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Pasaulinė įvykių savaitė 
ATRODO KAIP PASKUTINĖS DERYBOS SU 

KOMUNISTAIS
Žmonijos dėmesys nukreip- — Amerika pakartotinai pa

tas į Genevoje vykstančias dc- siuntė protesto notą prieš Ru- 
rybas tarp komunistinio ir lais sijos žmogžudžių ir grobikų 
vojo pasaulio. Šios derybos at- siuntimą į Vakarus, 
rodo paskutinėmis, jeigu jose — Europos Krikščionių de- 
nebus prieita prie kokio nors mokratų federacija pasisakė už 
susitarimo. O susitarti yra la- vieningą Europą, 
bai sunku. Kol kas tas sunku
mas toks didelis, kad ligšiol te
bėra nenugalimas.

LIGŠIOL NESUSITARTA NĖ 
VIENU KLAUSIMU.

Pietinės Korėjos užsienių rei 
kalų ministeris pasiūlė sujung
ti abi Korėjos dalis Jungtinių 
Tautų Organizacijos pasiūlytu 
principu — leidus visos Kote- 
jos gyventojams laisvus balsa
vimus, kurie, kad būtų teisingi, 
būtų stebimi JTO komisijos.

Šiaurinės Korėjos komunis
tei reikalauja sovietinių rinki
mų, kuriuos vykdytų komisija, 
sudaryta iš Šiaur. Korėjos ko
munistų ir Piet. Korėjos vyriau 
sybės atstovų. Be to, komunis
tai reikalauja, tuojau išvesti iš 
piet. Korėjos JTO karuomenę, 
kai patys į šiaurinę Korėją pi i 
sigabeno Kinijos kariuomenės.

Taip Korėjos byla, kol kas u 
stovi.

Ne mažiau sunki yra

INDOKINIJOS TAIKOS 
PROBLEMA,

kuri neatrodo, kad galima bū
tų išspręsti taikiu būdu. Čia ko gurno pietų rytų Azijos srity, 
munistų reikalavimai tokios pat JAV, Australija ir Naujoji Ze- 
rūŠies, kaip ir šiaurinės Korė landija sutaria.
jos atžvilgiu. Tai yra tos pat rū 
šies pasimojimai, kuriuos Mo
lotovas pareiškė dar Berlyno 
konferencijos metu. Šios gi vai 
sius mes jau žinome. Neatrodo, 
kad kitaip pasibaigtų ir Gene- 
vos konferencija.

Greičiausia, numatydami šios 
konferencijos vaisius,

IŠ GENEVOS JAU IŠVYKO 
EILĖ MIN1STERIŲ,

Dulles ir kiti ministerial, o pa
siliko jų pavaduotojai. Tiktai 
Molotovas, „ganydamas“ sa
telitus, tebesėdi Genevoje n 
diriguoja kad jie nenuklystų iš 
„generalinės linijos“...

Tuo tarpu, sąlygų paspausti 
ir veikiami Amerikos, prancū
zai galų gale sutiko Vietnamui, 
Laos ir Kambodžai duoti visiš
ką laisvę. Šios naujos valstybės 
pasiliks Prancūzijos bendruo
menėje. Taigi,

— Prancūzijos komunistai 
bandė sukelti generalinį strei
ką, bet iš 12 milionų darbinin
kų į darbą neatėjo tiktai apie 
pusę mil.

— Molotovas atmetė Bidou 
lt prašymą leisti paimti iš Dicn 
Bien Fu sužeistus.

— JTO komisija nustatė, 
kad Rusijoje 15% valstybinių 
darbų atlieka politiniai kaliniai, 
iš vergų stovyklų.

— Anglijos seimas atmete 
reikalavimą apriboti valdžios 
galią gaminant H-bombą.

— Amerikos kongresas at
metė pasiūlymą apriboti prezi
dento teises siųsti į užsienius 
kariuomenę.

— Iš Canberros į Maskvą iš 
vyko 50 sovietų atstovybės na
rių, o iš Maskvos Australijos 
atstovybės nariai.

— Dulles vakar tarėsi Mila
ne su Italijos premjeru Scelba. 
Dulles šiandien bus jau Wa
shingtone.

— Speciali brošiūra konsta
tuoja : Kinijos komunistai 3 ku 
nigus nukirto, 13 nukankino.

