuomenė.

Šia proga labai svarbu pa
brėžti, kad Eisenhowerio laiš
ke įsakmiai pasakyta, kad
PAVOJUS EUROPAI BUS 
LAIKOMAS PAVOJUMI 

AMERIKAI.
Be abejojimų, tai yra stip

rus pasakymas ir, galima teig 
ti, pirmas taip aiškiai pasaky
tas. Iš jo yra aišku, kad Ame 
rika visai gerai ir rimtai 
pranta tikrą padėtį.

Šis pasižadėjimas, kuris Ei
senhowerio yra sutartas 
abiem didžiosiomis JAV parti 
jomis, pagrindinai paveikė An 
gliją . Dėl to

su

i

Jis veikė Vakarti Beriyne. suvežti. Taip lygiai sovietuo- 
dėl to. . . Klasta prie jo prisiplakė ko- se daromos priverčiamųjų dar

Antra, Nixonas tuo įspėjo munistas Bleske, iš kurio buto bų stovyklos: suvežą žmones,
i komunistus, kad jie jis buvo sovietų pagrobtas, paleidžia į tuščią lauką ir...

dėl Prancūzijos ^a sint rauki- Reakcija visame pasaulyje su- įsikurkite... Iš šio fakto daro
mo labai nesidžiaugtų... Dul- sidarė didžiulė. Jau net susior 
les dėl to pasakė: tiesa, tai bū ganizavo komitetas kovai su 
tų didelė rizika, bet ši rizika sovietų grobimais. Kilo protes 
būtų mažesnė už tą, kuri bu- tai, pasiekę Maskvą ir Jungti- 
tų, jeigu komunistai įsigalėtų nių Tautų Organizaciją. Iš to 
Azijos pietryčiuose. Taigi, ais taip pat bus pasekmių. C

mos ir išvados:
SOVIETUOSE fVEDAMA 

NAUJOVIŠKA BAUDŽIAVA.

vos įvedimui, kad įbaugintų 
žmones, sovietai vykdo Lietu
vos žmonių išvežimus į Sibirą 
ir kitas Rusijos vietas.

Dėl to,
LIETUVOS ATSTOVAS P. 

ŽADE1K1S JTO ĮTEIKĖ 
PROTESTĄ.

Min. P. Žadeikis aprašė, 
kaip dabar deportuojami lietu 
viai į Sibirą, kaip varomi į pri

Iš žmonių atimti paskutiniai verčiamųjų darbų vergų sto- 
~ __  " ’ . Gali sklypai, atimta paskutinė kar vykias ir kaip naikinama lie-

kumas šis yra labai svarbus, Įkilti tarptautinė byla, kaip ir vė, paskutinė kiaulė ir pasku- tuvių tauta. Šį protestą paskel 
ypač, kad jis daromas prieš apie sovietines deportacijas bei tinė višta, kas jam asmeniškai bė radijas ir pakartojo visa 
Ženevos konferenciją , kurioje vergų darbo stovyklas sovie- ir valstybei duodavo trečdalj spauda, neišskiriant ir Kana- 
dalyvaus ir komunistinės Ki- tuose. Jau nustatyta, kad Truš visų pajamų. „Kolchoziniame dos anglų bei prancūzų spau- 
nijos atstovai. novičius išvežtas Lenkijos ats mieste“ ūkininkai turės būti dos.

Prieš šiuos faktus blanksta tovybės Berlyne automobiliu, tikrais kumečiais - baudžiau- Čia suminėtos žinios rodo, 
kiti savaitės įvykiai, nors jų Jis išvežtas sumuštas iki są- ninkais. Juos lengviau bus žval kad praėjusi politinė savaitė 
yra tiesiog sensacingų... Vie- tnonės netekimo, sukruvintas gybai sekti, jie niekur negalės buvo tikrai didelė ir reikšmin- 

pajudėti ir nieko negalės is- ga. 
girsti, nes bus visiškoje komi- — Lietuvos 
saro valdžioje.

ir apsvaigintas.
POPIEŽIUS PIJUS XII

Velykų proga taip pat ardo rei 
kalinga pasisakyti. Jis kalbėjo 

pi i apie H - bombos naudojimą ii 
bu pasisakė prieš ją agresijos

Diplomatijos 
Tokių miestų Šefas pavedė pasiuntinybės 

Rusijoje dar nėra. Tai Snieč- patarėjui Dr. A. Geručiui rū- 
kaus su Paleckio „išradimas* . pintis Lietuvos interesais Bon 

Lygiagreta šiam baudžia- noj.

PONUI SIMONAIČIUI VLADO PUTVIO 25 M. 
PAGERBTI. MINĖJIMAS

prieš jam išvykstant į Londc įvyko balandžio 11 d. College 
ną ir toliau, dr. Martynas Any teatre, dalyvaujant apie 500 
sas ir žmona surengė savo na- lietuvių.
muose subuvimo vakarėlį. Bu- Minėjimą atidarė J. R. Si- 
vo susirinkę kilę iš Mažosios monavičius ir pakvietė pagerb 
Lietuvos seni draugai bei pa- ti susikaupimu mirusį prieš 25 
žjstami, kiek jie dabar yia ap metus Šaulių Sąjungos Kūrc- 
sigyvenę Toronte, būtent; pp. ją A. A. VI. Putvį. Prie gra- 
Buntinai, Šernai, Brakai, Liau žiai dekoruoto velionies pa- 
dinskienė-Gvildytė, Gailluvie- veikslo, orkestrui grojant ge
ne su dukterimis Rūta bei Al- dulingą maršą kritusiems šau

SOVIETINĖ LIETUVA 
„PRALENKĖ“ SOVIETINĘ 

RUSIJĄ. ..
„Pravda“ įdėjo ilgoką strai 

psnį apie tai, kad Lietuvoje jau 
statomi „kolchoziniai miestai", 
kokių Rusijoje dar nesą... „Pr 
avda“ įdėjo net atvaizdus, kaip 
tie „kolchoziniai miestai" Lie
tuvoje atrodo.

Nagi, į tuščią vietą suvežti dona, Elzė Jankutė, Bumbuhe hams, padedami gyvų gėlių bu 
žmonės, kurie turės toje vie-“1 - • .. r . i_-..

RUSŲ EMIGRANTŲ VEIKĖ toje gyventi. 26 namų sienos 
JO TRUŠNOVIČ1 AUS jau išvestos, o 20 namų — tik 

PAGROBIMAS, vieta pažymėta. O žmonės jau

nkluoti stambaus kalibro na
ganais. . .

Nemažą sensaciją sudaro ir nė, Paulaitis bei Mažosios Lie kietai. Paskaitą skaitė iš Ame 
tuvos Bičiulių Draugijos pu- rikos atvykęs buv. paskutinis 
mininkas p. Tamašauskas.

Vakaras praėjo jaukioje nuo 
taikoje pasidalinant atsimini
mais iš praėjusių laikų ir sve
čiui susipažįstant su emigraci
niu gyvenimu Kanadoje. Bu- padeklamavo Žalgirio

Šaulių S-gos vadas pulk. Sala- 
džius, kuris vaizdžiai 
Šaulių tėvo paveikslą 
dė jo gyvenimo kelią.

Meninėj dalyje p.

atkuiė 
ir nuio

LONDONE, ONT., ĮKURTAS QUOBECAS ĮVEDĖ NAU
JUS MOKESČIUS.

Širkiene 
kovą ir 

Quebeco provincijos minis- vo pasirašyta daugel sveikini- sol. Vilčiauskaįtė padainavo, 
sios Lietuvos Tarybos. Pirmu- terio pirmininko p. Duplessie mų vakarų Vokietijoje tebegy Avė Maria, Kur bakūžė sama- 

JEIGU PRANCŪZIJA AT1M ninkui E. Simonaičiui, pasiimu vadovaujama
ANGLIJA PASIRAŠĖ SU G TŲ IŠ INDOKINIJOS SAVO dota gražia 
EUROPOS VALSTYBĖMIS '*

SUTARTI,
kuria pasižada dalyvauti Euro 
pos apsigynimo bendruome-

su MLBD SKYRIUS.
Lankantis Londone MaŽo-

KARIUOMENĘ, TAI JĄ 
PAKEISTŲ JAV 

KARIUOMENĖ.
Šis pareiškimas yra padary 

nės kariuomenėje ir pasižada tas dviem tikslais. Viena, vyks 
Europos kontinente laikyti tant Indokinijos valstybių de- 
motorizuotą savo kariuomenę, ryboms su Prancūzija dėl ne 

Šie du nepaprastai svarbūs priklausomybės, Amerika span 
faktai pagrindinai veikia ir džia Prancūziją atsisakyti sa- 
Prancūziją, nes ji dabar yra vo teisių Indokinijoje. O jeigu 
gavusi tai, ko ji reikalavo. Pri taip, tai Prancūzija grąsina iš 
durtiną, kad ir tūlas Saaro Indokinijos atitraukti savo ka- 
kliuvinys taip pat yra švelni- riuomenę. Todėl, Nixonas sa-

TRĖMIMŲ KLAUSIMAS GYVAS. 
Iš Baltų Federacijos Kanadoje pranešama:

Kovo mėnesį United Nario- šiuo kvituoju gavimą Jūsų laiš VISUOTINĖS 
ns, Naw Yorke, paskelbė Ad ko iš kovo m. 21 d. dėl Jung- 
Hoc Komiteto priverstiniems tinių Tautų Ad Hoc Komite- 
darbams Sovietų Sąjungoje to priverstiniems darbams pra 
pranešimą. Čia, kas liečia dc- nešimo. Kartu pranešu, kad 
portacijas iš Pabaltijo valsty- Jūsų rašto kopija yra pasiųsta 
bių 1944 m., Komitetas buvo United Nations generaliniam 
pasakęs: „jog jis susilaikąs pa sekretoriui, 
reikšti nuomonę tame susirin- p—*- J 
kime, nes jis esąs pašauktas Komiteto 
studijuoti tik dabartinę situa- bams pranešimas yra numaty- 
ciją, kadangi jis nesąs gavęs tas diskusijoms Ekonominėje 
jokios informacijos dėl dabar ir Socialinėje Taryboje, ku
tinės deportuotų asmenų pade rios turės įvykti New Yorke 
ties“. kovo m. 30 d. Kaip Jums ži-

Sąryšyje su šituo praneši- noma, Kanada tuo tarpu nėra 
mu, Baltų Federacija š. m. ko Tarybos narys ir todėl negali 
vo m. 21 d. įteikė paaiškinimo dalyvauti šito pranešimo dis- 
raštus Kanados užsienių rei- kusijose. Bet visvien, kokie žy 
kalų ministeriui p. Pearson, giai Ekonomiškos ir Sociali- 
Ottawoje, ir United Nations nės Tarybos būtų daromi, pr. 
generaliniam sekretoriui p. verstinų darbų reikalas pa- 
Dag Hammarskjold, New Yor teks į United Nations Gencia- 
ke. linį Susirinkimą diskusijoms.

Iš Kanados užsienio reika- Jūs galite būti užtikrinti, kad 
lams departamento kovo m. 26 Jūsų paaiškinimams šitas Dc- 
d. buvo gautas toks atsaky- partamentas duos nuodugnaus 
mas, kuris šiuo pranešamas lie įvertinimo, kaip mes rengsi- 
tuvių visuomenei: mės dalyvauti šitose diskusijo

„Brangūs ponai, se.
Mr. Pearsono pavedimu Nuolankiai“. Seka parašai.

Kaip Jums žinoma, Ad Hoc 
priverstiniems dar-

provincijos vy- 
i proga in įkurta riausybė įvedė specialius pro- 

Mažosios Lietuvos Bičiuliu vincijos mokesčius, kurie sie- 
Dr-jos Londono skyrius. Pet kia 15 proc. federalinių mo- 
steigiamąjį susirinkimą įsirašė kesčių dydžio. Dėl šių mokes- 
15 narių ir sudaryta laikinoji ėjų vyksta ginčai. Bet mokes- 
Valdyba, kurios pirmininku ii tis jau imamas, 
ko parapijos klebonas 
Juozas Danielius.

Pirmasis šio naujojo 
riaus žygis buvo paremti 
žosios Lietuvos spaudą, 
kietijoje leidžiamam 
viui“ aukų surinkta 51 doleris.

E. Simonaitis karštai pa
sveikino naująjį skyrių ir la
bai nuoširdžiai padėkojo už ef 
ektingą paramą „Keleiviui“.

L. E-tas.
BAŽNYČIOS 

SUVAŽIAVIMAI.
Pasaulio bažnyčių tarybos 

visuotinis suvažiavimas jvyks 
Evanstone prie Chicago 1954 
m. rugpjūčio 15—31 d. Jame 
dalyvaus ekumeninį ar visuo
tinį sąjūdį sudarančios bažny
čios iš viso pasaulio — evange 
likų, ortodoksų, rusų stačiati
kių tremtyj ir senųjų katalikų. 
Jame dalyvaus keletas bažny
čios atstovų iš anapus geleži
nės uždangos.

Jungtinės evangelikų liūte- dentas Zaleskis jo nepaskiria 
rionių bažnyčios Amerikoj vi- savo pavaduotoju.
sų sinodų atstovų suvaziavi- PRALEIDIMAS 
mas įvyks Toronte 1954 m. t'KALtiuiiviad

spalių 6—131 d. Jame svečiais 2-me puslapy po straipsniu 
dalyvaus liuterionių bažnyčiai. „ 
įvairiose pasaulio šalyse vado- praleista poraštė — D1SKU- 
vaują asmenys. SIJAI.

kuli.

sky- 
Ma- 
Vo- 

„Kelei-

venantiems seniems veikė- nota ir Oi greičjau-greičiau, 
jams, negalintiems išvykti į už akomponuojant p. Rautinš. To 
jūrį. Atsisveikinant svečiui ronto Liet, orkestras „Trimi- 
buvo sudainuota: ilgiausių metas" sugrojo karių dainų po- 
tų. Svečio paskutiniai žodžiai puri. Lietuvių Namuose įvy- 
į jaunimą buvo : Grįžkite visi į ko arbatėlė 
laisvą Lietuvą. 70 asmenų,
DON CHRISTIAN resid. įvy žius plačiau papasakojo apie 
ks dovanoto Pris. parapijai sk šaulių S-gos 
lypo dokumentų įteikimas, ba jos likvidavimą 
landžio 22 d.
TRIMITO SUKAKTUVINIS me kontinente. 

KONCERTAS - BALIUS.
Gegužės 1 d. uskanka 2 me 

tai nuo įsikūrimo T. L. O. „Tri 
mitas“, kuris per tą laiką išva 
rė gražią muzikahnės veiklos 
vagą. Muzikiniu pajėgumu 
„Trimitas" yra laikomas vie
nu iš geriausių lietuvių orkest 
ru Š. Amerikoje.

Orkestras, koncertuodamas 
Hamiltone, Niagara Falls ir 
Windsore, pasiilgusiai geros 
muzikos publikai paliko neiš
dildomus įspūdžius instrumen 
talinės muzikos, o ypatingai 
lietuviškos, retai teturime pro
gos išgirsti. Todėl „Trimito" 
rengiami koncertai verti ypa
tingo susidomėjimo.

Kiek teko patirti, „Trimi
tas" kruopščiai 
dviejų metų 
koncertui, kur visuomenė tu- kampas, 
rėš progos išgirsti naujos lie
tuviškos bei klasikinės muzi
kos.

Reikia manyti, kad lietuviš- 
,Modernaus Verterio kančios“ koji visuomenė, kaip ankščiau, 

" taįp įr šį kartą, savo atsilan- žeminį traukinį Kanadoje, pra 
kymu parems „Trimitą". P. Z. dėjusį veikti kovo 30 d. Tun- 
IMIGRACUOS min. Harris et ma maždaug keturias su puse 
niniame žurnalistų klube darė mylės bėgių požemėje ir že- 
pranešimą apie imigraciją. Tei mės paviršiuje; kaina maž- 
gė, kad ateity žiemos metu daug 60 mil. dol. Londonas tu 
bus mažiau įsileidžiama atei- ri 223 mylių požeminį trauki- 
vių, kurių bendrai esą įsileidi nį; New Yorkas — 237 (dalis 
iama tiek, kad juos lengvai ab žemės paviršiuje); Paryžius 
sorbuotų krašto ūkis. —119 mylių.

Kaip girdėti, darbininkai tuo 
mokesčiu labai nepatenkinti, 
ir net pranašauja nesėkmingus 
rinkimus...

LENKAI NEPABAIGIA 
PERSITVARKYTI.

Sudaryta nauja egzilinė vy
riausybė, bet prezidento pava 

duotojas nepaskirtas.
Londono lenkai vėl sukūrė 

naują egzilinę vyriausybę. Jos 
pryšaky atsistojęs p. J. Dolino 
wski-Hryniewski viešai 
reiškė, kad „per ateinantį pus 
mėtį lenkų emigraciniame 
venime tenka laukti rimtų 
litinių įvykių". Premjeras taip 
pat užtikrino, kad naujoji len 
kų egzilinė vyriausybė skirsis 
nuo buvusių „metodais, tem
pais ir taktika".

Tačiau gen. Sosnowskiui 
dar nepasisekė sudaryti visų 
lenkų vienybės ir todėl prezi-

pa

gy- 
po-

A. A. PULK, PRANUI KAUNUI, 
mūsų brangiam bičiuliui ir vienam iš draugijos stei
gėjų mirus, šeimai ir giminėms gilią užuojautą reiškia 

Mažosios Lietuvos ^Bičiulių Dr-jos Centro V-ba.

dalyvaujant apie 
ten pulk. Salad-

suvaidintą iolę, 
bolševikams 

atėjus ir galimybes atkurti šia 
P. L.

BUS {DOMUS 
PASILINKSMINIMAS.

Kanados Lietuvių Socialde
mokratų S-gos Toronto Sky
rius gegužės 8 d., 8 vai. vaka 
ro, šeštadienį, Lietuvių Na
muose, Ossington ir Dundas 
g-vių kampe, rengia pasihnks 
minimą-šokius.

Toronto lietuvių socialde
mokratų pasilinksminimas ža
da būti įdomus, geras ir ver
tas atsilankymo.

TORONTO SKAUČIŲ 
„ŠATRIJOS“ TUNTAS

maloniai kveičia skautus, skau 
čių tėvus ir visą lietuvišką vi
suomenę atsilankyti į Seseri
jos sueigą balandžio 25 d., 2 

ruošiasi savo vaj pp §v Kazimiero Audito 
sukaktuviniam rjjoje Raniesvales ir Garden

„Šatrijos“ Tuntas.
TORONTO POŽEMINIS 

TRAUKINYS.
Toronto turi vienintelį po-
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Modernaus Verterio kančia
Gimiau kaime. Ten, kur ga- toliau nuo 

le kaimo kryžius, o prie tėvo Bet pažadai 
vartų liepa. Buvau pamėgęs mas surištas 
kaimo ramią idiliją. Nemėgau kad kitos, 
triukšmo. Buvau laisvas gain- Jos visos vienodos. O kitų kap 
tos vaikas. Daina, dalgių mu- ryzai dar didesni. Kartais užsi 
zika man buvo mėgiamiausias spyrimas toks didelis, kad tvir 
dalykas. Tik pavasarinis var- Qausius veda iš lygsvaros. Ir 
lių koncertavimas mane nėr- likau prirakintas prie jos. Vi- 
vindavo. Jei būčiau pajėgęs, vi sos svajonės, viltys, net džiau 
sas pelkes būčiau užgriovęs, gsmo prošvaistės palieka prie 
Net mylėjau idiliškai. Tyliai, jos. Susipynė mano gyvenimo 
ramiai, be sielvarto ir ugnies, gijos. Per triukšmą tik sapne

Ramiai sruveno gyvenimas, relPu ( savojo kaimo idiliją, 
kaip Parovėjos upelis pro Pa- ~
kaušio molūną. Tik raudonie
ji išmušė iš vagos. Ne tik iš 
vagos, bet visą gyvenimą ap
vertė augštyn kojomis. Nei ne 
pasijutau, kaip atsidūriau triu 
kšmingam Toronte. Aš — kai 
mo vaikas — dideliam mieste. 
Palengva ir čia įpratau, įjun- jimo Jai neturiu. O yra kančia, 
kau. Tempas, laikas - pinigai, privalomumas .pareiga ir auto 
triukšmas virto kasdienybe. "

Ir čia susipažinau su ja. Ji 
gimusi Detroite. Išdidi. Šalta. 
Kapryzinga. Ji liko man, kai
mo vaikui, per sunki našta. 
Bet jos aš palikti negaliu.

Po 8 vai. kasdien aš prakal-mui ir užsispyrimui nėra galo, 
bu su ja. Nors jos nemylėda- Norisi tada bėgti kur akys Ve
rnas, bet tik pakęsdamas, ne da, kur kojos neša. Teisingai 
noriu laužyti duotų pažadų. Su sakoma: neprasidėk su svetini 
jais yra surištas mano gyveni tautėmis, nes laimės neiasi. 
mas. Tenkinu jos kapryzus, už Bet ką aš darysiu, kad kito pa 
sispyrimus. Suprantu jos kiek sirinkimo neturėjau. Likimas savo sunkumu yra bjauresnė 
vieną judesį, net tyliausią atsi- man paskyrė ją. Likimas su- 1 
dūsėjimą. Pripratau ir prijun- triuškino mano gyvenimą. To apie viso 
kau prie jos. Likau jos vergu, dėl būk tu laiminga, aš esu iš- 
Bet visada mano vienas troški tikimas tau, mano šlifavimo 
mas — bėgti kuo greičiau ir 16 nr. mašina. R. Med,

LIETUVOS VAIZDAI
PASAKOJA NESENIAI Iš LIETUVOS ATVYKĘS, 

puošė Vilnių, šaukė, liaupsi- 
Kai ruošėsi 

trumfui į Kauną, jau divizija 
buvo gerokai aptirpusi. Kau
ne vėl gėrė, uliavojo, o kai pa 
kilo tolimesniam triumfo žy-

jos. Užmiršti ją, 
ir mano gyveni- 
su ja. Aš žinau, 

geresnes, nerasiu.

12.
Selteris tiesiog iš vandentiekio. n°‘ Atžygiavo.

Laisvės alėjoj Kaune kas 
šimtas metrų pardavėjas. Prie 
hidranto prijungtas vandeniai 
dis, guminis, o kitam jo gale giui po Lietuvą, tai didžiumą 
selterio „aparačikas“. Priėjo sudarė rusai. Taip pamažu ii 
iškaitęs gerti, tuoj padavėjas kiekvienas pakeliui išdulkėjo, 
šnypštelėja per dujas vandenį Kurie gi liko, tuos vėliau gir- 
ir — 10 kapeikų stiklinė! Non tus gatvėse rankiojo, kiti dau 
limonado — jis įlašina spurgą žė restoranų langus, vaikėsi 
sirupo ir — 20 kapeikų stikli- moteris, kartu su rusais. O pa 
nė! O pelnas nesunku supras bėgusieji taip užsitušavo, kao 
ti. Iš atatinkamų trestų siru- ir šiandien tik kartais labai gc 
pas duodamas, nurodant, kiek rai patikimas gali patirti, kad 
sirupo skirti stiklinei, bet kas tai būta 
ten susigaudys, kiek jo parda
vėjas įlašina skonio pagerini
mui ir kiek paleidžia kišenės 
papildymui. Bet jei Kaune no 
ri sirupo pirkti, tai jis pigiau
sias pas Laisvės alėjos limona tautybės, 
do tarnautojus... Tai irgi ru
sų išradimas, ne amerikonų.

„Frank Kruk“ įpėdiniai 
neišpildo planų. ..

P. Cvirka šaipėsi iš Ameri-

Neužmflrskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
<722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš- 
tj gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
RUOŠIAMAS MOTINOS DIENOS 

minėjimas balandžio 24 d.
Rytą 9 vai. įvyks Šv. Mišios V., Mikonis A., Jonaitis V., Jo 

už mirusias ir kenčiančias mo naitis M. Viso 85 dol. Paren-

kovos bendražygio“.
Tautinė neapykanta ypač 

ryški sporte.
Blevyzgos, jog komunista

ms visi lygūs, kokios bebūtų 
‘ ‘ . Pažiūrėkim kad ir, tins St. Elizabeth bažnyčioj, gimo visas pelnas sumoje 79, 

“ berods, 1948 m. Kaune (vyku- Fort William'e. Vakare 6 v. 70 dol. Viso T. F-dui 164,70 
sias krepšinio pirmenybes. Da prasidės minėjimas „Trade, dol. Pinigai pasiųsti Tautos 
lyvavo Lietuva, Latvija, Esti Labour Hali“, 125 Finlayson Fondo Atstovei.
ja, Tbilisi (Gruzija), Lenin- St., Fort William. Maloniai 
gradas, Maskva ir dar dvi ne- kviečiame visus kuo skaitlin-

, atsimenamos komandos. Šias giausiai dalyvauti, 
koš ’ graborių, tačiau ’okupan- tarpmiestines krepšinio varžy
tas šio biznio rūšį stengiasi ^as laimėjo lietuviai, . tačiau 
prievarta Lietuvoj įgyvendin- oficialiai paskelbė laimėtoju 
ti. Jau keletas metų, kai vei
kia „Laidotuvių biurai“, ku
riems numatyti planai, atseit, 
darbo normų išpildymas. Kaip 
ir visur, taip ir čia valdžia lu
pa nežmoniškas kainas. Jų pa
tarnavimas nebūtinas, ir žmo
nes stengiasi privačiai laidoti. 
Tik partiečiai, paprastai, pa- - ((
veda biurams savuosius laido- ,ia »,Dinamo 
ti. Tokius, jau aišku, laidoja tik tereikėjo: 
raudonuose karstuose,

Tautos Neprikldausomybės 
minėjimą

ruošiant daug rūpesčio ir dai 
bo įdėjo: pp. Bružai, Jonaitie 
nė su dukru, Kaminskai, Druk 
tenienė, Sibulis, Kajutis, Mi 
talai. Nemažai vyrų buvo at
vykę iš miškų. Jie savo daly
vavimu padeda daug mums. 
P. St. Jonaitis labai rūpestin
gai rinko aukas Tautos Fon
dui. Broliai Danėnai ir Pauiaus 
kas gražiai talkininkavo dar
be.
Apylinkės Valdyba labai nuo- 

; po 1,5J širdžiai dėkoja visiems 
Bagdonas niesiems aukotojams už duos- 

o. “ 1 ... kr nenkiakamnės žvaie-ž- ao cnoru švilpimai, be minei-v.; po i,za aoi.: Markus J.;numą, o rengėjams ir rinkė*
matu: valgau, miegu ir kai- kryžių, pen p, g jsikišimo Hgal> bQtų nulin. po x dol . Druktenis L> Gied jams už jų pasišventimą pade- 

čiavę teisėją. Tokio triukšmo raitis A., Bružas I., Krigens t* Tėvynės reikalams.
Kaunas niekuomet nebuvo iš- A., Stukonis V., Zaligauskas Apylinkės Valdyba,
gyvenęs. Vėliau, po rungty
nių, lietuvių tarpe įvykdyta vi 
sa eilė areštų.

Kita tautinės vienybės de
monstracija įvyko Šociko ■ 
Karaliovo boksinių proga. Ro kietijoje beliko apie 35.000, iš tas. Vokietijos parlamento na-

O kaip aš trokštu laimės ir 
meilės! Jos liko išvogstos is ma 
no gyvenimo iždo. Prie jos aš 
pamečiau gyvenimą. Prie jos 
mano širdis sustingo, mano 
jausmai atbuko. Norėčiau būti 
Verteriu, bet negaliu. Nei il
gesio, nei meilės, nei pasiauko

matiškas gyvenimas.
Palengva ir aš virstu auto-

buosi su ja. Nėia gyvenimo tu dės tupi ant paminklų, 
rinio. O jeigu ateinu pas ją iš
metęs „po vieną', tai praside
da tikra velniava. Jos burnoji-

nes laimės neiasi.

POLITINIS NESUBRENDIMAS, PIKTA VALIA AR 
„NUŠNEKĖJIMAS“?

Menas ligšiol mūsų visuo- ti. Pav., „Draugas" visą pre- 
menėje buvo vertinamas, kaip miją tokiu būdu yra sudaięs. 
menas. Jei jame prasikišdavo Ir niekas neklausė, kas tą kon 
aiškiai tendencingos mintys, certą lankė ir kodėl. V. Meš- 
kildavo diskusijų, pasisakymų kauskas gi, dabar ar dėl savo 
ir tt. Bet dar neteko matyti galvosenos primityvumo, ai 
mūsų spaudoje, kad pats pri- dėl politinio nesubrendimo, ai 
ėjimas prie meno būtų tiesiog pikta valia vedinas „nušnekė 
startuojamas iš partinės ker- jo“. ..
tės. Tuo tarpu V. Meškauskas Kad jam pačiam būtų leng- 
„Vienybėje“ pradėjo „naują viau šiuos klausimus išsiaiškin 
būdą“ — meną vertinti parti- ti, reikia konstatuoti: E. Kai 
niu savo masteliu, startuoda- delienė ir K. Smilgevičius 
mas tiesiai iš savo partinės bū (kažkodėl V. Meškausko nu- 
dos. tylimas?) koncerto buvo pa-

,,Vienybėje“ jis rašo: „Re-kviesti Vis. Amerikos Lietu- 
to politinio sumanumo paro- vių Kongreso metu, kada dar 
dė Chikagos Lietuvių auditor: nei apie premijas, nei apie jas 
jos šeimininkai, į 1953 m. vad. laimėjusius nebuvo jokių kal- 
literatūros premijos įteikimo iš bų. Be to, reikia V. Meškaus 
kilmes šalia laureato pakvies- ką paklausti: ar jis tikrino sro 
ti Kardelienę. Brazdžionio pa- vinius tų asmenų bilietus? O 
gerbti suėjo vad. katalikai, o gal koncerte ar laureatų kury 
vietos liaudininkai sugūžėjo boję jis pastebėjo kokių parti- 
paklausyti Kardelienės. Iš to- nių faktų? O, gal, jis pats pa- 
kios gražios koalicijos iliuzijos gal savo partinį biletą apie 
galima buvo atrinkti bent dalį kitus sprendžia? Pagaliau, ar 
premijai skirtų pinigų“ ... V. Meškauskas pagalvojo, kel

Net jeigu ir taip būtų buvę, damas tokius klausimus, prie 
tai kas tame blogo? ko bus prieita, jeigu net lilc-

Kad koncertine programa ratūrinius ir kitus meno klau- 
buvo norima padengti premi- simus imsime spręsti partiniu 
jos išlaidas, tą galima suptas- masteliu?

vietoj

Apylinkės Valdyba.

1954 METAIS TAUTOS 
FONDUI AUKOJO:

po 6 dol.: Kavaliauskas H. 
.; po 5.75 dol.: Si 
po 5 dol.: Jonai-

Maskvos „Dinamo“. Finale su 
sitiko Kaunas — Maskva. Lie 
tuviai persvaroj. Publika plo ir Bružas V 
ja, nuotaikos rodyklis šuoliu bulskis V.; 
veržiasi augštyn. Kaunas man tis A., Danėnas J., Paulauskas 
na krepšį po krepšio. Rusas tei A., Jasevičiūtė Emilė, Mitalas 
sėjas įširsta. Kauno laimėjimas A., Jonaitis St., Danėnas J.; 
už sekundžių. Bet teisėjas ne-po 3 dol.: Zigmantas J., Kaz- 
užskaito paskutinių krepšių ir lauskas J.; po 2 dol.: Kajutis 

laimėtoju. P., Kaminskas K., Simonaitis 
suūžė visa J., Jakubauskas V.; po 1,5

* Kūno Kultūros halė, pasigir- dol.: Druktenis F 
do choru švilpimai. Be mihci-P.; po 1,25 dol.:

Šiaip biurai niurkso be dar
bo, už ką jiems dažnai viršū
nės sukuria pirtį, 
rus kursuoja 
anekdotų, jie 
objektų.

Lietuviai

Apie biu- 
eilės sukurtų 

virto pajuokos

nepalūžta.

maio-

Ką rašo kiti
APIE KRIKŠČIONIŠKĄ MORALĘ.

84-me „Draugo“ n-ry, ry- suomeniniame pasitarime, ku- 
šium su A. Smetonos minėji- riame buvo daug ir ilgai kai
mo Clevelande proga Žiūrio ir bama, kaip čia galima būtų iš 
Barzduko pasakytomis kalbo- bristi iš tos balos, kurioje at- 
mis, P. Stravinskas rašo: sidūrė lietuviškasis gyveni-

„Krikščioniškoji moralė gi mas. Tuomet buvo užsikabinta 
mums liepia blogį nugalėti ge už tokio netvirto kabliuko, 
ru, blogiui priešpastatyti gėrį, kad, girdi, mes jau esame per- 
kad iš jų kontrasto gėris su daug susiskaldę 
spindėtų 
mu“,

APIE

Raudonoji rusu okupacija dos, tai buvo 1951 m., 
• •__ j Šocikas po kelių i

už caro okupaciją. Nekalbant Maskvoj pateko į finalą. Lu-
' >, kas buvo lietuviška, Pė^_ galo su Karahovu.il- 

sugriovimą, okupantas ypatin
gu įniršimu stengiasi pažabo
ti lietuvišką jaunimą, jį suru
sinti. Pav., mokyklose vartoja 
muose istorijos vadovėliuose 
Lietuvos istorijai nėra skirta 
nė mažiausios vietelės. Užsi
menama vien bendrai apie gy
ventojų skaičių, kad tai yra žc 
mės ūkio šalis ir baigta. Gi 
Rusijos istorija išdėstyta pa
gal komunistišką kurpalį, kuo 
plačiausiai, ir ji privaloma be 
tuviukui žinoti. Tačiau tėvai 
vistiek stengiasi namuose vai 
kams nušviesti Lietuvos pra
eitį, galima namuose užtikti ir 
slapstomus senuosius Lietu
vos istorijos vadovėlius vaikų 
mokymui. Reikia, tačiau, pri
pažinti, kad okupantas jau spė 
jo lietuviškam jaunime įdieg
ti nuodingas šaknis.

Šį papasakojęs buvo užklaus 
tas, kaip yra su moterimis, ar 
teka lietuvės už rusų. Atsaky
mas: taip. Ir nemažas skaičius. 
Tačiau, kiek pagyvenę, rusai 
meta lietuves ir prapuola. Kol 
susijieško, susižino, tai trūks
ta metai, o kai suranda, nieko 
ir nepeša, nes paaiškėja, kad 
pabėgęs ruskis ir Rusijoj ke
lias pačias pametęs yra. Lie
tuvė paliekama su vaikais, ją 
kiti bado pirštais. Laimingo 
vedusių gyvenimo, jei partne
ris rusas, nepasitaiko. Kitaip 
yra su vyrais — niekur neiš
girsi, kad lietuvis vestų rusę 
Net ir tokie vyrai, kurie 1941 
m. pasirinko kelią pasitraukti 
su bolševikais, grįžę nieko ne
nori žinoti apie ruses, nieko 
nenori žinoti ir apie rusus, ne 
retas pasisako, jog „mane jie 
jau išgydė“. Tai galima išgirs
ti ir iš tų, kurie kariavo rusų 
pusėj taip vadinamoj tautinėj 
lietuvių divizijoj.

Šiai divizijai 1944 m. Lietu
voj sutikti buvo suruoštas per 
galės triumfo sutikimas. Iš-

gameqiu Rusijos bokso čempi 
jonu, tačiau laimėtoju paskel
bė Karaliovą. Tikrovėj prana
šesnis buvo Šocikas. Po kurio 
laiko įvyko revanšas. Šį kartą 
Šocikas parbloškė Karaliovą. 
kovos metu, taip jog nieko ne 
liko, kaip skelbti Šociką lai
mėtoju. Išgirdo Kaunas ir vi
sa Lietuva. Žmonės sujudo pla 
ūkti laukti Šociko sugrįžtant 
iš Maskvos. O kai Sočigas sto 
tyje pasirodė — minia jį iš sto 
ties į jo butą Šančiuose ant 
rankų nunešė! Visas miestas 
klegėjo, šaukė valio, mėtė gė
les. O Šančiuose namelį, kur 
jis gyvena, apkrovė kalnais 
puokščių. Rusai kad jau grie
žė dantį, kad jau gelto nuo tul 
žies, tai matydami, ooo — va! lė. 
Tokio masto lietuviškos 
nstracijos, sako, Kaune 
pirmos.

Dar kiek kainų.

ŽYDŲ BENDRUOMENĖ VOKIETIJOJE.
Iš trečiajame Reiche gyvenu jų. Nemaža teisėjų dalis už- 

— siu 650.000 žydų šiandien Vo ima augščiausiųjų teismų vie-

kuomet kurjų apįe 25.000 yra organi- rių tarpe yra 3 žydai. Apie 350 
susitikimų ZUOįį žydų bendruomenėse. žydų verčiasi prekyba, o žyaų 

Visų didžiausia žydų bend- studentų yra apie 170.
ruomenė yra Berlyne, kur gy- Žydų religinius reikalus ap- 
vena apie 6.000 žydų. Vokie- tarnauja 8 rabinai. Iš įvairių 
tija nukentėjusiems žydams fondų gaunamomis lėšomis at 
moka mėnesines rentes iki 240 statomos sinagoios, o kultūri- 
DM, nors renčių vidurkis yra nis žydų pasireiškimas darosi 
apie 120 DM. Iš visų organi- kas kart gyvesnis. Dusseldoi- 
zacijų žydai gauna dar nuolati fe leidžiamas Vokietijos žydu 
nės paramos pragyvenimui. savaitraštis ir vienas iliustruo- 

Iš didelio žydų kilmės gyciy tas laikraštis turi po 48.000 
tojų skaičiaus beliko apie 35, prenumeratorių ir išsilaiko be 
iš jų 25 gyvena Berlyne. Juris subsidijų. Šio laikraščio redak 
tų yra žymiai daugiau, apie torius, Karl Marks, daug pnsi 
400, iš kurių dabar valstybės dėjo prie to, kad žydų emigra- 
tarnyboje dirba apie 60 teisė- vimas iš Vokietijos sustojo.

apgailestavo, kad lietuviai sa
vo laiku nepriėmė rusiškų ral 
džių... Tas esą būtų padėję se 
niai jau „įsisavinti pryšakinę 
rusišką kultūrą“... smurto, ver 
gų stovyklų ir valdžios sauva
lės... Sniečkus jau garbina ca
rinę Lietuvos okupaciją. Geri 
išradimai...

} srovėmis ir tie, kurie sueina krūvon prie 
visu savo patrauklu- partijomis, štai kur ir būsiąs bendrų reikalų, priklausytų ar 

pakastas visas tas lietuvišku- simpatizuotų net dešimčiai ats 
mo mirties šuiffukas. Man tuo kirų partijų. Turėdami kultu- 
met atrodė (ir dabar dar vis ši ros, jie turės pakankamai pa- 
taip tebežiūriu į tą reikalą), kantrumo, geros valios pagerb 
kad reikia tik, jog žmonės, at- ti vienas kitą ir būti verti vic- 
einantieji lietuviško darbo dirb nas kitą gerbti, ir dėl to bend- 
ti, turėtų pakankamai kukū- ro reikalo užmirš partiškumą 
ros, ir viskas bus gerai, nors ir paliks jį ten, kur jo vieta“.

GERĄ VALIĄ 
KULTŪRĄ.