— Toliau tariamasi dėl sau-

.NEW YORKO NAUJIENOS
ŠIANDIEN LAUKIAME

New Yorko uoste VLIKo n ra j karo pusę... Niekas jo nė
jo Vykd. Tarybos pirmininkų, nori, bet.... kaip gi kitaip paaa- 
kurie čia tikisi atlikti svarbių ryti, jeigu priešas gula visa jc- 
uždavinių. New Yorkas yra pa ga?
siruošęs juos gražiai sutikti n Norisi suminėti vieną keisto- 
priimti. Yra vilčių, kad jų ke- ką reiškinį iš lietuvių gyveni- 
lionė šį kartą bus sėkmingesnė, mo. Juk palyginti čia mūsų ne- 
negu anksčiau įvykusioji.

Kiek girdėti,
organizacijų centrai, 

kurie sudaro VLIKą, visą laiką 
atsidėję ruošėsi visais svarbiais 
klausimais ir esą sudarę pro
jektų, kurie žymėtų ateities vei 
ksnių žygius. Taigi, VLIKo na 
nai, atrodo, bus priimti ne tuš
čiomis rankomis.

New Yorkas — kaip ant vul 
kano: verda ir nerimauja. Nors 
H-bombos padariniai baisus, ta 
čiau visų derybų su sovietais 
nesėkmė visus veda prie min
ties, kad ar tiktai 

karas galimas išvengti?
Amerikonas labai praktiškas.

Jis reikalą sveria visu svoriu, žinių Jums patieks 
o čia svarstyklės fatališkai svy Jūsų kor.

ŠIS SKULPTORIAUS PETRO RIMŠOS KŪRINYS TIKS 
LIAI PAVAIZDUOJA LIETUVIŲ TAUTOS BŪSENĄ 
SPAUDOS DRAUDIMO METAIS, KADA MOTINĖLĖS, 
OKUPANTO RUSO NAlKrNAMOJE LIETUVIŲ TAU 
TOJE, PALAIKĖ LIETUVYBĖS IR KULTŪROS ŽIDIN* 
VARGO MOKYKLOS BŪDU. TAI KŪRINYS, KUKIO 
TURINYS IDEALIAI DERINASI IR SU SPAUDOS AT 

GAVIMO IR SU MOTINOS DIENOS MINĖJIMU.

daug. Mes Čia paskendę, kaip 
šapelis vandenyne. Ir gyveni
mas mūsų paprastutis, bet ir jo 
reiškiniuose nesusigaudome. 
Štai, įvyko

Vytauto Bacevičiaus 
koncertas.

Jis sutraukė bent aštuonetą 
šimtų naujorkiečių, bet lietu
vių teatsilankė... apie 30. Did. 
Amerikos spauda gerai koncei- 
tą įvertino, o 
„Vienybė" ir 
nieko neparašė 
mizerni, kad ir kultūrinių ap
raiškų nesugebame net konsta
tuoti....

Na, gal kitą kartą geresnių

lietuviškoji — 
„Darbininkas“ 

Tiek jau mes

PABALTIJO MOTERŲ 
TARYBOS KANADOJE 

vadovavimą, iš eilės, bai. pra
džioje perėmė lietuvės. Tary- tas motinos dienos proga gegu- 
bos, o tuo pačiu ir lietuvių gi u žės 2 d. 3 vai. po pietų Pnsikė 
pės, pirmininke yra E. Jurke- limo bažnyčios patalpose, skei- 
vičienė. Lietuvių grupė pasi- bia aukų rinkliavą Vokietijoje 
skirstė pareigomis šiaip. E. likusias daugiavaikes ir netur- 
Senkuvienė — vicep., O. Gai- tngas motinas sušelpti, todėl 
liūnaitė — sekr., B. Pabedins prašo lietuvių visuomenę nepa 
kienė — ižd. ir I. Matusevičjū- gailėti paaukoti tam kilniam 
tė — korespondente. tikslui. Rinkliavos bus pakarto

Dr. M. Žilinskienės atsiian- unai pravestos prie abiejų para 
kymo Toronte proga, gegužės PUM bažnyčių. 
1 d. lietuvių grupė suruošė vi- 

dd. apsvarstė VLIKo ir Vykd. laisvinimo reikalams savo au- trijų Pabaltijo tautų moterų 
T-bos pir-kų kelionės į JAV kas siųstų tiesiog per atitinka- organizacijų atstovėms arbatė- 
programą. VLIKas pirminiu- mus bankus, nurodant tokių Pr- M. Žilinskienė buvo pii 
kams pavedė pagrindinai išsi- bankų pavadinimą, sąskaitas ir In°j* Pabaltijo Moterų lary- 
aiškinti, kokios taktikos pnmi kraštus, kur jie yra; žinomiems "
ninkai turės laikytis ir kuriuos aukotojams ir jų tarpininkams 
reikalus turės pirmon eilen iš- pranešti apie tai dar ir raštu, 
kelti matydamiesi su Ameri
kos politikos vadovais, ir aptar 
ti visus svarbiausius Lietuvos 
laisvinimo reikalą liečiančius 
klausimus.