„Europos Lietuvy“ K.
nas taip rašo:

„Prieš tūlą laiką man
garbė dalyvauti viename vi-

IR

Barė

teko

Toskanini ir... Bimba.
Kas bendro? — Nagi: mei- 
. . Toskanini muzikai, o Bim 

demo bos. . . — smurtui. Bimba jau- 
buvo dinasi, kad D. Platt nepažymė 
* jo, jog Toskanini „buvo ir pa

silieka anti-fašistu“. Taip. Bet 
kodėl Bimba nopažymi, kad 

Aišku, Lietuvoj turgai vei- Toskanini yra anti-komunis- 
kia, jie vyksta sekmadieniais, tas? Toskanini nemėgo Musso 
kuomet kolchozininkas ir gali linio, Hitlerio, bet jis nemėgo 
parduoti atliekamą, nors, tik- ir Stalino, nes iš viso nemėgs- 
rai pasakius, jis tai traukia ta prievartos, smurto ir nelais 
nuo savo burnos, kad gautu vės. Kodėl Toskanini, bėgda- 
rublium galėtų užkišti kurią mas nuo Mussolinio ir Hitle- 
nors skylę. rio, nenubėgo pas Staliną? Ko

1952 m, turguje kainavo: ru dėl Bimba šita nutyli ir nori 
gių ctn. — 300—350 rublių, sudaryti vaizdą, lyg Toskani- 
kviečių — 400—450 r., žąsis— ni gerbtų sovietinę smurtinę 
60—70 r., antis — 40—50 r., diktatūrą? 
avis — 300—350 r., dviejų sa 
vaičių veršiukas — 200—250 
r., bulvių ctn., — iki 100 r., 
pienas (gaunamas privačiai, 
turguj nėra, pieninėse negau
namas) — 2,5—3 r. už litrą, 
žiemą — 5 r.

Malkos vienas metras — ______ ,
120 r., tona anglies, gaunama valįai. B'et aklam, kaip Bimbai šaulio vietoje turtais. Ir laukia 
vien juodajame turguj, — 250 Su Fosteriu, juk visada tamsi Bimbos sutikimo.
r., tačiau tai pavojingi keliai, naktis. Ir ką gi gali padaryti 
bet ką žmonės turi daryti, jei JTO ir su atominėmis bombo

mis, jeigu Maskva nesutinka 
pasiduoti bendrai visų Jungti- tų buvo skelbtas produktų kai 
nių Tautų priimtai kontrolei? nų numušimas po 20—30 proc. 
„ , , , , , . , .. Tai sovietuose produktai da-
Pryšakinis tarybmis išradimas. ba]. jau gaJ dovanai duodamį;

Maskva vis giriasi išradi- Tiktai paskaičiuokime; jeigu 
mais. Ir Paleckis švystelėjo iš sakysime svaras duonos Rusi- 
radimu... Girdi, Lietuvos kol- joje kaštuoja 2 rublius, tai po

Gal Bimba sutiktų pasikeisti?
Bimba, rašydamas apie J. 

Valaičio atsilankymą Montre- 
aly ir jo pasakymą:
„•ir grįžtant į Lietuvą tuščio
mis nebus patogu grįžti, kai 
bus laisva Lietuva“.

Todėl ir Valaičio „išlaisvin 
toje“ Lietuvoje bus pageidau
jami tiktai vyrai su pilnomis 
kišenėmis, — toki, kaip Valai
tis, Kardelis, Balkūnas, galAklam dienos nėra...

Bimba drauge su W. Z. Fos dar įr Grigaitis su Šimučiu“, 
teriu, savo chiefu, įieško Jung 
tinių Tautų. Lyg, Bimba neži-___________ Taip rašo Bimba. Tokių Bi 
notų, kad aklam dienos nėra, rnbos teigimų akivaizdoje, Kar 
Jungtines Tautas naikina ko- delis siūlo Bimbai pasikeisti 
munistai, kurie nepasiduoda jų visais turimais bet kurioje pa-

Sovietuose viskas dovanai?...
Sovietuose bent šešetą kar-normaliai visai niekur negali

ma anglies gauti?
Daugiau bus.

PAJIEŠKOJIMAI
— Seniai Amerikoje gyve

nąs gimine įieško Veronikos 
Murauskaitės, prieš 20 metų ūkiečiai tesistato triobas iš mo 6 numušimų po 20 proc. duo
is Lietuvos išvykusios i Mont lio ir purvo... nes jos nepra- nos kaina turėjo nukristi ligi 
real, Canada. Ją pačią ar žinau leidžia šalčio ir tų medžiagų 60 kapeikų už svarą. O jeigu
čius jos adresą prašom atsihep esą visur galima gauti... Ant- numušimas buvo 30 proc., tai
ti šiuo adresu: Jonas Bielinis, ras Paleckio išradimas—graž — tiktai 24 kap. Kodėl gi da 
1409 Quarry N. W. Grand Ra danka. Dar prieš Lietuvą oku- bar už svarą duonos mokami
pids, Mich. U. S. A. puojant rusams, Paleckis vis 3 rubliai? Mandrapypkis.
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Antrosios bažnyčios Toronte 
statymo reikalu

Paskutiniame „NL" nume- jų. Tėvai Pranciškonai sakosi 
ryje Toronto žinių skyriuje statysią bažnyčią, dvi dideles 
bandoma ryškinti abiejų To- sales ir puošnų vienuolyną. Vi 
ronto lietuvių parapijų tarpe sas šis malonumas kainuosiąs 
esamus nesklandumus: kad šv. mažiausiai šešis-septynis šim-

tams, bet deSIftitirieČiknii. Ui- tią knidte?»lt bailiyj^ negu 
sispyrimas nėra dorybė. Ant-1 tramvajum važiuoti j kažkur 
ros lietuviškos bažnyčios sta- senmiesty esančią lietuvių baž 
tymas greta kitos būtų 
nesusipratimas.

Už padarytas klaidas 
ja keršija. Ji atkeršys _ _ _
šiai, tai sekančiai generacijai: tuviams. Ši didelė atsakomybė 
toli nuo lietuvių bažnyčios, krinta ne vien tėvams pranciš 
High Parko rajone ar toliau konams, kurie neseniai gyve- 

T ..... ¥. , , - - ,. į vakarus gyveną lietuviai vai-na Toronte, bet ypač naujo-
Jono parapijos kunigai esą pa tus tūkstančių dolerių. Šiemetę veikiau pasirinks arti esan sios parapijos komitetui, o kai 
sirasę raštą kurijai, bandyda- galvojama pirmiausia statyti 
mi įrodyti antrosios liet, para- dvi sales, kainuojančias apie 
pijos nereikalingumą ar net du šimtu tūkstančių. Pradžio- 
keldami jos panaikinimo Klau je šių pastatų pla uotojai lo
simą. Kursuojant žmonių tai rontiečjus drąsini . esą į čia 
pe tuo reikalu įvairiems gan- atvykę su pilno is kišene- 
dams šiuo reikalu tapo sužino- mis..., Dabar — po vienerių 
ti iš pačių asmenų, rašiusių mi metų — jie bando visus įtik.n- 
nėtą laišką.

Patirta, kad toks laiškas bu
vo tikrai parašytas, tik jo tu 
rinys skiriasi nuo aname nu
meryje tilpusios koresponden
cijos, tiek ir didele dalimi nuo 
prisikėlimo parapijos pamaL 
dų metu padaryto pranešimo. 
Laiške kurijai visiškai nesąs tyje, kitos lietuviškos bažny- 
keliamas naujai įsteigtosios pa ėjos pašonėje, yra per daug 

prabongos dalykas. Nebeste
bina žmonių ir kalbamos sąma 
tos skaitlinių nulių virtinės ii 
gumas: šiandieną ir didžiausi 
optimistai mato, kad tos pini
gų sumos patiems parapijo-

ti, kad kasmet suaukojant po 
penkiasdešimt tūkstančių, per 
trumpą laiką visas skolas bū
sią galima lengvai išmokėti.

Patys gi žmonės šį reikalą 
ne taip lengva širdimi spren
džia. Dauguma mano, kad to
kius pastatus statyti senamies

rapijos buvimo ar nebuvimo 
klausimas, bet visu rimtumu 
esąs sprendžiamas Prisikėli
mo parapijos netinkamas sklj' 
po parinkimo klausimas.

Tenka tik pasidžiaugti, kad 
pagaliau šis opus ir vertas dė nams reiks sudėti. Kam, paga 
mesio reikalas yra pradėtas liau, kai kurių pastatų: pavyz 
kelti viešumoje. Nuo pat nau- džiui, galvojamo dviejų augš- 

’ ' . . .> vienuolyno
lietuvių mas, kodėl nenorima pasiten

kinti neseniai už 24.000 dol. 
nupirktuoju namu? Kaip sudc 
rinti tai, kad daugelio tremti
nių šeimos turi tenkintis dvie 
jų kuklių kambarių butu, kada 
tuo tarpu tie patys tremtiniai, 
neseniai atvykę, tėvai vienuo
liai, nepatenkinti turimu pato 

1 Kodėl nepasiten-

jai bažnyčiai statyti sklypo už tų didelio 
pirkimo, torontiečių 
tarpe užkulisiuose eina disku
sijos ir dauguma žmonių, krai 
pydami galvas, neranda atsa
ko: kodėl naujosios parapijos 
vadovai taip paskubom parin
ko bažnyčiai sklypą: jis yra 
ne už pilnos mylios nuo seno
sios liet, bažnyčios; vieta pras 
ta, gausiai apgyventa izraeli- giu namu? 
tiškos kilmės palikuonių, „Nei kinti kuklesnėmis salėmis, pa 
son" šokolado fabriko pašone- statytomis po bažnyčia? Jos 
je ir, kas svarbiausia, visiškai kainuotų trigubai pigiau. Ne 
neatitinka Toronto lietuvių ap jučiomis žmogui kyla jtan- 

mas: nejaugi jose, keliant tau

slaty

tikras nyčią. O ji galėtų būti taip ar 
ti jū gyvenamam rajone. Tik 

istori- mažiau užsispyrimo, o dau- 
jei ne giau geros valios ir meilės lie-

Reikalingas platesnis 
Mažosios Lietuvos

aprašymas
Kardelio 
trumputė 

apžvalga,

„Čia mūsų že- bei žalingus. Lygiai darė į 
Mažosios Lietu Amerikos žemyną atsibastę 
labai įdomi; lie baltieji: anglai, prancai ar is- 

kiek platesnio panai.
Kiti drįso spėka užkariaut 

svetimus kraš- 
novyt, o lietu-

MAMERTAS MAČIUKAS SU SPAUDOS BALIAUS LO
TERIJOS JO FAN1Ų LAIMĖTOJAIS.

Eleonora Gudienė, š. rn. NL laiko ir kai nuvykau j 
spaudos baliuje laimėjo Mamer lą, parodė didžiausias 
to Mačiuko Spaudos Baliaus nas visokių medžiagų, 

res, bus bandoma lenktyniauti loterijai į 
su U. N. F. ar Lietuvių Namų Kitą kostiumą, 
sale?...

Toronto lietuvių ausiai daug 
mieliau būtų girdėti apie nau 
josios parapijos šeimininkų 
kuklumą,* praktiškumą ir tie
sumą. T0rdntųi jis tikrai pasi- 

„ Įarnautų, Higįi Parkų rajone tiųmais if ąr p Mačiukas te-taip puikiai apsirengėme.
įa Haigh Parke. Ir pats skly- pastatydami dąilią bažnyčią v

J- 
mė“ 
vos 
tuviam reikia 
aprašymo, ir tai knygelės pa
vidale, taip, kad kiekvienas do ir pasisavint, 
misis Mažąja Lietuva, ypač tus, vietinius 
senovine jos praeitim, galėtų viai nedrįsta savo žemių reika 
rasti reikiamų žinių. Iki šiol to laut tik todėl, kad silpni, bet 
kių ir panašių rašinių neturi gi nuolankumų nieko iš galin- 
me ir nėra kame jų gauti.

Rodos, tokia knyga ar bent 
knygelė dabartiniu laiku, ka
da Lietuva užgrobta, o lietu
viai po visos žemės skritulį iš 
sisklaidę, kada netik Mažo
sios, o visi sąmoningesni lie
tuviai trokšta netik išlaisvin
tos Lietuvos, o sykiu ir visų 
Lietuvos sričių suvienijimo į 
vieną valstybę po Lietuvos 
vardu, — būtų svarbi ir įdo
mi.

Ar VLIKas, kiek veikia, ar 
bent galvoja, svarsto apie Ma 
žosios Lietuvos su didžiąją, su 
sivienijimą, ar kas kitas — nie 
kas nieko negirdi ir nežino. O 
labai pravartu kiekvienam lie
tuviui žinot, ir kalbėt už visos 
Lietuvos suvienijimą. Gal Lie 
tuvos valstybininkai tyli, ir 
tik laukia malones, lyg elge
tos išmaldos, ką didieji susiiny 
lės, ir kiek ką debtels, kaip 
kad po pirmos karės, bijojo pa 
klebent nugalėtojus, apie už- 
nemuninės Lietuvos dalies prie 
Lietuvos prijungimo, ir tik to 
dėl net Klaipėdijos sklypelio, 
kad ir žadėtą vos ne vos tik su 
bruzdę atgavo, lai elgetiško 
nuolankumo pasėka. Geriau

gyventoms vietovėms. Dau
giau kai pusė jų gyvena High 
Parko rajone, taigi miesto va
karuose, tuo tarpu projektuo
jamai bažnyčiai pasirinkta vie 
tovė, už kurios į rytus begyve 
na vos keletas lietuvių šeimų. 
Neveltui mieste eina gandai, 
kad Toronte lietuviai turės dar 
trečią parapiją, kuri bus įsteig 
r ’71* ~ ’
pas žiūrovų ;
pasigėrėjimo : sklypas tarp na veiklai, o vietoje ąvąjoję *apie 
fab, taigi ne kampinis ir, kas liuksusinius pastatus, verčiau 
svarbiausia: visiems yra jau 
yįešą paslaptis, kad, po supil
tos žemės klodų, 18—25 pėdų 
gylyje fęsiąsi nuo Shaęv gat
vės gilus slėnys, kurio gruntu 
inžinieriai tikrai nėra sųža- 
vėU,

Ir dėl pačių užsimotų pasta 
tų torontiečiai nebedaro iliuzi

gųjų neišmaldausi, tai patir
tis parodo.

Svarbiausios lietuviam ži
nios, netik iš Mažosios Lietu
vos, o bendrai iš visos — tai 
žinios te sau netikslios — apie 
senovinę, ypač prieškristinę 
gadynę, kada Lietuva buvo ne 
tik tyra savita, o plati ir ga
linga šalis!

Gerai, kad nors po truputį 
vienas-kitas kapsteli, kaip kad 
Kardelis ir dar vienas kitas 
drąsesnis apie slaptingąją pa
goniškąją Lietuvą ir tokiais 
trupinėliais labai sudomina 
skaitėjus, kuriem Lietuvos 
ypač Senovinės pažinimas te 
sau kad ir ūkanotas, labai Įdo
mus ir masinąs.

Kad senovės Lietuva, ar ki
taip sakant, lietuvių giminės 
gyveno mažne visoj tuometi
nėj Europoj, tą įdomaują vie
nas-kitas žino, iš svetimų kal
bų raštijos, tik tai mažuma, 
daugis kristėniškai nusiteikę, 
nedrįsta, apie pagoniškosios 
Lietuvos ar lietuvių apgyven
tas žemės srytis galvot.

Kad lietuvių genčių toli 
prieš kristeniškąją metskaitą, 

___________ _____ ______ net keliolika tūkstančių metų 
plačiai užsimot, daug geist, ir gyventa, ir kad lietuviška kai 

siuvyk drąsiai parodyt savo apsibrezi ba Europos ir Indoiranų kal- 
lenty- mo metmenis, negu elgetiškai bu motina, tai mažai, jei iš vi 
iš ku- nusilenkus malonės laukt, ir so yra lietuvių taip galvojan- 

paaukotą kostiumą, rių aš galėjau, ką norėjau pa
sirinkti. Be to nurodė pačias 
brangiausias medžiagas. Ir iš tuvos turimas bei lietuviais ap 
mano laisvai pasirinktos, jis g ____________________ L
puikiai pasiuvo man kostiumą, noąi, apgyvendino savais, o lie 

tuvius novijo kaipo jų tauty-

kurį paskyrė 
,,Nepr. Lietuva“, laimėjo Jo
nas Šulmistras. Juos abu ir mą 
tome jau apsirengusius su p. 
Mačiukų.

Įdomų buvo pasiteirauti, ar 
fantų laimėtojai patenkinti kos

niekada nesulaukt.
Vokiai, kaip ir slavai, Lie-

gyventas žemes grobe ir savi-

-- jumuvm V J DISJVJ a z.«vi p, HLO uui aaiuvuo

akyse nesukelia su po ja esančia sale pąrapijos suabejoja. Todėl teko pasikla
ustį pačių laimėtojų. Ir malo
nu konstatuoti, kad ir p. E. 
Gudienė ir p. J. Šulmislras 
abu, kaip vienas, pareiškė pa 
sitenkinimą.

pėmą namą, kaip kad turėta — Aš labai, labai patenkin- 
Kfetingoje, Tuo daug dau- ta, — sako ponia Eleonora. — 
giau būtŲ pasitarnauta lietuvy Man nesmagu buvo pačia, 
bei, žmoniškumui ir krikščio- kreiptis dėl tokio brangaus iš- 
niškai artimo meilei. lošimo, bet p. Mačiukas pats

Bažnyčios statomos ne me- mąpę pašaukė, susitarėme dėl

pagalvotų apie įkūrimą patal
pų besenstantiema ar karo au 
drų palaužtiems mūsų žmo- 

kaip kad turėta

Kaip kūrėsi Kanadai e 
lietuviai

52. ENERGIŠKUMAS, OPTIMIZMAS IR DARBAS 
KURIA STEBUKLUS.

Ville Lasalle nerasite lietu- dar perklausiu pp. Snapkaus- 
vio ir geros dalies prancūzų kus, kurie man pasirodžius, nu 
bei anglų, kurie nepažintų traukė namų tvarkymosi dai- 
greito, miklaus, žvalaus vyro, bus ir mielai atsakinėjo, į klau 
kuris ne tiktai sau dirba, bet ęįmuš — fĮaĮ, sakau, galėjote 
ir kitiems talkina — ^Ibino ūkti vietoje?
Snapkausko Jis, jo žmpria Pe — O, jokių būdu! Visus iš- 
tronelė ir visas būrys vaiku- yąrė ligi vieno iš mūsų kaime, 
čių, „kaip pųpų“, — grynai Q kąs nenorėjo palikti namų, 
lietuvišką šeimą — sveika, na- šaudė, 
tųralį, jokių įtakų nepaliesta, —» Ar žinote ką sušaudytų? 
Įr pavardė jo tikriausia lietu- — Kaipgi. Štai mūsų kai-
viška, neabejotina ■— Snapas, myną iš Ožkabalių ūkininką 
tiktai kai visokie mūsų tęyy« Bildą vokietis nušovė vien tik 
pės okupantai visais laikais ba tai už tai, kad jis pasakė, jog 
ndo muš savaip „perkrikštyti“, norįs pasilikti vietoje. . . Tokių 
tai greičiausia ir Snapas buvo faktų yra ne vienas.
pridurtas ir pailgintas ligi Sn — Suminėjote Ožkabalius, 
apkausko. Bet, anot patarlės, Iš ten gi yra kilęs Lietuvos 
„kaip pavadinsi — nesugadin- prisikėlimo pranašas Dr. Jo
si“, ir pp. Snapkauskai buvo, nas Basanavičius. . .
yra ir liks lietuviais. — Kaipgi, tai mūsų kaimy-

Įdomus jų gyvenimo kelias, nas, su kuriuo teko susitikti, 
Albinas Snapkauskas yra gi- kalbėtis.
męs mažažeinio šeŠiamargio — Kaip gi palikote savo so 
ūkininko šeimoje Gražiškių kai dybas?
me ir valsčiuje, Vilkaviškio — Sunku bųvų. Ūkį tųrc- 
apskrities, bet 13 metų buvo jųme 27 ha, gražų ir našų, giu 
paimtas tetos Anastazijos n žiai gyvenome. Bet ne mugu 
dėdės J, Stankevičių (dabar gy valią.,, O dabar vis vien jo 
venąncių Jungtinėse Valstybė jau neturėtume, nes okupan
te) į Jakiškių kaimą, Pajevo- tai būtų atėmę ir išvarę į kel
nių vąl., Vilkaviškio ap., bu- chozą...
vo įvaikintas ir, vedęs Karpie — Daug vargo pakėlėte tie 
jų kaimo, Gražiškių vai. Petro mt/je?
nelę Kerevičiūtę, Jakiškiuose — Ooo, teko paragauti vis- 
gyveno ligi vokiečiai, pralaimė ko. Septynias savaites, išvykę 
ję karą ir rusų spaudžiami 1944 m. rugpjūčio 18 d., gy- 
juos, akivaizdoje besiartinan- venome ant vėžintų.
Čio fronto, išvarė ir įsakė traų — Vyfesniąm sūnui Albi- 
ktis į vakarus. nui buvo 3 metai, o dukrelei

— Ar jus tikrai išvarė? — Marytei tiktai 3 savaitės. . . —

Del to, if mano vyrąs Alfan- 
sas taip pat užsisakė kostiu
mą. Me sląbai patenkinti, kad

čių. Vienas kitas nešališkai 
galvojąs svetimtautis tokias 
prielaidas daro. Patys gi lietu 
viai snaudžia, ar nedrįsta, išsi 
reikšt; kitimai nustelbė lie
tuvio savigarbos jausmą... Da 
ūgis lietuvių nūnai tik sveti
mybėm didžiuojasi, ir jom ten 
kinasi. Neturime daukantų, 
norbutų, bezenbergerių, vy-

tu ir visai Toronto lietuvių vi
suomenei.

Būtų labai sveikintina, kad dūnų, kas lietuvių senovę be- 
plačioji lietuvių visuomenė da gerbtų siela, o ne lūpom, 
ugiau atkreiptų dėmesį ir, kol Anis Rūkas,
dar ne vėlu nešališkai pasiaa- ■ Dail. J. Rimša iš Buenos Ai 
kytų šiuo taip svąrbiu ir visus les vyksta į Peru sostinę Li 
lietuvius liečiančiu klausimu, ma, kur sukurs keletą naujų 
Tokio* mintys, tokie samprota paveikslų. Iš Limos pakeliui 
vimai ir tokie argumentai tie- i JAV, Venecueloje, suruos sa

sėjo pažadus, nes tūli asmens _ If menžiaga ir daiDU e8U 
visiškai patenkintas. Tikrai mc 
ko geresnio negalima ir pagei 
dauti, — pareiškė p. J. Šulmis 
tras.

— Na, jeigu mano klientai 
patenkinti, tai ateinančio N L 
baliaus loterijai aš aukosiu jau
du kostiumus, •— pareiškė p. kiami visuomenei įš. Kardino- vo darbų parodą. 
Mąęiuk«B. lui raštj rašiusiųjų. Kor.

Mums belieka pasakyti: — 
Didelis ačiū!

___  — Prie Dien Bien Fu ko-
NL FUd„ mielai duos pasi- munistai labai sumušti ir su

sakyti ir kitai pusei. laikė naujus puolimus.

Petronėlės ir Albino Snapkauskų prieauglis. Vidury vyriau 
sis 12 metų sūnus Albinas su jauniausiu vienų metų sūnum 
Vitalių; kairėje 7 metų Bronius su 2 metų Laimute; jų pry 
šaky 3 metų Danutė; dešinėje stovi 9 metų Matytė. Visi lin 

ksmi, gražūs if laimingi.

įsiterpia p. Snąpkaųskienė, — — Tikrai ne koks, —. sutin
Reikėjo slapstytis nuo verba- ka pp, Snapkauskai, 
vimų į darbus, apkasų kasimo. — Kaip gi čia atsidūrėte

Taip iš rytų pp. Snapkaus- Montrealy ir kaip čja Jums pa 
kai stūmėsi arkliais j vakarus sisekė įsikurti, kad, kaip ma-
— Dirshau, Stargard, Dres- tau, jau namus baigiate įsiren 
den, Celė, taikydami kaip ga gti?-
lima toliau nuo fronto. Oldau — Kažkaip sekasi, — juo- 
kaime prie Celės, Vokietijos kauja p. Snapkauskas. — Mus 
šiaurėje, susilaukė anglų ir ka į Kanadą prieš 4 metus atvi
ro pabaigos. z kvietė švogeris p. Kęrevicius,

— Gal turėjote iš Lietuvos siuvėjų sutąrfįmi iš Vokietijos
pinigų? ątvykęs dvejais metais už mus

— Kiek turėjome, markę anksčiau. Jis mums, kaip gi- 
keičiant, viską atidavėme ir uz minėms, sudarė dokumentus 
viską gavome. .. 300 D. M. ir atvykome. Po pusantrų me-

— Tai ne koks kapitalas, tų, įsigijau šį sklypą ir pama-
— juokauju. .. žu pradėjau statyti namus. Sic

biuosi ir pats, kaip man seka- gu mokysis gerai — leisiu į 
si, — pečiais traukų ir šypso- mokslus ir toliau. Bet jei tin
si p. Snapkąųąk.ąs. -— Elektrą gės — į šapą! . . — Tvirtai pa 
maų įvędė p. Virbalas, nepa- brėžia p. Snapkauskas.
ėmęs prieš tai nė dolerio įna- — O, tėveli, — įsiterpia vy 
šo! Paskui turėjau jį gaudyti, resnysis sūnus, taip pat, kaip 
kad sukrapštytus iš darbo do ir tėvas, — Albinas. — Aš no- 
leriųs galėčiau jam už elektros riu mokytis. . .
įvedimą įsiūlyti. . Nepapras- — Kol kas gerai mokosi,— 
tai man geras buvo plombens patikslina tėvas.
p. St. Laurent, kuris taipgi ne O motina, 6-šių vaikų moti- 
tiktai palaukė, kada aš galėsiu na, — girdžiu su vaikais, ku- 
mokėti už jo darbą ir įrengi- rie labai domisi buto pertvar
oms, bet padėjo man išrūpinti kymu, triūsia virtuvėje, greti- 
ir paskolą — 6.000. Maža to, muose kambariuose. ..
— vysto geradarybių mintį p. Ne tiktai graži, bet ir nuos- 
Snapkauskas, — ir Ville Lasai tabi pp. Snapkauskų šeima. 
le bankelio direktorius p.C.Le vienas šeimos narys, šeimos 
compte, nežinau kodėl, bet man galva, vienas tiktai dirba, iš
buvo toks palankus, kad šutei laiko aštuonių narių šeimą ir 
kė 6.000 dol, paskolą 3 mene- jau pabaigė statyti namus. . . 
siams be palūkanų, o po to dai Ar ne nuostabūs dipukai?
trim mėnesiam pratęsė taip pat — Deja, jau pusė metų kai 
be palūkanų. . , Na, kaip gali neturiu apmokamo darbo, — 
geriau sektia? I Ir štai, dabar apgailestauja p. Snapkauskas. 
darąų paskutinius įrengimus. — Tiesa, be darbo nebuvau. 
Žtai, šiandien nusipirkome sve Dirbau daugiau, negu šapoj. 
čių kambariui baldus; krautu Nes turėjau užbaigti namų iv 
vęje sofą su dviem foteliais, o arkymą, užbaigti statymą, 
pas p. Kiaušą — staliuką, ir įrengimą. Štai, šiandien ir šitą 
Velykoms turėsime jau visai krosnį atsigabenau, o čia — ro 
padorų svečių kambarį. . . Fa- do jis dar vonios kambarį,— 
vasarį persikelsiu į pirmą augs reikia prakirsti sienoje langas, 
tą. Pusrūsį išnuomosui, o pats kuris nebuvo anksčiau numa- 
su šeima turėsiu jau padorų bu tytas. Bet, bet... jau baigiu!... 
tą. . . — džiaugiasi visada gero ūpo

— Tikrai sakant, ir šis pus *r gyvybės p. Snapkauskas.
rūsis šviesus, erdvus ir gra- Poilsio pp. Snapkauskai ne 
žus, — sakau. pasiilgę. Jie, kaip skruzdės, vi

•— Taip, bet jaunai mano s* triūsia, juda, bėga, kruta... 
šeimai reikia augti, tiesti ke- Tikrai nuostabi šeima. Be 
liūs į ateitį. Reikia ir erdves- to, simpatiška, draugiška, kui 
nio buto, kad vaikai sveiki aug turinga, nuoširdi...
tų. Todėl negalima nesuminėti

— O kaipgi jaunimas? Ar tokių sumanių, energingų, dai
mokosi? bingų ir pajėgių žmonių, ko-

— Kaipgi? Mokosi! Du lan kių mūsų tarpe tikrai ne dau 
ko mokyklą, kiti dar maži. Jei giausia.
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PIRMASIS LIETUVIŲ VARGONŲ KONCERTAS 
MONTREALY

PROF. Z. NOMEIKOS VARGONAVIMAS.
Amerikos — JAV ir Kana- rai sakant, šias eilutes rašan- 

dos — lietuviai pabunda nau- čiam dar neteko girdėti tokių 
jai vertingo meno rūšiai — preciziškų smulkiosios vaigo- 
vargonų muzikai, kuri ligšiol navimo 
buvo visai užmesta, bent lig- Vargonai, jo valdomi, buvo

KULTURLVĖjfW\IIA Mokslo-techmkos naujienos
KAIP IŠBANDYTAS „NEUT1LUS“.

denyje. Tačiau... jeigu bent 
truputį motoro švino šarvai su 
triktų, visa laivo apylinke lik
tų žudančių radijo aktyvių ato 
mų sunaikinta,..

Amerikonai nutarė pastaty
ti dirbtinį vandenyną — mil 
žinišką plieno kubilą, pilną 
vandens. Į plieno kubilą be 
galo ligos kolonos tempė 200 
milionų litrų jūrų vandens. 
Ir tada,... atsidarė specialūs 
šliužai ir toli valdančios ran
kenos paleido plaukti pirmąjį 
pasaulio atominį nardlaivį 
„Nautilus"! Užsilindę už plic 
no šarvų stebėjo būrelis inži
nierių dieną ir naktį mirties 
energiją pakrautą plaukiojan
čią mašiną, kuri trupučio ura- 
nijaus kiekio varoma gali mė
nesius plaukioti nesustodama.

Taip išbandytas „Nautilus" 
buvo paleistas į vandenyną.

INDIJOS RŪPESČIAI.
Indijos vyriausybė 1954 

metais pradės trečius savo pii 
mojo penkmečio plano gyve
nimo lygiui kelti. Sunkiausiai 
išsprendžiamas uždavinys yra 
didėjančio gyventojų prieaug
lio išmaitinimas, nes Indija 
iki šiol nepajėgia pati aprū 
pinti maistu visų savo 360 mi
lionų gyventojų.

Gyventojų prieaugliui ma
žinti penkmečio planas numa 
to gimdymų kontrolės piopa- 
gavimą, tačiau šios pastabos 
neatrodo užtektinos. Esą vi
suose kraštuose gyventojų pi 
ieauglis mažėja tik kylant gy
venimo lygiui. Indija tuo bū
du atsiduria prieš paradoksali 
nį klausimą: gyvenimo lygį ji 
gali pakelti tik sumažinus 
prieauglį, tačiau prieauglį ga
lima pakankamai sumažinti 
tik pakėlus gyvenimo lygį...

Indijos gimimų skaičius yra 
didžiausias pasaulyje: 27 gi
mimai kiekvienam gyventojų 
tūkstančiui. Iki šiol gimimų 
skaičių sumažinti nepavyko. 
Vyriausybei gerinant gyveni
mo ir sanitarijos sąlygas, vai- 

bę, bet teisė būti neteisingam, kų mirtingumas mažėja, nuo- 
„Laisvė reiškia, kad mes vi lat didindamas prieauglį. Kiek

VASARIO 16 GIMAZ1JOS RĖMĖJAI. Pirmasis povandeninis at0.
KLB Toronto apylinkė, vie tetas (VLIKas), 2) A. L. Mo minis laivas amerikiečių pava- 

tos Šalpos skyriaus, vadovau- kytojų S-gos Chicagos Apy- dintas „Nautilus". Jis buvo il- 
technikos tobulumų, jamo p. V. Vaidoto, rūpesčiu, gaidos Valdyba, 3) Cicero he gai statomas, o pastačius, teko 

yra pirmoji lietuvių kolonija, tuviai.
šiol nebuvo girdėti, kad būtų kaip didžiai tobulas instrumen sukėlusi Vasario 16 gimnazi- 
pajudinta ir ligšiol liko nežinotas, kuriuo jis galėjo pašaukti jos namams 1.500 dolerių ir 

Yra drąsos sakyti — pa- tokius garsus, tokius jų deri- tuo būdu pirmoji lietuvių ko-

labai atsargiai išbandyti.
„Nautilaus" išbandymui 

New Yorko valstybėje buvo 
pastatytas nepaprastas stati
nys — 75 metrų augščio plie
no kubilas, pripiltas 200.000. 
000 litrų jūrų vandens. Šitan 
kubilan įleistas pirmasis ato
minis laivas „Nautilus", ku
riam nereikalingi dyzelio mo
torai, nei šviežias oras. Jis ga 
Ii būti paniręs kol patinka ir 
gali nerti taip greitai, kaip ir 
naikintuvas — 60 k. m. per va 
landą.

Greičiau nei patys statyto
jai manė, buvo pastatytas pir 
masis atominis motoras. Kur 
gi jį išbandyti? Aišku ten, kur 
buvo skiriamas, — jūros van-

Tautiečiai, Toronto ir kitų 
čįa minimų lietuvių pavyzdys 
tebūna paskatinimu kitoms mū 
sų kolonijoms ir organizaci
joms. Vasario 16 Gimnazija 
yra paramos reikalinga, reika 
linga jai ir pastogė, kad gale- 
tų dirbti. Ir mažiausia auka 
gimnazijos namams yra didelė 
parama šiam lietuviškam rei
kalui.

Jei 
viškų 
aukas 
kietijos Krašto Valdybai če
kių, išrašytu „Litauisches Zen 
tralkomitee“ vardu.
PLB Vokietijos Kr. Valdyba.

Organizacijų ar asmenų, au RETA PROGA JSIGYTI PI 
kojančių Gimnazijos namams GIŲ IR NAUDIGŲ KNYGŲ, 
nemažiau 1.000 dol., vardu pa 
vadinami atskiri bendrabučio 
kambariai. Tokių turime: 1) 
Vyr. Liet. Išlaisvinimo Komi-

ma. . -
bunda, nes ne tiktai Montrea- nius, taip puikiai suorkestruo- lonija, kurios vardu bus pava- 
ly, bet ir Brooklyne tą pačią tus, kad galima buvo tiktai ste dinta viena Vasario 16 Gimna 
dieną, balandžio 11 d., įvyko bėtis ir stebėtis jų parinkimu zijos klasė, 
kaip tiktai koncertai, kuriuose ir spalvų nuostabumu, 
buvo išpildyta vargoninė muzi 
ka. Brooklyne koncertavo Jo- kaip Montrealio Bazilikos, mu 
nas Žukas, o Montrealy — Ze zikui kūrėjui, kaip Z. Nomei- 
nonas Nomeika, kurį šioje sri- ka, sudaro tikrai didelių gali 
tyje vis dėlto teks laikyti pra mybių, kokių negalima turėti 
dininku, nes jo koncertas Mon valdant kad ir labai gerą sim 
trealio Kardinolo Bazilikoje foninį orkestrą, nes vargonai 
buvo grynai vargoninis — var 
gonų rečitalis, kai J. Žuko Bro 
oklyno lietuvių bažnyčioje bu 
vo mišrus, < 
negu vargoninis.

Žymusis mūsų vargonų vir- vo tokių momentų, kad rodė- 
tuozas, — jis tikrai dabai to- si, jog nuo vargonų garsų ga 
ks yra, — garsaus vargonų lybės stinga klausovui oro at- 
profesoriaus ir kompozitoriaus sikvėpti. O kai galybė nukris- 
Marcel Dupre žymusis moki- davo, tartum viskas praskaid- 
nys, Zenonas Nomeika, dauge rėdavo, ir įsiviešpataudavo di
liui jau pažįstamas. Kas mėgs ūelė atvanga, 
ta arba domisi muzika, muzi- Labai vertinga, kad Z. No
kinę kultūra, • 
žino.

Zenonas Nomeika talentą, 
galima spėti, yra paveldėjęs iš 
tėvų, nes ir jo tėvas buvo la
bai gabus vargonininkas. Bet 
sūnus pralenkė tėvą: jis gavo 
labai rimtą muzikinį išmoksli
nimą. Baigęs Lietuvos Valsty 
binę Konservatoriją, jis dar 
šešetą metų studijavo Pary
žiaus Augštojoj muzikos mo
kykloje pas garsųjį vargonų 
profesorių ir naujovišką kom
pozitorių Marcei Mupre, ku
rio vargonavimo susirenka 
klausyti „visas Paryžius“. Pas 
M. Dupre Zenonas Nomeika___
buvo vienas gabiausių moki- rjų visi turime, turi jų ir pie- tie, kurie sakėsi ne visai su- Amerikoje., 307 W. 30th St. 
nių.

Girdėjus Z. Nomeiką kon
certuojant Kauno Jėzuitų baž -passion,

Vasario 16 Gimnazijos kla
sės pavadinamos tų organiza
cijų ar asmenų vardu, kurie 
paaukojo Gimnazijos namams 
nemažiau 1.500 dolerių. Iki 
šiol tame skaičiuje buvo: 1) 
Hilswerk der Evangelischei; 
Kirchen der Schweiz, 2) Sch- 
weizeriscb.es Europa — Hilie, 
3. Schweizarisches Rotes Kre- 

_________ .  utz, 4) LRK Įgaliot. Šveicari- 
daugiau vokalinis, lė* yra nepalyginama. Ir*Z. No joje *nž- J- Stankus, pravedęs 

meikai koncertuojant čia bu- vai^ šveicarų tarpe.

Vargonai, geri vargonai,

duoda didesnių orkestruotės 
galimybių, teikiančių milžiniš 
ką spalvingumą ir jų jėgos ska

nėra kitokių vietos lietu 
organizacijų nurodymų, 
prašome siųsti PLB Ve

tepijonu palydės Jer. Kačins- 
Susivienijimo Lietuvių Ame kas.

rikoje centro patalpose pasi- virir.TĖ
baigus remontui, buvo per- ELENA KUPREVIČIUJE, 
tvarkytas archyvas ir knygy- koncertavusi Europoje, o po to 
nas, kuriame esama nemažo dar gilinusi studijas pas žy- 
kiekio naudingų (ypatingai miuosius smuiko meisterius, 
šiais laikais) mūsų visuome- grįžta į vakarų kontinentą. Gc 

gūžės 2 d. ji dalyvaus sukaktu 
Šių leidinių tarpe yra vertin viniame „Margučio“ koncerte

„ , ____ ta grynai tapybiškai: ji ne te-
— jis jau gerai meika gyvai ir giliai jaučia kū mas vysto, bet duoda vaizdus, 

rinių dvasią. Jis tartum ją pa- pagal chronologinę slinktį be- nei knygų, 
ryškina dar. Štai, kai jis pra- sikeičiančius ir kiekvienu mo-
dėjo J. S. Bacho Pasacaglią ii mentu vis naujus. Čia pasaulis gų ir retų leidinių, kuriuos įsi Čikagoje, kur ji gros su simfo
Temą Fugatum vystyti, ryški prieš Kristaus gimimą — ne- gyti turėtų ne tik besidomin- niniu
tapo Bacho kūrybos galybe, tikras, laukiąs, jieškąs; užgi- tieji lituanistiniais klausimais, Vytauto Marijošiaus.
kuri yra suprantama vis dėlto mimo aplinkybės — girdisi bet ir šeimos, kurios myli be
tiktai klausantis jo vargonų, karvių pėdai, chorai, karava- tuvišką knygą.
Max Regeris praūžė, kaip aud no varpeliai; nukryžiavimo tra Knygų reikalais prašome 
ra, kaip maištas, kaip „Elijo gėdija pribloškia kančia, išsi- kreiptis į SLA centrą. Knygų 
vežimas“ padangėse, bet aud liejančia nuostabia moterų rau sąrašai siunčiami kiekvienam, 
ra nutilo ir Consoliation susi-da; ir prisikėlimo triumfas! kuris pareikalaus. SLA na- 
taikė su likimu, kurio vis vien Taigi, ši simfonija nepapras- riams ypatingos nuolaidos. Ka 
neprašoksi... Cezario , Franco tai sunki išpildyti. Bet Z. No- dangi kai kurių leidinių tėia 
Pastoralėje raliavo piemenėlis meika mums šią simfoniją, ga tik nedidelis kiekis, tad pata- 
rageliu ir gamtos prieglobsty Įima sakyti, neatkūrė, bet su- riama nedelsiant rašyti tokiu 
je, kaimo ramybėje pasakojo kūrė. Tokį įspūdį padarė šios adresu: 
savo vargus ir rūpesčius, ku- simfonijos išpildymas, kad ir Susivienijimas Lietuvių

menėlis... prantą vargonų muziką, buvo New York, N. Y.
Marcelio Dupre Symphonic „tartum pritrenkti“. Tikrai gi IIPTIIVni ctv

r_____ , Kančios simfonija, ir suprantančius Zenono No- „Tr-rxc * ’
nyčioje, Vilniaus Katedroje - už kurią kompozitorių Popie meikos vargonavimas nustebi 
Bazilikoje, yra pagrindo paša- žius apdovanojo ordenu, buvo no. Nustebino nepaprastu vir 
kyti, kad Z. Nomeika nuo to įspūdingiausis koncerto daly- tuoziškumu

orkestru, diriguojamu

REIŠKIASI NAURAGYTĖ.
Operos solisto ir baleto šo

kėjos Nauragių duktė Daiva 
reiškiasi kaip poetė. Dail. V. 
Vizgirdos sukaktuvėse ji skai 
tė savo eilėraščius ir susirin 
kusiųjų buvo nuoširdžiai 
imta. »T

pri-

„TEISĖ BŪTI 
NETEISINGAM“.
Parlamento Nario John 

Diefenbaker'io kalbos).
„Mūsų demokratinio gyve

nimo būdo išlaikymas reikalau 
ja, kad Kanada turi palaikyti 
dvasinę laisvę. Laisvė, aš ne
manau — teisė daryti neteisy-

(Iš

GINIS KVARTETAS. 
Jį sudaro: Alfonsas Paukš- 

Kyti, kad z. Nomeika nuo to įspūdingiausis koncerto daly- tuoziškumu, nepaprasta tech- tys — pirmasis smuikas, My-
laiko yra padaręs labai didelę kas, išpildytas vertai jo didžio nika ir, kas svarbiausia, nepa- kolas Petruševičius — antra-
pažangą. Matyti, kad būda- jo mokytojo. Simfonija para- prastu meniškumu, bei kury- sis smuikas, Vytautas Jončys

— viola ir P. Andersonas — si neturime galvoti vienodai, didelis vaikų mirtingumas, ga 
mum nereikia būti nurodytie- Įima matyti iš sekančio paly- 

_ . ____ _______  ____ r______________-jo— — ____________ t __ —_______ II d- kvartetas ms, ką mes turime skaityti, ar ginimo: Indijoj iš kiekvieno
gorius, — jis daug dirba, o jant ir nekomunistinę haimo-ntrealį bus pradžia naujų kon turėjo koncertą Čikagos Lietu ba klausyti, arba kalbėti, arba 1000 gimusių miršta 123, ku 

„ i —................................... .... ... rašyti. Laisvė negali gyventi, rių 55 miršta nesulaukę 10 me
jei mintis yra išstumta arba 
neleidžiama.