Pavesta susitikti su min. P. 
Žadeikių, ALT, LLK, centrų ko 
mitetais, LOKu ir kt. ir sutarti 
vienodą veikimo liniją bei nu
statyti ateities veiklos gaires. 
Jei būtų galima—suoigamzuo 
zuoti ir dalyvauti bendiame 
veiksnių pasitarime.

Žinios iš VLIK’
VLIKO POSĖDIS.

VLIKo posėdis, pirmininką VLIKas pavedė Tautos Fon-

AUKOKIME MOTINOM 
VOKIETIJOJE.

KLB Toronto Ap. Šalpos K

— Egipte komunistai, susi
dėję su nacionalistais, bandė ujamas VLIKo pirm. M. Krupa do V-bai paskelbti lietuvių spau 
nuversti Naguibo valdžią, bet vičjaus, 1954 metų bai. 21—23 doje, kad aukotojai Lietuvos 
buvo pagauti ir suimti.

— Anglijos darbiečiai pa
skelbė nutarimą, kad jie palai
ko Anglijos bendradarbiavimą 
su visa Europa ir Anglijos da 
lyvąvimą Europos gynimo ben 
druomeneje. Bevano siūlymas 
atmestas.

— Turkijoje įvyko seimo rin 
kimai. Demokratinė partija, va 
dovaujama prezidento Bayaro 
iš 541 vietos gavo506. Ši pani 
ja palaiko Turkijos dalyvavi
mą Atlanto pakte ir Balkanų 
karinėje sąjungoje.

— Ceilono sostinėje Clom- 
ba vykstančiame 5 Azijos vals
tybių pirmininkų susirinKime 
Nehru atmetė rezoliuciją, nu
kreiptą prieš sovietų impena- 
lizmą.

— Kanados gubernatorius 
INDOKINIJA YRA LAISVA Massey lankosi Amerikoje, kur 
nuo kolonialinės vakarų politi- turėjo vizitą pas Eisenhoweij. 
kos, bet lieka jai dar rytine be- — Graikijoj vėl pasikartojo 
da, veržimasis sovietų, kurie žemės drebėjimas, žuvo 150 as 
tikslų siekia karu. menų.

Šitose taikos pastangose, ku — Petrovas ir Cholovas pa
lios dabar dedamos Genevoje, tvirtino, kad dingusieji Angh- 
Washingtonas dalyvauja tiesio- jos diplomatai dirba sovietams 
giai ir netiesiogiai. Tiesiogiai Maskvoje, 
ten veikia vietoje Dulles pasili- — į Čekoslovakiją pavėjui 
ft.ęs jo pavaduotojas Bedeil paleisti tūkstančiai balionų su 
Smith, o netiesiogiai pasireiškt laisvės atsišaukimais. 
JAV senatas, kuris Gegužės 
Pirmosios proga priėmė rezo
liuciją, nukreiptą prieš darbo 
žmonių laisvės ir teisių perse
kiojimą Rusijoje. Reikia pa
brėžti, kad senatoriaus Doug
las pasiūlytoje rezoliucijoje, ku 
rioje yra smerkiama visa, kas 
sovietuose yra nežmoniška, tre kiausimas Quebeco provincijo- 
Čiame punkte je, kurįuos įvedė Quebeco pro-
SENATAS TVIRTINA PRE- vinciJos pirmininkas Duplessis, 
ZIDENTŲ ROOSEVELTO, ^Vdisk^tS8’ši^^kkusi^ tikslu Yra šaukiami susinnki- 
TRUMANO IR EISENHOWE ^iai diskutuoja šj klausimą. ku<uose kviečiami daly- 
Rin ATCKAKYMA PUIPA Jau atSlhepe ir Federalinis Pu mai, nuliuose Kviečiami K1O AIS1SAKYMĄ PK1PA- •» - • . <T. T u..r:R hf vauti organizacijų atstovai.ŽINTI SOVIETŲ VALDŽIĄ ^minkąs St. Laurent, kur s, be 2* ? SKAUTU
LIETUVOJE, LATVIJOJE ko klta’ PazymeJ°, kad klausi- MONTREALIO SKAl IŲ 

IR ESTIJOJE mui svarstyti J° kabineto du- lunina
rys yra atviros. Kuo šis ginčas skelbia, kad Ville Jacques Car- nų, seržantai - majorai P. Mar būrys, kurie tuo parėmė gerą

Tas parodo, kad Amerika jau pasibaigs, dar nežinia. Bet vie- tier ir Longueuil yra kuriami kevičius ir J. Sirvydas gavo tikslą'. Gražiai pagiedojo p.
visai gerai įsisąmonino, jog lau na aišku, kad mokesčių mokė vilkiukų ir skautų vienetai. No garbės pažymėjimus. Ypatin-Vienožinskaitė - Adomoniene, antrą tomus. Rašyti:
vė yra, kaip sakoma, nedalo- tojas, kuriam kiekvienas nau- rintieji įstoti j skautų eiles pia gam batalione dalyvavo p. Kut garsios meno šeimos atžala — klausoma Lietuva, 7722 Geor-
ma: kas brangu Amerikai, tas jas mokestis sudaro sunkumų, šomi užsiregistruoti pas p. Efe manas. Parado žiūrėjo būrys dainiaus Vienožindžio ir daili- ge St. Ville Lasalle, Montreal,
brangu ir Lietuvai. naujų mokečių mokėti nenori, rtienę, telef. Buchville 749, p. lietuvių. ninko, dėdės, giminaitė. P. Q.

— Pabėgęs šiaur. Korėjos 
lakūnas įrodė, kad jį skraidyti 
mokė sovietų Rusijos lakūnai, 
kurie ir karo metu valdė „Mig“ 
N r. 15 lėktuvus.

DVIGUBŲ MOKESČIŲ- 
-TAXŲ

ZIDENTŲ ROOSEVELTO, £**. labai gyvas-
TRUMANO IR EISENHOWE C”* _

— Koks svarbiausias mūsų 
kelionės tikslas? — sako V T 
pirm. K. Žalkauskas per trum
pą pasikalbėjimą su E. atsto
vu. — Jų yra ne vienas. Pir
miausia mes vykstame pareikš 
ti padėkos JAV kongresui ir 
vyriausybei už tą nuolatinę mo 
ralinę paramą ir pagalbą, kurią 
amerikiečiai visą laiką teikia 
mūsų tautai. Užtenka tik prisi
minti, kaip šiltai Amerikos kori 

Kelionei numatyti 2—3 mė- gresas kasmet mini kad ir mu- 
nesiai. Kelionės metu VLIKo sų Nepriklausomybės ?
pirm. pav. išrinktas Dr. P. Kai Tačiau ne tik čia — toji para- 
velis ir VT pirm. — M. Gelži- ma bei simpatijos jaučiamos 
nis. visur. Lietuvių tauta to nieka-

VLIKas priėmė 1953 metų dos neužmirš. Amerika yra ta- 
I ir II pusmečio sąmatos apys- pusi lyg antrąja mūsų tėvyne, 
kaitą. Buvo išklausyti Kontro Ten gyvena apie trečdalis mu
lės Komisijos pajamų ir išlaidų sų tautos. Ir su Amerikos lietu 
tikrinimo pranešimai ir padary viais turime palaikyti nuolati- 
ti atitinkami sprendimai. nį kontaktą. Su JAV-se esan- 

VLIKas priėmė Lietuvos čiais mūsų veiksniais esama ne 
Laisvinimo Taikos nuostatus, maža bendrų klausimų, ku- 

Išsiaiškinta, kad VLIKo ir riuos nuvykus teks Smulkiau 
VT nariais tegali būti tik Lietu aptarti.
vos piliečiai. Praneša Elta.

Šalpos K-tas.
KLB TORONTO ŠALPOS

K-tas skelbia sąrašą asmenų, 
paaukavusių Velykų Šv. proga, 
Vokietijoje likusiems tautie
čiams. Aukavo: 50 dol.: St. 
Naikauskas, 5 dol.: Juozas Paš 
kevičius ir An. Saulis, 3 dol.: 

Garbingą viešnią sveikino Ta K. Gaputis; 2 dol.: St. Jaku- 
rybos pirmininkė E. Jurkevičie bauskas. Viso — 65 dol.
nė, estų grupės pirmininkė J. KLB Oakvilles Apyl. V-ba 
Pats ir latvių grupės pirminin- paaukavo Rozenheimo Liet, 
kė I. Svanks. Dr. Žilinskienė Pradžios Vargo mokyklai 15. 
plačiai ir įdomiai apibūdino 50. KLB Toronto Apyl. V-ba 
Tarybos darbo sąlygas praei- vieton vainiko a. a. mirusio 
ty ir gyvai bei vaizdžiai išdėstė pulk. Prano Kauno kapui, Jo 
mūsų šio meto uždavinius.