„Patyrimas parodė, kad lais 
antrą Velykų vė nėra visuomet saugi labai 

niam vargonininkui „nepaslan duojanti Kristaus laikus nuo rastą vargoninės muzikos gro dieną Bostone Municipal te- galingos vyriausybės globoje
kus instrumentas“, jo klauso, jo priešgimio ir gyvenimą ligi žį ir vertę. To jam tenka lir. atre turės pirmąjį smuiko kon ir kuri yra remiama labai dide
kaip „magiko lazdelės“. Atvi- prisikėlimo imtinai, yra sukur keti visa širdimi. J. Kardelis, certą Amerikoje. Jo solo for- lės daugumos“. (C. S.)

mas Rochesterio Katedros var šyta programinės muzikos prin biškumu.
gonininku bei muzikos direk- cipu, labai moderniame bažny- Tikėsimės, kad Z. Nomei- violončelė, 
torium ir turėdamas gerus var tinei muzikai stiliuje, panaude kos žygis iš Rochesterio į Mo Balandžio 
C , - # J—- --- a*. v VUiVJV 4WUVV4
darbas visų pirma yra visokios niją. Bet kas joje įdomiausia— certų ir kad jam teks dabar pa vių auditorijoje, 
pažangos alfa ir omega. ji beveik be būdingų klasiki-daryti per Amerikos kontinen , r. , - ... „

” ‘ O kui jos tą eilę kelionių, kurių metu IZIDORIUS VASYLIuNAS
pažangos alfa ir omega.

Zenonas Nomeika dabar vai nei muzikai temų. v JVO v, 
do vargonus nepaprastu tobu naudojamos, jos visai pripuo- jis netiktai lietuviams, bet ir neseniai atvykęs iš Kolumbi- 
lumu ir preciziškumu. Šis eili lamos. Visa simfonija, vaiz- kitataučiams atidengs nepap- jos į Bostoną,

tų amžiaus. JAV iš kiekvieno 
1000 gimusių miršta 29.

Nežiūrint pastangų maisto 
gamybą iki 1956 metų pakelti 
7 bilionais tonų, Indijai dar 
truks tuomet apie '7 milionų 
tonų maisto.

DR. JUOZAS KAŠKELIS.

Komunizmo ideologijos tikrovė
XXI.
Kiekvienas, turėdamas atlikti savo kovos su komunizmu 

pareigą, praktiškai ją turi vykdyti pirmiausiai savo srityejc, 
tai yra toje pozicijoje, kurioje jis yra. Taip, pavyzdžiui, mo
kytojai mokykloje, gydytojai ligoninėse ir apskritai turėdami 
reikalų su pacientais; žurnalistai spaudoje; darbininkai savo 
darbovietėse, visuomenės vadai budėdami, kad neįsibrautų į 
jos tarpą komunistų užmačių „slapukai’’; valdininkai, sąži
ningai eidami savo pareigas ir pozityviai savo žinybos ribose 
prisidėdami prie visokeriopos kovos prieš komunizmą ir prie 
krašto apsaugos nuo komunistinių idėjų ir jų slaptų ar vie
šų reprezentantų akcijos; kunigai, gerai atlikdami savo baž
nytines ir visuomenines pareigas bei savo pavyzdingu elge
siu kasdieniniam gyvenime, įspėdami ir pamokydami žmo
nes; akademikai, nušviesdami komunizmo doktrinos pagrin
dus, josios klaidingumą bei klastingumą, teisininkai, rūpin
damiesi atskirų individų, šeimų ir bendruomenės teisių ap
sauga.

Jei kiekvienas atliktų savo kovos su komunizmu parei
gą toje pozicijoje, kurioje jis yra, jau būtų labai daug pada
ryta. Tačiau tai dar nebūtų viskas. Kova su komunizmu ne
gali būti tik individuali kova. Komunizmas nėra palaidos idė
jos ir palaidas sąjūdis. Kadangi jis veikia stipriai organizuo
tai, tai ir mums tenka nemažiau vertinti tiek organizuotumą 
apskritai, tiek ir pačjos kovos su komunizmu organizuotumą. 
Organizuotumas apskritai yra jėga jau vien dėl to, kad jis 
pašalina palaidą balą, kurioje komunizmui lengva drumsti ii 
žvejoti. Ūžtas tik tas vienetas bus pakankamai atsparus ko
munistiniam gaivalui, kuris bus gerai suorganizuotas. Tai 
lygiai vienodai svarbu ir kultūriniam, ir profesiniam, ir ide
ologiniam, ir konfesiniam vienetui. Tik taip suprastas orga
nizuotumas sudarys tinkamą bazę tiesioginei organizuotai 
kovai su komunizmu.

Toliau, kova su komunizmo pagrindais, jo idėjomis, nors 
ir būtų vispusiška, visų žmonių ir organizuotai vedama, vis 
dėlto būtų bendra kova. Kadangi komunizmas yra ne tik 
doktrina, bet ir sąjūdis, besistengiąs savo idėjas skiepyti ma
sių sąmonėje realiomis formomis ir jas pritaikyti atskirų tau
tų sąlygoms, tai reikalinga dar specialesnė kova, būtent — 
tokia, kuri visų pirma atsižvelgtų į. tuos galimumus, kuliuos 
komunizmo sąjūdis turi bet kokiam krašte dėl specifinių to 
krašto sąlygų.

Visų pirma čia tenka kalbėti apie netiesiogius kovos su 
komunizmu būdus. Šita kova ypatingai yra reikalinga tada.

kada komunizmas, negalėdamas veikti viešai ir tiesiogiai, dau 
giausia stengiasi prasiveržti netiesioginiu būdu, ypač naudo
damasis tam tikromis specifinėmis krašto sąlygomis. Šita ne
tiesioginė komunizmo veikla kai kur taip gudriai yra vedama, 
kad ne tik liaudis ar mokslus einantis jaunimas, bet net ne
maža dalis inteligentijos atstovų lengvai pasiduoda komunis 
tų pakištoms sugestijoms, o kai kada, reikia manyti, nesąmo
ningai, tampa aklais jų įrankiais. Netiesiogine savo veikla 
komunizmas yra daug daugiau paveikęs ir tebeveikia tautos 
sąmonę, negu jis galėjo ir galėtų padaryti veikdamas tiesio
giai. Atsiminkime, jog šiandieną ir labjausiai patriotiška 
mintis, jei ji tik nesiderina su reikalamais kovos prieš komu
nizmą, jau tuo pačiu, nors ir netiosiogiai, prisideda prie anti 
komunistinės veiklos silpninimo. Kai namas dega, tai, ro
dos, visiems aišku, jog pirmutinis veikemas, tai to gaisro ge
sinimas, o tik po galima kalbėti apie apdegusio namo remon- 
tavimą ar atstatymą. Tai aksioma. Tai mūsų laikams ir mū
sų lietuvių tautai šiuo metu būdinga sąlyga savaime reikalau
janti iš mūsų ypatingo atsargumo. Pasakų sirenų balsai bu
vo saldūs, tačiau kas jų paklausydavo, tą jos pražudydavo. 
Panašiai gali būti ir šiandieną su atskirais kraštais, atskilom 
tautom.

Štai kodėl pirmiausia reikia veikti prieš komunizmą ne
tiesioginiu būdu. Šita netiesioginė veikla turi eiti dviem 
kryptim: neigiama ir teigiama. Negatyvi kova turi būti vys 
tomą galimai visose gyvenimo srityse, dedant pastangas pa
šalinti visokius negerumus. Taip, šita kova socialinėje srity
je turi reikštis kaip kova su skurdu bei jojo priežastimis. Taip 
pat visokie tautiniai nesusipratėliai, kuriems tikrosios mūsų 
tautos aspiracijos buvo ir yra svetimos, visuomet irgi bus 
komunistinės veiklos pagalbininkai. Žinokime, jog kiekvie
nas mūsų tautinio atsparumo mažinimas yra aiškus pasitar- 
navimas antitautiniam komunizmui: internacionalinės komu
nizmo idėjos pasidaro mums nebaisios, ir mes atsiduriame ant 
bazės, kurioj tolimesnis komunizmo reiškimasis darosi nebe- 
sunkues. Toliau, komunizmo materialistinė pasaulėžiūra ir
gi yra tautos duobkasys, nes ji naikina idealistinį pradą žmo
nėse.

Pozityvi kova turi reikštis tose pačiose srityse. Pavyz
džiui, tautiniu atžvilgiu reikia stiprinti mūsų pačių susipiati- 
mą, tautinę savigarbą, kelti tautinę kultūrą bei meną, palai
kyti tautinius papročius ir nuolatos sielotis savo kalbos bei 
kultūros reikalais. Šitas darbas neabejotinai bus labai ver
tinga apsauga nuo komunizmo, nes vispusiškas tautinis susi
pratimas yra siena, per kurią komunizmui nelengva perkopti. 
Norėdamas tokioje tautoje įsigalėti, komunizmas turi arba 
apsimesti esąs taip pat tautiškas ir dėl to siūdintis ant rau
donosios vėliavos dar tautinę vėliavą arba išsižadėti bent da
lies savo tarptautinių pretenzijų. Tuo būdu komunizmui

yra daug sunkiau apeiti tautiškai susipratusius, savo kultū
rą mylinčius žmones, negu tuos, kurių niekas jau neberiša ar- 
ba labai mažai kas beriša su savo tauta, kalba ir kultūra.

Šitaip atrodo, nors trumpai apžvelgus tos netiesiogines 
kovos kelias. Tačiau ir tai dar ne viskas, nes nors netiesio
ginė kova su komunizmu yra labai svarbi ir būtina, tačiau ji 
viena nėra pakankama. Tai rodo ir tų tautų pavyzdys, kur 
socialinės sąlygos yra geros, tautinis ir valstybinis susipra
timas didis, pasaulėžiūrinis ir konfesinis gyvenimas gražiai iš
sivystęs. Nežiūrint šitų vispusiškai nepalankių komunizmui 
plisti sąlygų, jis vis dėlto ir ten plinta. Su tokia veikla reika
linga kovoti tiesiogiai, be pasigailėjimo naikinant visus josios 
pasireiškimus. Šitoji kova irgi gali būti negatyvi ir pozityvi. 
Negatyvinėmis priemonėmis su komunizmu pirmiausia kovo
ja pati valstybė, žinoma, jeigu tik jos vyriausybė nėra anti- 
komunistiškai nublukusi. Visuomenė irgi gali tiesioginiu ne 
gatyviniu būdu čia dalyvauti, pirmiausia griežtai reaguodama 
į bet kokius komunistinių agitatorių ar jų talkininkų pasireiš
kimus. Kadangi komunistnė veikla pirmiausia reiškiasi slap
tais keliais, tai čia reikalingas ypatingas atsargumas neaiškių, 
o ypač bet kokių slaptų organizacijų ir jų žmonių atžvilgiu. 
Susipratusi visuomenė turi griežtai ir neatidėliotinai reaguo
ti į kiekvieną bent kiek komunistams galintį patarnauti reiš
kinį. Tai turi atlikti „viešoji nuomonė“, kuri, jei mes nonme 
išlikti savitus ir gyvi, turi būti itin stipri. O toji visuomene, 
kuri nebeturi viešosios opinijos, nebėra verta būti vadinama 
visuomenės vardu, nes ji yra aklas įrankis tam, kas tik panori 
ja žaisti. Kiekviena sveika tautos viešoji nuomonė bus ne
abejotinai stipri bazė kovai su komunistine veikla. Vokie
čiai okupavę Lietuvą 1941 metais padarė didelę klaidą, pa
naikindami bent kokį savistovų lietuvių gyvenimą bei lais
vesnės viešosios nuomonės pasireiškimą Lietuvoje. Toks vo
kiečių elgesys prisidėjo prie komunistų prisiveisimo ir tas 
juos privedė prie katastrofinio galo. Su viešosios nuomones 
buvimu siejasi ir pozityvinė, tiesioginė kova, kuri pirmiausia 
reiškiasi sąmoningumu tos visuomenės dalies, kuria komuniz 
mas gresia ar gali grėsti, tikslu ja apsaugoti nuo komuniz
mo ir veikimo į tuos asmenis, kurie yra patekę j komnuizmo 
bet kokią įtaką, tikslu juos iš tos įtakos išgelbėti. Šioje srity 
je stengiasi bent kiek padaryti ir šis leidinys, turintis tikslą 
priminti komunizmo pavojaus ,esmę.

Trumpai suglaudus, dėl kovos su komunizmu galima pa
daryti šias išvadas: a) Pagrindinė kova, neskaitant ginklo, 
yra užfrontėje idėjinė vispusiška kova, b) Toji kova yra visų 
pareiga, vedama individualiai, organizuotai ir suderintai, b) 
Kovojama netiesiogiai ir tiesiogiai, visuomet turint prieš 
akis, kad komunizmo klasta ir žiaurumai neturi ribų ir kad 
komunizmas bus tik tada nepavojingas, kai jis bus aiškiai iš
naikintas.

weizeriscb.es
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Sault Ste Marie, Ont
„ATOMINIS MARGUTIS”.

Ve- dar vis labai prasti. Neseniai pa įaudoje*"matome,

praėjo prastesnėse nuotaikose yra suregistruota 3600, o įskai ko rjm^o nesą. Kaip ten bebū tvirtina, 
kaip kitais metais. Tai yra ne tant ir apylinkę — apie 4.40U tlb bet pajeidinėjimai šiame lab spaudą, 
vien dėl gresiančio ar esamo bedarbių. Miestui, turinčiam rlke nuo pernaį ru(jens ligi da- ir kažkoks 
nedarbo ar depresijos pavo- apie 36 tūkstančius gyventojų, bar> gerokai nugąsdino mūsų 
jaus. Taip yra todėl, kad dau- tai lyg perdaug ir tai sudaro ne čia ’dirbančius tautiečius ir suar 
gelis esame jau dešimt ar dau toli trečdalio visų miesto dir - kaį kįeno asmeniškus gyve- 
giau metų apleidę 1 ėvynę, c bančiųjų. Suvaržytas ir naujų nįmo pjanus, sudarytus visam 
tos viltys sugrįžti namo nei emigiantų atvykimas j šią vie- gyvenimui, skaitant pagrinde 
kiek nedidėja; kad jau pi adė- tovę. Dai kovo mėn. musų įmes gįamg fabrike nuolatinį darbą 
da nusibosti nepabaigiami gin te lankėsi atitinkamų įstaigų pa b • pensj;os arba grabo len-

rinkime nubalsavo kuo skuoiau nas ilgesnį laiką spaudoje ben 
šiai grįžti darban... Ką atneš dradarbiavęs korespondentas 
fabrikui pavasaris ir tolimesnė buvo nutildęs ar išvaikęs. La- 

..... ,, , . , . . . . ateitis, sunku nuspėti, tačiau bai gaila, kad tie visi korespon
Nelinksmos nuotaikos. Ve-dar vis labai pi asti..Neseniai pa Spau(joje matOme, kad valdžia dentai savo rašiniais dėl spe- 

lykų šventės pas mus šiemet skelbtais duomenimis mieste (vyriausybė) įrodinėja, kad me liejimų, kurie dažnai nepasi- 
susina 

to dar

Pažinkime Kanaaa
KANADOS — JUNGT. VALS TYB1Ų BENDRADARBIA 

VIMAS ŠIAURINIAME G\ NIME.
Užsienių reikalų ministras turėti jokios daugumos, išsky 

Lester B. Pearson pranešė, kad rus dviejų arba didesnio skai- 
Kanada ir Jungt. Valstybes čiaus mažuĮmų koaliciją. Šis 
bendradarbiavo dviejų radaro dalykas formuoja mūsų galvo- 
linijų ir trukdomų aerodromų jimą, mūsų politiką, mūsų tau 
pastatyme kontinento šiaurėje tinį charakterį ir mūsų žmo-

tiktai
Negana

kerštavimas pasi
reiškia. Ar būtinai reikia kerš
tauti ir stengtis įgelti už tai,
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kad pnes metus ar dvejus ga jr svarsto dabar trečią lėktų- gaus supratimą. (C. S.), 
vai „pylos ar turėjai praryti baziu linij - - ■yai ”Py>°s , ar ™rejai Prar*u vų bazių liniją. Kalbėdamas 
kaičią piliulę uz neUesos ja- chieagoje jis paaiškino, kad 
šymą, demagogiją ar panašias jis negaU patiekti smulkmenų, 