Po to, jaukioje nuotaikoje pa 
sidalinta mintimis bei įspū
džiais ir pabrėžtas artimesnio

bos pirmininkė Tarybai susioi 
ganizavus Vokietijoje.

ATVYKSTA PASIRYŽĘ SUTAIKYTI MONTREALJ.
Atvyksta iš Toronto KLB Paulauską, telef. OR 4-2321 ar 

Kr. V-bos pirmininkas J. Matu ba pas tuntininką psktn. S. Na 
lionis ir narys V. Vaidotas, ku ginionį, telef. TU 8166. Pirmo- 
rie su Montrealio organizacijų ji sueiga įvyks gegužės 15 d., 
atstovais turės pasitarimų, tu- 4 vai. pp., Pranciškonų mokyk 
rinčių tikslą pašalinti nesugy- loję, 945 Chemin Chambly, Vii 
venimą, nesklandumus ir suaa le Jacques Cartier.>k3 A^UUA V OULU, ... V .

Spauda pla-^1 organizacinę taiką. Tuo* . _ . irr-n X n i < Iri nrv-i i r... r.

šeimos pageidavimu, paaukojo 
Vasario 16 Gimnazijos rū
mams 15. Viso 30,50 dol.

Toronto Šalpos K-tas deko- 
bendravimo reikalas. P. H. Jo- Ja aukotoja*113 ir prašo toliau 

n mu- hani(estė)visų dalyvavusių vai aukas siųsti Lietuvių Namams 
švente, du padėkojo lietuvių grupei, o lr svetainei „Tulpė . T a pro- 

ypač pirm. E. Jurkevičienei, už ®a. talpos K-tas reiškia ypatin 
padarytą naują žingsnį į suar- Sa\ nuoširdžią padėką p. bta- 

tėjimą siui Naikauskui, paaukavusiam
50 dol., iš kurių pusė Vasario 

KLB TORONTO APYL. 16 Gimnazijai rūmų skolai ap- 
V-BA SKELBIA mokėti. Toks didels p. Sti. Nai 

visuomenės žiniai, kad spau- kausko duosnumas ir atjauti- 
dos ir informacijos sekretoriui mas Vokietijoje likusių tautic- 
kun. Viktorui Skliandžūnui iš- 8ali būti 8eru pavyzdžiu vi 
vykus į Ottawą, jo vieton Įėjo siems Toronto lietuviams, nes 
pirmas kandidatas į Valdybą P-, ^t. Naikauskas pereitais mc 
liet. Namų administratorius P. ta^s> dar Šalpos K-tui nesusi- 
Budreika. Apyl. V-ba.
1------  ------------

ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS 

bažnytinis komitetas planuoja 
statyti naują bažnyčią 200 tūks 
tančių dolerių vertės. Kadangi 
148 tūks. dol. jau yra statybos 
fonde, tai bažnyčią nesunku 
bus pastatyti. Komitetas dar 
tikisi gerą sumą pinigų paskir
ti Aušros Vartų parapijos baž
nyčios statybai.

ŠALPOS KOMITETO 
VAKARAS

organizavus, buvo irgi pirmas 
ir stambiausias aukotojas To
ronte. Dar kartą Ačiū Jam.

Tuntininkas.

KADETŲ PARADAS
įvyko Kanados grenadierių sa
lėje. McGee korpo vadas pulk, turėjo labai gražų pasisekimą, 
Įeit. R. Paukštaitis gavo dova- nes atsilankė gražus tautiečių

„NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS”

spaudos bendrovės šėrininkų - 
- akcininkų susirinkimas del la 
bai svarbių priežasčių, susietų 
su kitais susirinkimais, nuke
liamas į gegužės 30 dieną, ten 
pat ir tomis pat sąlygomis, ku
rios paskelbtos spaudoje (bus 
pakartotos), o taipgi praneši
muose, išsiuntinėtuose kiek
vienam šėrininkui skyrium.

LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJĄ

dar galima užsisakyti. Kas už
sisakys tuojau gaus pirmą n

Ncpri-
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Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 

Telefonas: HEmlock 7920.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje ..........................$ 5.00Canada ................................$5.00
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Spaudos sukaktuvės
LIETUVIŲ TAUTOS NELAIMĖS METAI.