. . • -v a. /v-* **&* įxv44U4jvu s** kzm * wz - - k <111C S P N e I SU d O K11 e ir IlCSl” lra/4 rliirhjiQ vr,l
cai ir nesutarimai tarp vado- leigunai iš Ottawos i^Ioronto, tos &eieta metų fabrike, išdir kreipkite į komitetus ar susi- t;kra; milžiniškai* 
aujančių veiksnių (Vilko ir kurie, po eiles posėdžių su di- bę mQsų tautiečiai jautėsi sau-rinkimus su skundais, jei vėl” Knr-;n<! karc Kanada dalv 
Dipl. Šefo), o dėl to atsiranda dėsnių miesto darboviečių atstO j -.ik j ti n i Siam lai iii«n smarkusis rašvtn *-orcJos Kdre rvanaua uaiy- .-.-y 
vi« da.mia i tautiečiu abeio vais nrinažino kad darbo rei-F uztiKunti. ueja, s ais lai tas jūsų smarkusis rašyto- vavo su 27.000 iki 30.000 ka- diečių vis a3ugiau tautiečių, abejo vais, pripažino, Kaa aaroo lei kais> pastovų darbą sunku su-jas tekstels atgal. Tuo tarpu 
jančių ir Tautos Fondo reika- kalų padėtis įimta. Bedarbia- rastįt o jcį įr yr3j tai jį dirbs norimas įkąsti tautietis tik
tingumu ir pasireiškia atšali-ms sumažinti buvo įvairių P^" kas nors kitas. juokiasi iš tuČŠių pastangų sa-
ma^ nutolimas nuo visų lie- siūlymų - projektų, statyti prie jej per keletą savaičių darbo kydamas: ,,Šalin, zuikiai“! 
tuviškųjų reikalų. Be to, šių miesto aerodromą, kasti naują reikalai mūsų mieste nepasitai- Žymiai geriau parašo dabar
Velykų nuotaiką slegia ir tam kanalą ir kit. Tuo tarpu is tų gy8, taį pavasarį, reikia tikėtis, tinis „NL“ korespondentas
sina, net baugina, atominio visų projektų nieko apčiuopia- prasidės ,,tautų kilnojimasis“ ir tautietis Paliepis. Tik kad daž 
karo galimybė, kuriame būtų mo, čia. nematytų o iš ten ^uo pačiu mūsų kolonija gero-niau ir plačiau korespondenci “77p^ausminir/lėktuvu °ir*‘35 paHnkuT Quebec'o pTovIncT
naudojamos „hydrogenines ir negiraeu... kai sumazetų. Jau ir dabar yra jas rašinėtų! - - ----- * -- -• -• r -- ■
net „nitrogeninės" bombos ir Blogiausia yra tai, kad jau tautiečių išvykusių kitur pasi- 
kad tą visa pergyventų —- iš- nuo pernaį metų rudens pas žvalgyti ar jau visai išsikėlusių, 
liktų tik maža žmonijos daiis... mus jabaį „sunegalavo" ir atio o į pavasarį, turbūt, daug kas 

Pasižiūrėkime ir į save pa- pras^į biznio reikalai didžiau iš bedarbių pakels sparnus jva 
čius papiastą kolonijos gy- sįo;e mūsų miesto darbovietė- iriomis kryptimis. Būtų gerai, 
yenimą. Ar tai visai paprasta • __  plieno fabrike „Algoma kad tų vietovių koresponden-
ir normalu, kad tautietis kitam gteej‘< („Steel Plant'e“). Šios tai, kur galima darbo gauti, 
tautiečiui už jo kultuiinę veik darbovietės (čia dirba arba dir laiku apie tai spaudoje pain
ią grasintų teismais, policija ar bo didesnė dalis mūsų mieste formuotų.
apskundimais aiba kad pats gyvenančių tautiečių) augštieji Keletas mūsų kolonijos ne 
bedarbis būdamas juokiasi, kad pareigūnai sako, kad tuo tarpu perseno amžiaus tautiečių sva 

.. rsto Kanados kariuomenėn
Prieš keletą savaičių viena- stojimo klausimą. Gal ii neap 

—nes koks, ypač, dabar- 
sąlygomis, neperse- 

viengungiui vyrui gali

CUKRINIS KLEVAS ŠUTEI 
KĖ KANADAI SAVO 

SIMBOLĮ.
Klevo lapas yra Kanados 

valstybinis simbolis, bet kana 
j dauguma pasirinktų 

reivių, septyniais karo laivais klaidingą klevą, jei būtų leis
it lėktuvų eskadrile. Kanada ta tai daryti. Tikrasis klevo 
stovėjo trečioje vietoje Jungt. lapas pareina nuo cukrinio kle 
Tautų pajėgų tarpe. vo, bet kanadiečių dauguma

Kanada dabar yra atstoauja galvoja, kad raudonojo klevo 
ma ATO Europos gynime ar- lapas yra jų tikrasis simbolis, 
inijos brigada 300 pirmos lini- Cukrinio klevo lapas buvo

jos 19-to šimtmečio pradžioje, 
kadangi ši provincija buvo žy 
mi savo klevo cukraus indus
trija. Jis buvo įtrauktas į pro 

Kanados gyventojų skaičius vincijos herbą ir vėliau priim- 
keičiasi. Prieš maždaug pen- tas į federalinį herbą, 
kiasdešimt metų, tai yra 1901 

„Kryžkelės*“, Al. Barono'—m-. mūsų gyventojų skaičius 
„Neuždegtas sniegas“ ir kit. Luvo 57 nuoš. britų kilmės. J»i 
Taip pat galima užsiprenume
ruoti laikraščių.

Jau nuo praėjusių metų ru
dens mūsų kolonijoje įsikūrė 
lietuvis laikrodininkas. Tai tau 
tietis L. Armalis, kuris dirba 
pas „Pattarson's Jewellery“ 
krautuvėje 762 Queen Str. E. 
(prie bažnyčios) tel. 6-7021, 
o po darbo valandų galima jį 
surasti jo bute 155 Pim Str. 

visą Kanadą tel. 6-5544. Tautiečiai, pas jį 
meilės istori taisę laikrodžius, sako, kad 

©©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©®©©©©©©©©©©< jų", šis „frontas“ pas mus tuo darbas atliekamas pigiai, grei 
tarpu ramus — nieko naujo, tai ir gerai.
Pats paskutinis įvykis, tai vie- Balandžio 2—4 dienomis tu 
nas „skėlerių“ kursus baigęs rėjome rekolekcijas, 
tautietis „nuskelino“ ir paver dalyvavo nemažas 
žė savo draugo žmoną. Įdo- tiečjų skaičius, 
miausia šioje paskutinėje tra 
gikomedijoje yra tas, kad 
„griešninkės“ tėvai pritaria 
moterystės laužymui ir „žen
tų mainui“!!!

„Šalin, zuikiai!...“ 
Paskutiniais mėnesiais 

su kolonijoje vėl priviso 
korespondentų, kuriuos

kitas tautietis be darbo!?... To
ki dalykai tikrai įsivaizduojami 
tiktai atominiame amžiuje ir e , ., , . . ....
primena mum spaudoje skaity me, fab1nko akX.nu^ Praside^s 
tą ir prof. V. Biržiškos musu nelega us streikas buvo apie sa 
tautiečiu tarpe surastą naują Ii vait« laJk° 8«6tabdęs beveik vi 

cancer lituanicus“ — lie s4 faknk4- fabriko vadovyoe, 
”, • »• << nei kiek nesibijodama, pagrasi-tuviską veži... ., x . ! r. b„ ,, . . no neribotam laikui visai uzda-

Prasti darbų reikalai. ryti—sustabdyti fabriką. Nusi-
Darbo reikalai mūsų mieste gandę darbininkai unijos susi-

neturima užsakymų. kariuomenėn

siriktų,
tinėmis
nam ir
būti geresnis ir malonesnis da 
rbas, kaip karo tarnyba?!

Meilės „frontas“.
Po kelių, per

nuskambėjusių,

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST.------------Telef. OL. 6381

X Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
& $ 10.500. Roncesvalles - High Park, 6 kamb. mūrini:, na- 
A mas, 2 virtuvės.
$$ 13.400. Winona Dr. - St. Clair, 6 kmb., g. plytų namas, 
v 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. 
$ namas, vand.-alyva šildomas, dvigubas garažas.

g 1. Namai pardavimui
$ Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant 

namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos
Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 

Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance
Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 

ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

C

v
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HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos Krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas 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 priimam it 

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

DANUTĖ STRAZDATT2
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairins vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

tnū- 
eibės 
vit-

W.A. LENCKI, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
1 crtefonas EM. 6-4182 

Toronto

Kitos naujienos.
Mūsų spaudos platinimo 

punkte pas tautietį A. Motie
jūną 78 Tancred Str. vėl gau
ta naujų knygų: Bern. Braz
džionio premijuota knyga 
„Kryžkelės“, Al. L-------

laivais. (CS).
„KOKIA YRA JŪSŲ 

MAŽUMA?“

Tikrasis simbolis turi pen
kis kampus, panašus į penkia
kampę žvaigždę ir lapo kam
pai turi palyginamai mažai iš 
karpymų. Raudonasis klevas, 
iš kitos pusės, turi tiktai tris

dauguma dabar jau išnyko. Bri 
tų kilmės gyventojų skaičius 
sumažėjo iki 48 nuošimčių.

Nė viena kita dauguma dar kampus ir žemutinė pusė yra 
neužaugo, kuri galėtų užimti apvali ir be to šio klevo lapai 
jos vietą. 1901 m. prancūzų pasižymi gan aštriais iškarpy- 
nuoš.; 1951 m. jis vis dar yramais. (CS). 
gyventojų skaičius sudarė 30 
šiame laipsnyje. Prieš 50 me
tų kita gyventojų skaičiaus da 
lis buvo tik 13 nuoš. Šiandie
ną ši dalis sudaro jau dvideši
mt du nuoš.

Kanada pasidarė mažumų 
šalis. Kai kurios mažumos yra miestelio iš klodų, kurie iški- 
didelės, kitos yra mažos, bet lo paviršiun netoli Louisbui - 
visos yra mažumos. Negalima g’o tvirtovės Cape Breton Is- 

...........  ■'■■■■" land saloje, kuri dabar priklau 
gyventojų skaičius metų pa- so Nova-Scotia provincijai, 
baigoje bus 2.000. Nuo to laiko kasyklos darbi-

Gyventojai suteikė šiam ver ninkai sekė tais klodais žemyn 
dančiam miestui individuališ- ir po Atlantu.
kurną. Gatvės pavadinimai, ku Dominion Steel and Coal 
rie greitu laiku pasirodys, bus Korporacijos darbai vyksta 
tokie, kaip Nucleat Avė., Fis- net penkios mylios po Atlan- 
sion Avė. ir Uranium Rd. tu. Kai kurie kasyklos darbi- 

Biznieriai ir namų statyto- ninkai, kurie dirba šiame toli 
Saskatchewan'© yra investavę per p mil. do siekiančiame klode, sunaudo- 

resursų departa- leriŲ pereitos vasaros metu, ja net 90 minučių kelionę ka- 
mentas" pradėjo statyti mieste pakeldami bendrą investavimą syklos traukiniu, kuris juos ga 
lį dykumoje.

Kada prasidėjo uramjaus

DIDŽIAUSIA POVANDENI 
NĖ KASYKLA pasauly.
Glace Bay yra didžiausios 

povandeninės kasyklos visa
me pasaulyje. Pradžioje anglis 
buvo kasama prancūzų netoli

kuriose 
mūsų tau- 

AL. DR.
— GREI- 
MIESTE-

URANIUM CITY 
TAI AUGANTIS 

LIS ŠIAURĖJE.
Uranium City kasyklos ben 

druomenė Šiauriniame Saskat 
chewan'e padarė didelę pažan 
gą nuo to laiko, kai 1952 m. 
birželio mėn 
natūralinių

iki 5.500.000 dol. bena į darbovietę. Didžiausią
Uranium City bendroume- kasyklą dengia dešimt kvadra

* mviv* |V * ** ^z 1 *-* * *— — J *-* U ** - • * °

medžioklė, šio mineralo jieško nė dabartiniu metu yra Bea- tinių mylių ir didžiausia jos da
tojai pastatė nesuplanuotas ei verlodge'o srities dalimi, kuri lis yra po jūra. (CS).
les palapinių Šitie nameliai Xra valsčiaus admimstratyvi- — „Rude Pravo“ rašo, kad
bei palapinės yra pakeisti ge- nis skyrius, priklausantis re- Čekoslovaktjoja tiek pablogė-

— „Rude Pravo“ rašo, kad 
_ ______ nis skyrius, priklausantis re- Čekoslovakijoja tiek pablogė-

7ai suphnuotafs "biznio" kvarta s.ursū departamentui, 500 my- jo pramonė ir fabrikai negan
iais bei moderniškais gyvena- ^*4 nu0 Saskatoono. (CS). na užsakymų, 
mais namais ir mokyklomis.

Dabartinis gyventojų skai
čius yra 600, vyrų, moterų bei 
vaikų, kai tuo tarpu pernai 
buvo tik 250. Laukiama, kad 

parduoti ar pirkti 
NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 
bandykite paskambinti mums.

štai tik keletas pavyzdžių:

VIENYBĖJE — GALYBĖ g
TAUPYK g

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

Toronto, Ont. KE 3027. ž
►©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i

KE 1118

$1.500 įmok. Erock-Dundas, 
6 kmb., nėra

$1.800 įmok, 
ndas, 6 kmb. 
mas į kiemą.

$5.000 Įmok.
-College. Mūr., atsk., 8 k.
2 virt., aliej. šild., garažas.

garažo.

Ossington-Du 
mūr., įvažiavi

Rucholme Dr.

$6.000 įmok. Prie Bathurst 
-Dundas, mūr. 15 k., 3 virt., 
3 von., vand.-aliej. šildom., 
300 dolerių pajamų j mėn.
$8.000 įmok. Bloor - Indian 
Rd., mūr., atskir., vand. šil
domas, 13 k., 2 virt., 2 vo
nios, 2 atsk. įėjim., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai.

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 0L. 7997
Kuzmas - Baltakys - Plioplys

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

Postus - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

I
J. GREEN :

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 
mumis — mielai Jums patarnausimi 1'>©&©©®©©©©©©®©®®©®©®©®&®©©©©©®©®®©®©©©©©®©©©©©©®©4

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis 
— mielai Jums patarnausimi

ubus?

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MASINAS!!!

Impei’ial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontų:

Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinikmas.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

1609 DUNDAS Str. W (kampas Dundas-Brock) Toronto

.©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©■"

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

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

ED. KONDRATAS. ! I
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). T o r o n t o. ; ■ 

Tel. LL 9626. į

561—567 KEELE Str. 
vienas blokas Į pietus 
nuo St. Clair 
TORONTO, Out.

Biuro talef.
JU 4773

Naroq CE 1-3444

Dr. A.Pacevicius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

w ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. » <r ___ •*sS©®®®©®®©&®©©®®®®©©©®©©©©©©®©©©©©©©©©©©$©©®©©©©©*

v

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ 
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.



MAMERTAS MACIUKAS

jaunic-

knygos pus 
visų Garbes 
siunčiant p. 
pridėti ir sa

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS.

ĮV, 2b - iMt. ifiįąnfi)

po švėnom

JDJAItJO'GOm

tokius knygoje atžymėsime j
3) Nemažiau 50 dol. auko 

jusius laikome Garbės Leidė
jais ir jų nuotraukas atspaus 
dinsime pirmuose 
lapiuose. Todėl 
Leidėjų prašome 
nigus’ nePami,šti 
vo nuotrauką.

Veda sktn. inž. J. B u 1 o t a. . Padėkime mūsų
siems!

LIETUVAI DAROME!
Skautų Brolija, mą, maloniai prašome Jūsų pi 

36-sius savo gyva niginę auką pasiųsti vietos sk 
yra pasiryžusi iš- autų vyčių vadovui.

Kartu su auka prašome pra

Lietuvos 
žengdama į 
vimo metus, 
leisti skautybės įkūrėjo lordo 
R. Baden Powell knygą „Skau nešti Jūsų tikslų adresą. Mu 
tybė Berniukams“.

Matydami reikalo svarbą n 
norėdami padėti savo jaunie
siems broliukams, lietuviai sk 
autai vyčiai Jungtinėse Vals
tybėse nutarė paimti ant sa
vo pečių knygos leidimo naš
tą, surinkdami tam tikslui 
1.000 dolerių.

Jei atsiliepsite į mūsų šauks

ms tai labai svarbu, nes turi
me visus mus parėmusius kad 
ir kukliu būdu pagerbti:

1) Visų aukotojų pavardės
ir paaukota suma bus pažymė 
ta knygoje; nežiūrint, kiek pi
nigų aukota; ,

2) Nemažiau 10 dol. auka- Š1OS varžybos musų skautuose, 
vusius laikome knygos Gar- Kart» sveikintina mintis, kad 
bės Prenumeratoriais ir kaipo ^iam konkursui apsiribota vien

v>

S S

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal, 
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages) 
Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. 

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS

SKUBUS PATARNAVIMAS.

8

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

IR SKAUSMĄ IR DŽIAUGS 
MĄ TELYDI VIS LIETU

VIŠKA DAINA!
Skautų Aide yra paskelbtas 

Lietuviškos Dainos konkursas 
visai Lietuvos Skautų Brolijai 
plačiąjame pasaulyje. Pamirš
tosios lietuviškosios dainos te 
mai yra skirtas šiame Sk. Ai
do Vyriausiojo Skautininko ve__ chieagoie
damasis straipsnis Reikia svei sukufia gktn 
kinti, kad pradedamos pana- Hs jr vyresn 

j Gudaitytė
— Sktn. Ap. Šenbergienei pa 
sitraukus, nauja Clevelando 
Neringos skaučių tunto tunti- 
ninko Vyr. Skautininkės įsa
kymu yra paskirta pasktn. Al
bina Kazlauskaitė - Petukaus-

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.
Gerame stovy 5 ir 
2-jų šeimų 
11.500 dol.
Apartmentų 
12 butų po
šildymas. Šaldytuvai ir kros 
nys. Visai atskiras. Kaina 
72.000 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.

5 kmb.
16.500.

met.
po 4
Įmok. 5.000.

namas, 
kamb..

Zotique.
5 kamb.

Kainanamas.
Įmokėti 6.000. 
namai: Pie IX 

3 kamb. Centr.

Ville Lasalle:
9 Ave, 2-jų šeimų po 
nauj. namas. Kaina 
Įmokėti 7.000 dol.

Park Extention: 
2-jų šeimų, 5 
Oru šildomas 
Kaina 13.500.

Vasarvietės:
St. Cutbert. 50 mylių nuo 
Montrealio prie kelio į Que 
bec. Netoli ežeras. Namas 6 
kambarių. Kaina: 2.500. f m 
okėti 1.000.
Vai David prie St. Agathe. 
Prie pat Golden Lake. 4 kam 
barių namas ir erdvus že
mės sklypas. Kaina 3 0G0. 
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*4 — $3.200.
Viešbutis-Mot'el — prie ke
lio į Torontą, geroje ir gra
žioje vietoje. 22 butai po 2 
kambariu ir 1—6 kambarių. 
Kaina $135.000. Pajamos į 
metus $32.000.

Paskolos-Mortgage: namams statybos eigoje — 60% ver
tės iš 6*4. Užbaigtiems namams 50% vertės iš 5J4- 
NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MOŠŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Jum: mielai padės AGENTA’:

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.

EXPERT CLEANING * DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
( IT T • W I H PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GAkV.ENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS CO.

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 j namus. 
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

BMONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

W I N D S O R
P. ERDMONAS SIMONAITIS WINDSORE.