. ^PRIKLAUSOMA LIETUVA :

kl bendruomenes reikalai
APYLINKIŲ TARYBOS

Kai pati tauta nepajėgia su- nutrūksta jis ir dabar, ir nėia 
sirinkti į vieną vietą savo reika reikalo jam nustoti veikti. Kiek 
lų spręsti, tai ji tai atlieka pei viena organizacija turi savo 
savo įgaliotinius. Tie įgalioti- tikslus, turi savo uždavinius, ir 
niai įvairiai įvairiose vietose veikia. Bendruomenė niekad ne 
yra vadinami. Visokį parla- aikesino ir, turbūt, nesikėsins 
mentai, seimai tai ir yra tautos » atskirų organizacijų reikalus, 
reprezentantai, kurie sprendžia Bet jas pritraukti prie beuuio 
viso krašto reikalus. darbo kai kuriais atžvilgiais bu

Žinoma, mums, lietuvių bend tų labai naudinga visam bend- 
riuomenei sunku lygintis su vals ram reikalui. Tad ir įjungimas 
tybine santvarka. Taip augs- jų į apylinkės Tarybas bus 
tai nėra ko lėkti. Bet tam tik- kaip tik labai sveikintinas daly 
rais atvejais ir mes galime im- kas. Jis išeis į sveikatą ii pa
tįs pavyzdžių, kaip asvo reika- skiroms organizadijoms, nes 
lūs tvarkyti ir geriau ir pato- bus įsijungę į visą lietuvišką 
giau. šeimą, išeis į sveikatą ir pačiai

Faktas lieka faktu, kad dide bendruomenei, nes tuo pačiu ji 
lėse skaičiumi bendruomenėse apims ir organizuotas mases ii 
yra sunku sušaukti mūsų ben neorganizuotas.

V. S. - Hr, 16

Neužmirškime alnši4ihti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M~ ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš- 
t; gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Morr^REAL
Šių metų gegužės 7 dieną su tais, kultūros ir ekonomikos 

eina lygiai 50 metų nuo tos die srytyse atsiliko. Ir nors nepn- 
nos, kai lietuviams Rusija grą- klausomybės metais labai spar 
žino teisę spausdinti lotynų rai čiai vijosi, bet 40 metų per 22 
dėmis knygas ir laikraščius, ku metus sunku buvo pasivyti. To 
rie buvo uždrausti 1965 metų dėl ir šiandien kaikuriose srity 
rugsėjo 25 dieną. se jaučiamės silpnokai, ypač
Draudimo egzekutorium buvo spaudos srity.
Vilniaus generalgubernatorius Galime tiktai pasidžiaugti, 
Kaufmanas, bet jis tiktai vyk- kad atsparumo carinei Rusijai 
dė tuometinių, Rusijos carinių, parodėme nemaža. Mums vie

toje lietuviškos, vakarų kultū
ros principu pamėgtos kultū
ros bei civilizacinių formų, oku 
pantai rusai įtaigojo prisiimti 
jųjų rusišką, net savo rašme
nis kalte kalti mums siūle — ma- 
dovanai atspausdinę „graždan 
ka" (rusiškom raidėm) mal
daknyges ir kitas knygas mu
ms bruko, bet lietuviai griežtai 
atmetė tą siūlymą ir tą reikalą

okupantų valią.
Juk visos okupacijos tokios 

pat — jų tikslas prievartauti, 
išnaudoti ir pelnytis iš okupuo 
tųjų kraštų ir tautų. Taip anuo 
met darė Rusija, taip dabar ji 
daro, tiktai žiauriau. Netenka 
tuo stebėtis, nes toks jau yra 
okupacijos tikslas.

Nenuostabu, kad ir padari
niai okupacijos yra dideli, nes 
okupacija visuomet į 
žiaurių žymių. Ji anuomet pali

druomenių susirinkimus. Žmo- Kai kam gali atrodyti keis- SVARBUS DLK VYTAU 
nės neturi noro eiti į tokius su- tas i0 dol. mokestis. ~ bVAKBUS U. L. K. viiau 
sirinkimus, 
mų, rinkti
I uo tarpu matome, kad kada tinų ir fiktyvių „organizacijų“, 
bendruomenių organai šaukia kurios įvairiais tikslais gali bu- 
kitomis progomis savo tautie
čius kur nors atsilankyti, jie 
tai mielai daro. Ir renkasi labai 
skaitlingai. Reiškia, iš vienos 
pusės lietuviai randa reikalo 
burtis, iš kitos pusės nenori vi
soj savo visumoj aktyviai įsi- q pagaliau, jei bus

___ _ ____ _________ Bet tai 
klausytis praneši- įįa daugiau tvarkos reikalas, ne 
įvairius organus. gU esmės. Norima išvengti dnb

BUS SPAUDOS 
MINĖJIMAS.

m. gegužės mėn. 16 d. 
vai. po pietų D'Arcy Mc 
salėje 220 Pine Avė (Prie

TO KLUBO NUTARIMAS. 
Praeitą sekmadienį DLK 

Vytauto Klubo šėrininkai spe- 3,30 
rialiame susirinkime svarstė Gee 
klubo patalpų praplėtimo klau Park Av.) įvyks 50 mt. spau

dos atgavimo sukakties mineji 
Valdyba patiekė 3 variantų mas. 
planą: a) remontuoti senuo
sius namus, b) perstatyti tuos

iai eina bendriems reikalams. Pacius sa^e antrame augste <įaiyje pakviesti Kauno Valst.
v rv<SaAAac*va, jei bus reikalo, šalia esamą skly- Qpero3 soiistė E. Kardeliene,

traukti į organizacinius reika- Apylinkės Valdyba turi teises P? ir klubui patalpas padidinti, z Lapino kvartetas ir tauti- 
lus. Bet be to, be organizaci- nuo mokesčio ir paliuosuoti, tik ta‘P Pat su side antrame au&š- nių šokių grupė, vadovaujama 
nių susirinkimų, apsieiti negali tokį nutarimą busimoji Apylm‘" '

kės Taryba turės patvirtinti. , , , ,
Organizacijoms paliekama lais-tlcktas slaptam balsavimui pu 
vė dėtis prie bendruomenes dar 
bo ar pasilikti nuošaly. Čia turi 
būti aiškus pačios organizaci
jos apsisprendimas. i_______

ti sukurtos tik tam reikalui. 
Kad ir mažas mokestis, bet 
vis tik šioks toks. Organizaci
jai sumokėti jis bus labai ne
sunku, tuo labjau, kad tie pini-

lūs.

Tad štai ir prieita prie iš
vados, kad veton masinių visuo 
tinių susirinkimų, kuriuos net 
ir techniškai būtų sunku surink 
ti į vieną vietą, sudaryti orga
nus—demokratišku būdu — ku

te.
Po gyvų diskusijų buvo pa-

nl’lipkl vim4- Lietuviai geriau pasiry- rie turėtų ir pilnus įgaliojimus, tuščias ambicijas, atrodytų, kad 
5 . ,. žo likti be maldaknygių, negu *r kurie sugebėtų dirbti ir patį taip susitvarkius bus reikalas

zuaunu j* auuuiilCt PH11 , . . - - - —i--------- J----- 1
ko baisius padarinius, ji ir da- na?dot1.9 okupanto 
bar, neabejotina, paliks. Todci 
ir šias sukaktuves mums reikia 
stebėjus, įsisąmoninti.

Reikia patikslinti, kad 1865 atsigabenti lietuviškas kny- 
buvo gas, negu priimti okupanto tiks 

jams SUgalvotas rusiškąsias. 
Lietuviai, vieninteliai tarp pa 
sulio tautų, sukūrė unikalui; 

j reiškinį, kokio ne 
viena kita pasauly tauta neži
no. Tai verta pasigrožėti. Vei 
ta pagarbos.

Bet taipgi reikia tiesiai su
prasti, kad tai buvo tautos ko
vos konvulsijos, kurios paliko 
žaizdų ir gilių pėdsakų. Ir jei
gu šiandien mes, kad ir trem 
tyje, labai sunkiai organizuoja 
mės, nemokame surasti bend
ros kalbos, nemokame supras
ti, kad mūsų tautai tūli mūsų 
kaimynai, ne tiktai žiaurusis 
bolševikas, galanda peilius, — visas lietuviškas veikimas. Ne- 
tai tiktai todėl, kad 40 metų 
mus dezorientavo, 40 metų lai
kė pasmerktus tautiškai mir- balandžio 28 d. Toronte įvyku-

> kėslams 
vykdyti sugalvotu savotišku 
„trojos arkliu“. Lietuviai ge
riau nutarė rizikuoti Sibiro ka 
torga ir slapta iš už užsienių

reikalingą darbą.
Čia paimta pavyzdys iš mū

sų krašto bendruomenės susi
tvarkymo, t. y., kad reikia su
daryti organą panašų į Krašto 
Tarybą, kuris ir atstos bend
ruomenės visuotinį susirinki-

š.

Paskaitai skaityti pakvies
tas Dr. H. Nagys, o meninėje

ncipinis klausimas: statyti ar 
nestatyti. Balsavimo daviniai: 
statyti 237 balsai nestatyti 127C.14HH-V4V* Ill'll • J

Atmetus ba^sai ’ balsavime dalyvavo 120 
į šėrininkų su 364 Šerais.