Balandžio 10 d. Kroatų sa- usytojų buvo labai maža. Sek 
lėj pirmininkas Petras Janus- madienį žpionių susirinko la
ka labai gražiai atidarė susi- bai gražiai ir daugelis atliko 
rinkimą ir apibūdino Erdmo- velykinę pareigą. Visos Wind 
no Simonaičio darbus ir nuo- soro lietuvių visuomenes ir 
pelnus mūsų tautai ir visuo- klebono vardu tanu nuoširdų 
menei. lietuvišką ačiū, tam jaunam re

Erdmonas Simonaitis pada- kolekcijų vedėjui, 
rė įdomų pranešimą apie Ma- ,

-• Nųbrčąė, kad " '
Gražių įspūdžių autorius yra T’ ^niai'lTeYiivos mbsiJ tėvynė būtų labai gra- A. a. Kazimiera Kisielienė
skautas vytis vyr. skiltim R. Skautį;os 35-mečjo sueigoje su ži ir būtų j°je labai gera gy' m*irė balandžl° 7 dien^ Metro- 
MišauskAS, kuris šiuo metu a ka Steoono D - venti sujungus abi tautos da- politain ligoninėj nuo cukraus 
tarnauja JAV karu aįzjąciioje. riaug -- skautu laivas Anie 11S- Sakė, Lietuva Yra viena, -vėžio ligos. Liko vyras — Juo 
Pirmųjų Lietuvos Šaulių dva- . .io,.tas ir plaukiojimo 0 ne dvi ~ Lietuva bus vien“ zas’ dukte ElenPte 12 nielM-
Šią perduoda a. a. V. Puevio pastatas _ pėdų 8 irklų 
str. Rikiuotė. Originalus M. dvjstiebis laivas. Lyg darbscio 
Lekniūtės — Skautės Žodis , 
ir kt. pasiskaitymui skirti »a- ( 
Smėliai Sk. Aidas gausiai iliu , 
struotas piešiniais ir sk. gyve- 
n i trip nuotraukomis. Dar nevė KANADA VADOVAUJANTI sys Račiukaitis — 
lu užsiprenumeruoti Skautų RLJENQ GAMINTOJA.
Aidą. Kad ir šiandien siųskite Padidėjo Kanados piietio 
3 dol. adresu: Vyt, Macas, Box produkcija. Nuo 1937 iki 1950 
10003, Station C, 1 oronto. metų Kanados gamybos kapa- 
Ont. Canada. citetas padidėjo 127 nųoS. Ta
— Balandžio 24 d. Bostone su me pačiame laikotarpyje pa- 
situoki# pasktn. Apolinaras A. didėjo gamybinis kapacitetas 
Treinys ir vyrcąp skiltin. Irc- Jungt. Valstybėse 76 nuoš. ir 
na Griežė-JurgeleviČiūtė, Didž. Britanijoje 21 nuoš.

skautišką šeimą 
Alfonsas Kerc- 
skiltin. Jolanda

lietuviškąja daina,
ŠIAURĖS AŠIGALIO

IŠKYLA.
Skautų Aido Nr, 3 yra nepa--

prastai gyvai ir įdomiai aprašy- _ Cegužės 9 d. Cleveland Lie 
ta skautų įskyla Montanos kai tuvi Salčje bus tradcinis JU. 
nuošė, netoli Kings Maunlam n( skautu "vakaras. Įš trylikos za]^ Lietuvą, 
Gražiu iRnnnziu autorius vra • T - . musu tevvne

ir graži. 1 paklausimus malo- brolis Juozas Gricius Detroi- 
mai atsakinėjo. te, sūnėnas — Jurgis Latviste, sūnėnas — Jurgis Latvisavisneois laivas. i-.yi; aaiuscio , • , ai. i-Šias skruzdės lūru skautai vi- Windsore Įkurta Mažosios Detroite. 1 alaidota bt. AlpJr

• mos sezoni trūsia inie Lietuvos Bičiulių Draugija, pnsus Windsoro kapinėse, 
* f ą ‘1 Valdybą sudaro kun. V. Ru- laidotuvėse daugiausiai daly-

savo laivą. ^ipskaš — pirmininkas, Sta vavo senieji lietuviai imigran-
KANADA VADOVAUJANTI sys' Račiukaitis — iždininkas, tai Turėtume tuo žvilgsniu

Juozas Sinkus — sekretorius, parodyti solidarumo visi. Ką- 
Windsoro lietuvių visuomenė pinėse pamokslą pasakė vietos 
už atsilankymą ponui Erdmo- kun. V. Rudzinskas. Gedųlii;- 
riui Simonaičiui reiškia pagar-gH<>?e pietuose dalyvavo du kų 
bą ir padėką. mgai ir daugelis laidotuvių dd

lyyių. Po pietų buvo pasimels 
Rekolekcijos, |a a a Kazimieros vėlę,

Kun. V. Kriščiunavičius iš Z. T.
Detroito Šv. Perto parapijos v
labai gražiai ir sklandžiai pra- DĄ IICCI7 A l|ĮV1 A I 
vcdė Windsoro lietuviams ka- I H JIS Jll V JUTIMI

I § talikams trijų dienų rekolekei — Pajieškomas yra Anta-
S — — — — _ — x jas Sv, Pruuęiš|taus bažnyčioj, nas Morkevičius, kilęs iš Vii-

^A.J. Norkeiitmasi
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Res’d
AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, 
NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITYSE.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
Tel. RA 7-3120

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 
medžio dirbipiąi.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. Š I A U Č Į U L I S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
P. Q. Tel.: H U 8—0162,

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

♦Mikams trijų dienų rekolekei — Pajieškomas yra Anta-

1479 A.'b?-rtR°kd, Pamokslai kiškių kaimo, Naujamiesčio 
turiningi, gražūs, gerai apdirb valsčiaus. Jieško: S. Urbas, P. 
ti, parengti. Daug pavyzdžių. O. Box 26, Kapuskasking, 
Deja, pirmą ir antią 4*31}$ kla Ont.; Canada.

V r ' Z f • i • 4
Atctovavimas j»taigo»e, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, k 
teismuose, mokesčių, imigracijos, ir kiti reikalai Š

Jonas Zmuidzinąs |
Paryžiaus universiteto dip|. teisininkas; g

3420 Drummond, MontreagP.Q.,Canada. Tel.: PŲ 6580 »

S

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ

DARBĄ ATLIEK U 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S N Ė S 
KAIP KITUR.

P. SIDLAUSKAS

v 4'4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.
Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bieyry ir Dorchester)

MONTREAL
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Š. m. baandžio mėn. 24 d. Hamiltono Liet. Kat. Mot.

D-ja ruošia
PIRMUOSIUS PAVASARIO ŠOKIUS,

kurie įvyks erdvioje Rumunų salėje, 20 Murray St. 
W., 8 vai. vak.

Groja visiems žinomas Zanini orkestras. Vakarą pa
įvairins laimės šulinys ir kitokios staigmenos. Veiks 
turtingas bufetas su įvairiais gėrimais ir užkandžiais. 
Kviečiame visus Hamiltono ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti linksmai praleisti laiką, kartu prisidedant prie 
Draugijos labdarybės darbo. {tL K.M. D-jos Valdyba.

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJAI
pigiomis kainomis gali gauti:

OBELŲ, KRIAUŠIŲ, SLYVŲ, PYČIŲ IR VYŠNIŲ SKIE 
PŲ, SERBENTŲ, DIDŽIŲJŲ AGRASTŲ, VYNUOGIŲ IK 

KITOKIŲ VAISKRŪMIŲ
PAS A. MACĮ

NILESTOWNE ant HAMILTONO kelio ties Londonu, O.

NIAGARA PALLS

DIENOS BĖGA KASDIENINĖS.
— Winnipego „Ožiui“ prade-žies tiltus: 134,1 pėdų ilgio ir 
jus niršti, jo įkyrusis vabalas 12,8 pėdų augščio. Iš atleistų- 
palieka jį ramybėje. Paskuti- jų darbininkų vėl buvo pašauk 
niame jo straipsnyje išreikšti ti: Pr. Serepinas, Česlovas 
žodžiai: „prancūziškos aliei- Surdokas ir K. Strikaitis. Til 
kos, develdrekio ir smarvės“, tų statybą vedė kanadietis Mi 
tegul pasilieka neliečiami. kė Repą ir jo padėjėjas John

Indra. Chornapski (2-nd foreman).
— Stasys Simanavičius nusi- Balandžio mėn. 6—11 die-
pirko 9 kamb. namus, 68 Shei nomi* ™nitr,lus Tevas > 
brook St nas Bruzikas Winnipege, pra-

HAMILTON
DIDŽIAUSIA PAVASARIO ŠVENTĖ — VELYKOS, 
kaip kiekvienais metais, ir šie- sius LE tomus. Iš vyriausios ;r ątasve Surdn dėtoje statyti lietuvių bažny-u------- ..... umi.-^i....... „ — Česlovas ir Stasys burto čioje vedė misijas. Misijas dau

kai susitaupę pinigų jiesko iausįai lankė naujai ku. 
šieji, bet buvo keletas ir iš se 
nesniųjų ateivių. Misionierius 
pasidžiaugė, kad winnipegie- 
čjų tokia maža parapija deda 
dideles pastangas kaip nors už 
baigti pradėtą pastatą. Jis pra 
šė winnipegiečių aukoti ir jo 
pradėtai statyti bažnyčiai Uru 

know, that is here. Please, let — Armco Drainage and Me- gvajuje.
šią me know, if you have any sug tal Products Co. Ellice Ave. Be to, jis lankė šeimas, ku
rnu gestions that would make it baigė statyti du didelius gele- rios nepasirodė bažnyčioje, 
ry- more helpful to your group", 
per Tenka pažymėti, kad ypa-

met Hamiltone buvo atšvęsta visų Hamiltono bibliotekų ve- 
pakilia nuotaika. Ilgas laisvas dėjos p. F. Waldon B-nės vai- 
nuo darbo savaitgalis leido ata dyba gavo šio turinio rastą, 
tinkamai šiai šventei pasiruoš „Thank you so much for the 
ti ne tik įvairiom šia pasaulio first two volumes of the new 
medžiaginėm gėrybėm, bet This is a very handsome gilt, 
taip, pat ir dvasiniu turtu, ka and we are pleased to have it. 
dangi beveik visų tikybų baž- We will put it in the Refeien- 
nyčjose kiekvieną rytą ir va- ce Department. I hope you 
karą buvo laikomos tikybinės will let all your members 
iškilmės.

Ir Hamiltono lietuviai 
didelę šventę sutiko senu 
sų tautos papročiu: 7 vai. 
to katalikai AV parapijos 
pildytoje bažnyčioje išklausė tingo susidomėjimo yra sulau- 
Prisikėlimo pamaldų, lietuviai kusi Jurgėlos Lietuvos isto- 
evangelikai 1 vai. Šv. Povilo rija. Jūsų korespondentui, pa- 
bažnyČioje, o po pietų, svečiuo tikrinus

pirkti laikradžių bei kitų bran 
genybių krautuvės. Stasys yra 
geras laikrodininkas.
— Kovo mėn. Winnipego baž 
nyčios parapija buvo suien- 

’ gusi „bazarą’ ’, kuris davęs baž 
nyčios statybai per 500 dol. 
pelno.

SXMMSk

Š. m. gegužės m. 1 d.* Niagaroje (Ont.), 
St. Patrick's salėje (Victoria—Huhon gt. kampas) 

įvyks
DIDELIS ŠOKIŲ VAKARAS.

Gros geras orkestras. Turtingas bufetas su stipriais 
ir kitokiais gėrimais.

Įdomi meninė programa, kurią išpildys solistė E. Sa- 
kevičjenė, Toronto, Rochesterio ir Niagaros apylinkės 

skautės, skautai, ir Toronto jūros skautės, skautai.
Pelnas skiriamas skautų reikalams. 
Visi maloniai kviečiami atsilankyti.

Pradžia 7 vai. vak. Skautų Rėmėjai.

n

Šiuo pranešama, kad Niagara Falls, Ont. Lietuvių 
Klubas šių metų gegužės 29-tą d., šeštadienį, 7-tą v. 
vakaro St. Patrie's salėje, Queen ir Victoria g-vių 

kampas ru o š i a
TRADICINĮ PAVASARIO ŠOKIŲ VAKARĄ.
Šokiams gros Benny Ferri orkestras. Numatoma ir 
programa. Bufetas ir gėrimai rasis žemutinėje salėje. 
Kviečiame visus tautiečius atsilankyti.

Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.

ŠIE METAI LABAI SKAUD Ž1AI PALIETĖ 
WELLANDO LIETUVIUS,

daugiau negu pusė Wei- Po 20 dol. aukojo: S. Sto-TILLSONBURG - DELHI, Ont.
LIETUVIAI, PAREMKIM TAUTOS FONDO!

Šių apylinkių Lietuvių B - nį), 8 vai. p. p. Delhi miest. 
jos „pareikalavimą“ nė drauge su Tillsonburgo lie 

damiesi vieni pas kitus, Šneku- rastą eilė atžymėjimų (antspau tuvių Ūkininkų Klubu š. m. ba 
čiuodamiesi prie margučiais pa dų) datomis, kaipo įrodymas landžio mėn. 20 d. (antradie- 
puoštų stalų, prisiminė tas gra Lietuvos istorijos skolinimo į 
žias laisvė dienas. namus.

Pasitaikęs gan gražus oras TFrHNRkii
„išprašė“ taip pat daugelį ha- 
mlitoniečių į miestą, kur King v
g-vėje vyko tradicinis Easter numatyta Čikagos Dainavos an 
Parade (Toronte Bloor g-ve j) samblio operetė „Rugiapjūte” 
t. y. naujausios Paryžiaus ir šį sekmadienį Hamiltone ne- 
New Yorko madų demonstia įvyks. Patartina tad nuvažiuo 
vimas. Gražosios pavasario mo ti į Toronto. Pastatymas įvyks 
teriškos skrybėlaitės, moder- Eatono auditorijoje, 
niški paltai, batukai puošė be 
veik kiekvieną ir taip gražią ^NĮ
^‘'teTgVmu.^ieJt'nės pa’ wThlXm'nja “oši^pn-“ So“kuri‘5“n«“™bulo' X' v* jfnuoSir’duį,. V.enu žo-Srt.^WellindTj vat vak.Tx jack^tal’,'įo) dol: 

mą pasilinksminimą po Gavė
nios. Šokiams griežia italų or r^S- 
kestras.

DAR VIENA 
HAMILTONIETĖ,

F. Siderevičiūtė apleido mūsrj 
koloniją ir išvažiavo pas savo

vasario mados pasižymi gan 
dideliu kuklumu.

Į TORONTO „VARPO“ 
CHORO

koncertą atsilankė apie 200 as 
menų. Gaila, jis buvo vertas 
tikrai didesnio, susidomėjimp, 
kadangi, torontiečjai vad. muz. sesutę p. Akstinienę į Montre 
St. Gailevičiaus pasirodė tik- al)- J°s asmenyje Hamiltonas 
rąi augštą meninį lyg(, ypatin nustojo stiprios tautiniu šokių 
gai antroje dalyje, (Weber, grupės narės. Linkime ir Mon 
Verdi, Goųnod) primindami 
mums Kauno ar Vilniaus ope 
ros laikus. Kanadiečių svečių 
(iŠ CHML radijo stoties) pa
sisakymu, lietuviškas choras, 
programos išpildymu, prilygs
ta garsiajam Toronto „Bell 
Singers".
KAIP PRANEŠĖ HAMILTO 

NO DIENRAŠTIS
„The Hamilton Spectator", pe

trealyje įsijungti į tautinį dat- 
bą, o taip pat sėkmingai už
baigti numatomą lankyti pre
kybos mokyklą.

PEREITAME NL NR.
Hamiltono kronikos žiniose 
pasitaikė keletas korektūros 
klaidų, kurias čia ir atitaiso
me: Motinos Dienos Minėjimo 
proga bus Z. Šukienės vaizde
lis ne „Mokiniai“, bet „Moti- 

reitą savaitę Kanados piliety- na“. Taip pat parapijos bažny 
bės dokumentus gavo šie lie- čioje užsakai eina ne B. Pun- 
tuviai: Antanas Ruzgys, Paul džiaus bet B. Pundziutės (Fun 
Vaitkus, Jovita Strikas ir Vy džius) su L. Rayusford. 
tautas Strikas. klaidas atsiprašome.

LIET. ENCIKLOPEDIJA TRUMPOS ŽINIOS.
BIBLIOTEKAI. — Bedarbių skaičius Hamil-

Be ankščiau įteiktų 10 kny- tone per paskutines dvi savai 
gų anglų kalba apie Lietuvą tęs krito beveik 400 asmeni- 
Centrinei Bibliothekai, pereitą mis. Priežastis — prasidėjusi 
savaitę KLB-nės Hamiltono pavasario statyba. Ir Hamilto 
valdyba įteikė ir du pirmuo- no plieno fabrikas „The Steel

I
D r. DORA GORDON

Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

Uz

{Lietuviška moterų kirpykla
i ’ DARO ŠUKAVIMUS. PUSMETINIUS IR TRUMPA

BELLAZZI-LAMY, INC I
__ 7679 George St.,TR 5151 Vdle Lasalle. ■
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. M
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. T

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

nes 
landė esančių lietuvių yra pa-nis, J. Radvila; po 10 dol.. A. 
liesti nedarbo. Dauguma iš jų Daubarys; po 6 dol.: P. Bal- 
nedirba 3—6 mėn. Dirbantieji sas ;po 5 dol.: J. Paužuolis, M. 
tekstilės ir Port-Colbornc m- Kuzavas, A. Bieliūnicne, „Pe- 
kelio fabrikuose, atrodo, iš- ledos“ redakcija, B. Simonai- 
silaikys be atleidimo. Šiaip vi tis, S. Ulbinas, S. Janušonis, 
si plieno pramones fabrikai at V. Gudaitienė, A. Pivoriūnas, 
leido išdirbusius net 11 metų. A. Stankevičius, V. Eižinas, J 
Laukia visi pavasario, gal pa- StaŠkeviČjus; po 4 dol.: Br. 
vyks susirasti darbų. Miškinis; po 3 dol.; K. Polso

Tautos Fondo Wellando sknas; po 2 dol.: St. Mačikūnas, 
yrius, norėdamas sukelti Tau G. Jonaitis, J. Čeporius, J. l’i PADĖKOS tos Fondui lėšų ir praskaidrin voriūnas, A. Skaistienė, V. Su 
ti su artėjančiu pavasariu, ne- rka, K. Stankevičius, J. Blu 

Nuoširdžiai dėkojame už su taip malonią padėtį, ruošia žas, K. Sungaila, V. Žinaitis,
ruoštą tokį malonų Beibis Wellando ir apylinkės lietu- P. Linkevičius, V. Morkūnas,
šiauerį poniai Martinaitienei n viams jaukią išsiblaškymo pra J. Paurys, J. Mašauskas, F.
poniai Balnienei, ponams Gri mogą: balandžio mėn. 24 d. Bersėnas, A. Naiduškevičius,
ganavičjams už patalpas ir už Slovakų salėje, 162 Hagar A. Smolskis; po 1,50 dol.: B.

_______   ’ J ’ ” * , , J L. Ma 
tik lygos, bet ir „A“ klasės n«_džiu visiems padėką už mums ks šaunus vakaras. Programo čikūnas, J. Miškinis, P. Gum-
-•-2t netikėtai suruoštą didelį malo jc: vaidinimas, 2-jų veiksmų binas, V. Nekrošienė, A. Bruz
— KL B-nės Hamiltono valdy n.um4 ir gražią valandėlę, ku- komedija
ba 6-šių metų sukaktuvių mi
nėjimo koncertinės progra
mos koncertinės programos 
išpildymui sutikimą gavo iš 
mūsų žinomo tenoro sol, St. 
Baranausko, Kbr.

Co of Canada“ paleido vėl ke 
lias krosnis. Atrodo, kad at
leidimų banga jau praėjo.
— Sekančiais metais į pa sau 
lio ledu rutulio pirmenybes 
vyks greičiausiai Hamiltono 
Tiger Cat's komanda. Kana
diečiai nori atsirevanšuoti už 
šiemetinį pralaimėjmą rusams 
Stockholme (7:2). Tenka pri 
minti, kad šiemet Kanada bu 
vo atstovaujama jaunių Toron

Slovakų salėje ruošia pobūvį 
su šokiais. Šio parengimo pel 
nas skiriamas paremti Tautos 
Fondą.

Gerb. visų apylinkių lietu
vius kviečiame skaitlingai atsi 
lankyti ir tuo paremti Tautos 
Fondą. Rengėjai.

SEKITE NAUJAS MADAS 
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ
geriausios angliškos medžiagos 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko.
įf GARANTUOTAS DARBAS.

2-jų veiksmų binas, V. Nekrošienė, A. Bruz 
_ i „Vargšas Tadas“,-deilinas, V. Ramonas, J. Ble- 

rios neužmiršime niekados, režisuoja Br. Simonaitis, vai chertas, A. Pamataitis, B. Au 
kaip ir visų jūsų. Mieliausiom dina geriausios Wellando me iustinaitis, A. Kalvaitis, V. Pt- 
poniom ačiū už atsilankymą, no mėgėjų būrelio vaidintojų voriūnas, K. Blužienė, J. Kut- 
Mūsų padėką bus su jumis vi- jėgos. Gros labai geras orkest ka, kun. B. Mikalauskas, kun. 
sados. ras. Dėl bufeto, nemanome, A. Zajančkauskas, P. Butkie-

Jonas ir Sofija Alioniai. kad teks nusiskųsti, užteks vis nė, A. Ramanauskas, A. Ta
ko. Įėjimas tik 75 centai. Tau mulynas, C. Yordon, P. Kal- 
balandžio mėn. 24 d. visi ir iš vaitis, V. Žinaityte; po 50 et., 
visur keliai veda į Wellandą. J. Baliukas, K. Šerėnas. 
TF Wellando Sk. Įgaliotiniai.

Tautos Fondo Wellando 
skyriaus

Įgaliotinių pravestas aukų nn 
kliavos vasario 16 d. minėjimo 
proga, įvykusios š. m. vasario 
mėn. 21 
ta.

iš

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME Iš NAMŲ IR PRISTATOME.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013

DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- jį 
LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). |

2521 CENTRE St., Montreal. Fltaroy 3292. $

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

d. Wellande, apyskai

Viso aukotojų 59 asmens ir 
gauta aukų 180 dol. 50 et. P. 
p. V. Eižinui, V. Vytauskui 
ir Br. Luomanui, vežiojusiems 
aukų rinkėjus, neimant atly
ginimo, taip pat visiems auko
tojams, nuoširdi padėka.
TF Wellando sk. Įgaliotiniai.

0AKVIUE, 0 f,
OAKVILĖ AUKAVO TAUTOS FONDUI.

Maža Oakvillės apylinkės Bedarfas B., Žemeckas V., Rim 
lietuvių kolonija ir šiais me- kus K., Lukoševičius A.; po 
tais suruošė Vasario 16 minė 1,50: Danielis K., Ulinskas J., 
jimą. Visą minėjimo progra- Beržinskas K.; po 1 dol.: Joku 
mą, kaip ir kasmet, atliko sa- baitis, Simonaivičius Vyt., 
vo jėgomis. Laike minėjimo Frenzelytė L., Ramanauskas 
buvo renkamos aukos Tautos R Viso suaukota 31>50 dol. 
Fondui, kuriam aukavo: Py- yįsįems aukavusiems priklau- 
ževas S. 7 dol., po 2 dol.: Pul SQ nuošįrdus ačiū, 
kauninkas Vyt., Frenzehs A., 
Ramonas A., Krivickas Myk., K. L. B. Apylinkės Valdyba.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose. 
Darbą atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303

iitmHM

UBSl
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AiO^l'lREAL
PIRMASIS ŠALPOS KOMITETO PARENGIMAS.

Gegužes 1 d., 7 vai. vakaro, ros Vartų bažnyčioje, 11 vai. 
1862 Wellington 
Polski“ salėje Montrealio Šal- tų sueiga, 12 vai. i 
pos Komitetas rengia pirmą „Pavasario Balsas", 
viešą vakarą. Programoje so i rskautai dalyvauja 
listė Vienožinskaitė-Adomonic muoti. 
nė, palydima muzikės Judzen- 
tavičiūtės, brolių Lapinų or
kestras išpildo Listo Rapsodi
ją, Rožytę ir kit.

Šokiams groja brolių Lapi
nų orkestras.

Visas vakaro pelnas skina
mas tautiečiams, esantiems Vo 
kietijoje, sušelpti.

Mielus Montrealio lietuvius 
rengėjai prašo atsilankyti į šį 
parengimą. Savo atsilankymu 
paremsite mūsų brolius-seses 
anapus vandenyno, nušluosty 
site ne vienam alkanam našiai 
čiui ašarą, suraminsite beviltį 
sanatorijoje ar baigiantį gyve
nimo kelionę svetimtaučių pn 
eglaudoje senelį.

Pavasario džiaugsmu pasi
dalinkime su bedaliais. Tai 
bus gražiausias, nevystantis, 
našlutės žiedas mūsų pavasa
rio šventėje.

Šokių metu veiks turtingas 
bufetas su alučiu, vynu ir kit., 
taip pat ir kavutė su lietuviš
kais pyragais.

Tad iki pasimatymo gegu
žės 1 d. Šalpos Komiteto ren
giamam vakare.
Montrealio Šalpos Komitetas.

NEOKANADIECIŲ 
PASIRODYMAS.

Bal. 23 d., 8.15 v. v. Foru 
me bus neokanadiečjų pasiro
dymas, kuriame dalyvaus ir 
lietuvių J. Kibirkščio vedama 
skautų Vyčių būrelio šokių 
grupė. Bil. po 25 et. prie {ėji
mo.

Str., Dom 30 min. iškilminga abeijų tun 
montažas

Skautės 
unifor- 

Tuntininkai.
JONAS DUNČ1KAS

su dukra Aldona Velykomis 
savo mašina buvo atvykę iš 
Toronto ir viešėjo pas pp. Viz 
barus, Leknickus, Kuprius, te 
tą Baltrušaitienę ir kt. Pp. Du 
nčikai yra dideli ,,NL“ rėmė
jai, ir dabar, apsimokėjęs pi e 
numeratą, p. Dunčikas NL pa 
aukojo 5 dol.

IŠKYLA Į QUEBECO 
MIESTĄ.

Montrealio Lietuvių Akade- 
minis Sambūris ruošia vienos 
dienos iškylą į Quebec'o mies
tą — šios provincijos sostinę. 
Quebec'as yra žinomas kaip 
įdomiausias ir iharakteringiau 
sias Šiaurės Amerikos mies
tas. Augštutinė dalis yra ap
juosta istorine mūro siena ir 
todėl šį miestą turistai vadina 
Mecca,

Iškylos metu bus aplankyta 
citadelė, katedra, valdžios pa
statų, parkai ir statulos, bu
vusių mūšių laukai ir kitos is
torinės vietos.

Iškyla įvyks gegužės mėn. 
23 d. Kadangi bus vykstama

Lietuvos Valstybinės Operos solistė
Vincė Jonuškaitė, 

dalyvaujanti Lietuvos Prezidento Antano Smetonos 
minėjime.

KOMUNISTŲ DARBELIAI AIŠKĖJA
„The Globe and Mail” penk tas, ištiktas širdies priepuolio, 

taciionio laidoje paskelbė apie Jo atminimui pagerbti Lietu- 
komunistų veiklą šioje apylin- vių amuose buvo suruošta spe 
kėje.

r.aikraštis rašo: „Paskuti
niaisiais keliais metais Toron
te susiformavo arti 500 komu
nistinių, arba jiems artimų, oi 
ganizacijų. Be to, 169 naciona 
Ustinės grupės, 35 religines se 
ktos ir 15 darbo unijų susigi
miniavo su komunistas".

Visų tų organizacjų prieša
ky stovi Labor - Progresive 
partija, kuriai vadovauja Tim 
Buck. Partijos organas yra 
„The Canadian Tribune". Vi
suose miesto rajonuose veikia 
po keliasdešimt klubų, įsteig
tų specialiai minėtam laikraš
čiui remti ir lėšoms telkti, i-ai 
tija turi 7 sales, kuriose pra
ėjusiais metais buvo per 300 
mitingų ir tarptautinio pobū
džio komunistinių suvažiavi
mų. Užvis labjau veiklumu pa 
sižymėjo Canadian Peace Con 
grės, kuriam vadovauja Ja
mes G. Endicott. Ši organizaci 
ja varo komunistinę akciją lai 
ke rinkimų, dalyvauja darbi
ninkų streikuose ir siuntinėja

lionė numatoma nuotaikinga. 
Vietų skaičiui esant ribotam, 
kviečiama skubiai užsiregist
ruoti pas Sambūrio pirminin
ką coll. St. Naginionį, telef. 
TU 8166, arba pas Sambūiio 
sekretorę coli. H. Lapinienę, 
telef. DE 8119, įmokant 6 dol. 
kelionės išlaidoms padengti. 
Registracija baigiama gegu -

ŠV. JONO LIUTERIONIŲ žės mėn, 2d.
bažnyčioj Jeanne Mance ir Pr Visuomenė yna nuoširdžiai 
ince Arthur gt. kampe, sekma kviečiama dalyvauti, 
dienį, balandžio 25 d., 12,30 v. 
lietuvių pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
SKAUTAI-ĖS MINI 

ŠV. JURGĮ. 
Ateinantį

25 d., Neringos skaučių ii 
Montrealio Skautų Tuntai ren 
gia savo globėjo Šv. Jurgio mi
nėjimą. Visuomenė yra širdin 
gai kviečiama dalyvauti šioje 
šventėje, kurios programa yra 
sekanti: 10 vai. pamaldos Auš

Valdyba.
KURIA ŠEIMAS.

Jonas Ladyga tuokiasi su 
Cecilija Kairaityte ir Jonas Ra 
manauskas su Dalia Palkotai

sekmadienį, IV. te.

AJA

Prezidento A. Smetonos minėjimas
ŠIŲ METŲ BALANDŽIO 25 D. (ATVELYKIO 
SEKMADIENĮ), 4 VAL. P. P. D'ARCY McGee SA
LĖJE, 220 PINE AVE W. (prie Park Av.), ĮVYKS

LIETUVOS VALSTYBĖS PREZIDENTO
A f A ANTANO SMETONOS

10 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ

. MINĖJIMAS —AKADEMIJA.
PROGRAMOJE: KLEBONO TĖVO J. KUBILIAUS
S. J. INVOKACIJA, STEP. KĘSGAILOS PASKAI

TA — „A. SMETONA".
MENINĖJE DALYJE DALYVAUJA SPECIALIAI
IŠ J. AM, VALST. ATVYKSTANTI LIETUVOS 

VALSTYBĖS OPEROS SOLISTĖ

V. Jonuškaitė
PIANISTAS K. SMILGEVIČIUS, DRAMOS AK 

TORĖ B. DIKINIENĖ IR Z. LAPINO VEDAMAS
VYRŲ KVARTETAS.

MINĖJIMUI RUOŠTI KOMITETAS.
PARDUODAMAS 
AUTOMOBILIS 

gerame stovy ir pigiai. 
Teirautis YO 8367, po 6 v. v. 
REIKALINGA MOTERIS 
(ar mergaitė) prižiūrėti vai
kui lietuvių šeimoje, ūkyje, 
nuo vidurio gegužės iki vidu
rio rugsėjo. Teirautis: Ben. Pa 
kulis, R. R. 2, Lanoraie, Quc.

(netoli Joliette).

Dr. J. ŠEGAMOGAS
CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 490-5 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611. 
vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniai* 11—1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 

į»W MM MK —

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. MALIŠKA 
priima: 8 a- m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.^

SPi ( I ALISTAS 
CHIRURGAS
CHAR L AND 
Sherbrooke f.

Dr.E.Andrukaitis|
956 Sherbrooke E. 

Tel. CH. 7236

ciali akademija. Bs.
MOTINOS DIENA

Toronte bus minima geg. 2 d. 
3 v. pp. College teatro salėje. 
Paskaita Dr. Žilinskienės te
ma „Motina — lietuvybės sau 
gotoja“. Meninėj daly sol. M. 
Vilčiauskaitė su Pašilyte-Rau- 
tinš ir kt. Minėjimo k-tas pra
šo patiekti motinas, turinčias 
daugiau kaip 5 vaikus ir moti 
nas, sukakusias 80 metų am
žiaus.

DAUG LIGONIŲ.
Padaryta operacijos: p. Ku 

šlikiui, P. Petrikui, E. Ivaškie- 
nci, B. Saulėnui, O. Gudaitie
nei. 11 psichatrinėse ligoninė
se, 14 sanatorijose, viso apie 
60 ligonių.

SPORTININKŲ DIDYSIS 
PARENGIMAS.

Toronte įvyksta gegužės 6 
d. didžiojoj Top Fiat klubo sa 
Įėję. Šokiams yra atskira pa
kelta platforma ir grieš geras 
9 asm. orkestras. Atskiri 

delegacijas į valdžios įstaigas, liukai rezervuojami 4—5 
x<itos aktyvios organizacijos menims ir be pilno bufeto 
yra šios: Toronto Peace Coun ėjus aptarnaus kelneriai, 
cil, Canadian Soviet Friend- parengimas, tarp kitko, 
ship Society, 
People's Order ir t. t.

Kaip kituose kraštuose, taip 
ir čia, < _
propagandos dozės yra skiepi 
jamos jaunimui. T__
yra leidžiamas laikraštis „Cha 
mpion“. 1 
veikia specialios mokyklos, ku 
riose dėstomas marksizmas, 1c 
ninizmas, komunizmo prakti
ka bei filosofija, tarptautine 
politika ir kiti dalykai. Be to, 
12 tokių mokyklų veikia kituo 
se Ontario provincijos miestuo 
se.

Toronte iš viso yra leidžia
ma 14 laikraščių kitomis, ne 
anglų, kalbomis. Iš tautinių ma 
žumų komunistine veikla lab
jau pasižymi šios grupės: uk
rainiečių, bulgarų, rusų, lietu
vių, žydų, lenkų ir suomių.

Minėtas laikraštis nurodo, 
kad šitie duomenys yra imti is 
slapto raporto, pasiųsto Otta
wa! specialios komisijos, kuri 
tyrinėja komunizmo plėtimosi 
eigą. Bs.

MIRĖ PULK. KAUNAS.
Toronto lietuvių bendruome 

nė netikėtai neteko vieno savo 
žymau snario. Bal. 16 d. 6 v. 
savo namuose staiga mirė pul 
kininkas Pranas Kaunas, bu
vęs Raseinių aps. komendan-

sta 
as- 
sve 
Šis 
yra 

lietuviams paskutinis minėto 
klubo patalpose šiame sezone. 
Numatoma taip pat trumpa, bet

didžiausios nuodingosios PTr°®^m,a'
Top Hat klubas yra vaxari- 

Tam tikslui ,niame T°ronte> Prie Pat Pas" 
ri kutinės Queen tramvajaus su- 

Visose '“miesto "dalyse stojimo vi.etos Sunyside/ Mol° 
rizuoti gales pasistatyti masi
nas.

Norintieji užsisakyti bilie
tus ir vietas iš anksto prašomi 
kreiptis telefonu į P. Bernec- 
ką OL 8010 ar A. Pulkį LO 
1657.
— Rugsėjo 4—6 dienomis To 
ronte bus Šiaur. Amer. sporto 
klubų žaidynės. Plačiau sek. N. 
L. n-re.
SUSITUOKĖ Jonas Damba- 
ras su Marija Stundžiene. Tuo 
kiasi Juozas Morkūnas su Ir c 
na Laskauskaite.
m -d<k=z=x>--- XX17 r-ji

Kitos aktyvios

United Jewish
kitko,

ŠOKIŲ VAKARĄ
ruošia Lietuvių Akademinių 
Sambūris gegužės mėn. 8 d. 
Beaubien salėje, Rosemount. 
Veiks turtingas bufetas, pa
įvairintas visokeriopais gėri
mais.

SUSISIEKIMO
- DARBININKAI 

pasirašė naują kolektyvinę su 
tartį dėl darbo ir atlyginimą. 
Visi darbininkai nuo šiol bus 
laikomi lygiais pagal išsitariu 
vimą, nemokamai vazines, bus 
apmokami ir už persimokymo 
laiką, darbo savaitė sutrumpm 
ta ligi 5 dienų, o už šeštadie
nius ir sekmadienius bus mo
kama pusantro atlyginimo, ga 
tvių kertėse bilietų pardavinė
tojai gauna 33 et. pakėlimą.

LIGONINĖS PAKĖLĖ 
MOKESČIUS.

N. Dame 2 dol., Victoria ii 
M. General po 50 et. bendra
me sk. ir 1 dol. atskiruose Kam 
bariuose, Q. Elizabeth 1 dol. 
bendrame ir 50 et. atskirai, St. 
Marys ir Žydų — po 1 dol., 
St. Lukas 50 et. bendrame ir mieji ir draugai Velykomis su- J. Gaižutis, ižd. J. Cicėnas, na 
1 dol. skyrium, J. d'Ari ir Ho- ruošė jų vedybinių sukaktuvių rys P. Ancevičienė. 
tel Dieu paliko tą patį mokes minėjimą, kuris praėjo 
tj. r
LLD 137 Montrealio kuopos nomis. 
susirinkime dalyvavo iš Toron 
to Kilikevičius ir Ylienė, in
struktavusieji kuopą, kaip rei 
kia varyti komunistinę propa
gandą. 
VAIKO staigmena Marijai 
Šimkuvienei, Mėtos *Šimkuvic 
nės ir Onos Naujokienės ini
ciatyva, suruošė bent 30 mote 
rų. P. Šimkuvienė pasveikin
ta su dukra Renata-Dina. 
Pp. JUODGUDŽIAI sušilau- LANKĖSI iš Toronto p. Kris- vaikams su loterija visais pil- 
kė antro sūnaus. čiūnaitė. nais bilietais.

LENKŲ komunistų „Kronika 
Tygodniowa,, f. esą premijavo

į ; 000 dol. premija. Esą mano- 
1 ma, kad šis pilietis tarnauja 
H „dviem dievam“, bet pasirodę, 

kad jis ištikimas esąs tiktai 
Maskvai. Apie tai Balandžio 

L Pirmojo blefo forma paskelbė 
1 „Glos Polski“, o „Tėv. Žibu
ti riai“ perspausdino, kaip tikią 
k dalyką, todėl sekančiame m. 
K — atitaisė. Nemalonus neap- 

dairumas.

TORONTO
LIETUVIŠKOJE VASAROS 

KOLONIJOJE
prie Georgian Bay dar vyrau
ja gili žiema, kai Toronte vis 
skaidrėjančia šypsena puošda 
masis artėja pavasaris. 
DAINAVOS ansamblis Eato- 
ne bal. 24 d., 7,30 vai. vak. sla 
to „Šienapjūtę“ ir bal. 25 d., 
11 vai. gieda mišias College pa 
maldų metu.
PRISIKĖLIMO parap. k-to u 
PBRM būrelio susirinkimas 
bal. 23 d., 8 vai. vak. kleboni
joj turės posėdį.
VILNIAUS Krašto lietuvių 
skyrius įsisteigė Toronte. Vai

Br. ir Stasiui Balčiūnams, dybon išrinkti: pirm. A. Pet- 
Verduno gyventojams, arti- kauskas, vcp. B. Saplys, sekr.

Š. 
ir

KELIAMAS PENSIJŲ 
KLAUSIMAS.

Katalikų Labdaros Federa
cijos pirmininkas kun. 
broze iškėlė viešumon 
iną, kad dabar valdžios 
ji seneliams pensija — 
per mėnesį — yra nepakanka
ma. Tiesa, jeigu senelis gal; 
gyventi sau artimoje šeimoje, 
tai jo mitybai to ištektų, bet 
jeigu jis gyvena vienas, tai jis 
negali iš tos pensijos pragy
venti. Todėl pirmininkas kelia 
reikalavimą, kad pensijos 
tų padidintos.

VEDYBINĖS 
SUKAKTUVĖS.

P. Air. 
klausi- 
skirto- 
40 doi.

bū-

>ra- KOTRYNIEČ1Ų vienuolyne 
žiai, su sveikinimais ir dova- bal. 25 d. 11 vai. įvyks KLKM 

D-jos susirinkimas, kuriame,
IŠ BELGIJOS be k° kita, bus aptarta 5 metų

bal. 15 d. atvyko 7 metus dil- ““i1““ ge8' °
bęs anglių kasyklose Jonas s'Xtr|joS IR Rambyno skau 
Burcikas su žmona ir 3 vai- . . . . o, , o . „X s.. iz. , . „ , , -i, . tai bal. 25 d., 2 vai. pp. Sv. Kakais. Gavo darbą „Weston zimiero salėje su
kepykloje, Montrealy. kurioje bus sJkaitom*s keliones

ANGLIJOS po Lietuvą.
atvyko p. Paukštys su žmona LIETUVIŲ NAMUOSE bal. 
ir dukrele ir apsigyveno Mon 25 d., 4 vai. pp. pobūvis vaikų 
trealy. darželio ir mokyklinio amžiaus

IŠ

m. balandžio mėn. 24 d. Montrealio Jūros skautės 
skautai „Rialto Hali“, 5711 Park Ave., rengia 

„NAVIGACIJOS SEZONO ATIDARYMO“

šokių vakarą
Įdomi programa, loterija ir bufetas, šokiams gros 
„Lituanicos“ orkestras. Pradžia 7 vai.
Įėjimo kaina — 1 doleris. Rengėjai.

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 
Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851
- ....—-XX———

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

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

S y

redaktorių
Maskva 25.
Esą

Jonas J. Juškaitis i
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis,

baigęs išklausyti visą teisių kursą J
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete. $

299 Glen Road, Toronto, Canada. Tel. WA. 4-5142.

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
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