3 Daugumai šėrininkų
Reis- sak'us teigiamai, kitame 

rinikme bus svarstomas

J. Kibirkščio.
Smulkesnė minėjimo progra 

ma bus paskelbta savaitėje 
prieš minėjimą. Montrelio lie
tuviškoji visuomene nuošir
džiai kvečiama atsilankyti į nū 
nėjimo aktą ir tuomi pagerbti 

p mūsų didžiuosius kovotojus ir 
knygnešius už spausdintą lietu 

kon- višk3 žodi-
KLB Montr. Ap. V-ba.

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Montrealyje, Plateau saleje 

36 metų Nepriklausomybės šve 
ntės minėjime buvo priimta ii 
ga labai reikšminga rezoliucija, 
kurios pasekmes gerai būtų pa 
skelbti spaudoje, visuomenės 
žiniai. Be to, tegul žino Lietu
vos duobkasiai ir jų bernai Bini 
bos, kad mes ne vieni sieloja
mės dėl Tėviškės laisvės ir pa
vergtų brolių išvadavimo, bet 
ir laisvasis pasaulis rikiuojasi 

už tautų, žmonijos

pasi- 
susi-bent laikinai išspręstas.

kia, Apylinkės Taryba suside-, , ,
tų iš dvejopu nariu: a) renka- kre*us darbM planas, 
mų visų apylinkes lietuvių, u 
kurių galėtų būti 20—30 na
rių ir b) organizacijų delega
tų; jų tiek būtų, kiek yra vie
toje organizacijų, ir kiek iš jų - . ,
pareikštu noro bendradarbiau- ,tinSu. Prisakymu, 
ti tiek su Bendruomene, tiek su 
visomis kitomis lietuviškomis 
organizacijomis.

Pagaliau, čia yra tik projek- Cag^ndas* 
tas, kuris turės būti priimtas 
Krašto Tarybos pirmojoj sesi
joj. Krašto Valdyba lauks kn 
tikos ir mielai leisis į diskusi
jas. Pirmon eilėn bus naudinga 
išgirsti pačių suinteresuotų apy ^“^“užrimoji^^ykd^š’^R? 
linkių nuomones.

Apylinkių Tarybų sudarymo

drausta ne tiktai lietuvių spau 
da, bet uždrausta bendrai lietu
vybė: uždrausta spuda, uždra
ust3 lietuvių kalba uždrausta knygnešių 
lietuviška malda, ir lietuvis pa
smerktas išnykti — tautinei 
mirčiai. Nes lietuvis po to ne
turėjo teisės lietuviškai skaity
ti laikraščio ir knygos, neturė
jo teisės lietuviškai vaidinti te
atre ir giedoti koncerte, netu
rėjo teisės kalbėti, nes visi vals 
čių susirinkimai, kuriuose bu
vo aptariami valsčiaus reikalai, 
buvo vedami rusų kalba. Taigi, 
uždraudimas buvo absoliutus. 
Tokiu atveju, lietuvis, kaip lie 
tuvis, Rusijoje jau teisiškai ne
egzistavo. Štai kodėl dabartinių 
okupantų kvislingas Sniečkus 
siūlo minėti Rusijos okupaci
jos sukaktuves, nes okupacijos ?faiF“k~*n ^^Ba^skas“™ Daianaz*° "° °' 1Or°"ie ‘VyKU- 
klausimas jau tada buvo pasta - ’ ? « Baranauskas ra- siame bendram posėdy, kuna-
tytas visu šimtu procentų.

Dabar jau galima konstatuo 
ti, kad vis dėlto lietuvių tauta 
išliko gyva, ir pasireiškus lais
vės bei demokratijos sąjūdžiui, 
ji atgavo dalį savo teisių, po 
1905-7 metų revoliucijos. Bet 
kaip sakyta, okupacijos pada
riniai liko labai žiaurūs. Juos 
būtina panagrinėti.

Carinė Rusijos okupacija tau
tai atėmė daug teisių tiesiogiai minėdami šias sukaktuves, mes 
ar netiesiogiai, ypač atimdama ir turėtume pasvarstyti. Ir su- 
iš lietuvių ekonominį pagrindą, prasti, kad spauda yra vienas 
vykdant carinę baudžiavą. Nuo iš pagrindinių, vienas iš pačių 
latiniai persekiojimai, I 
mai, atėmimas ūkių, atėmimas garantuoja pažangą.
teisės organizuotis ir tt. tautą bent šiais metais mes, atsiimu- šia iš paprastesniųjų ir mažės- Cė nukeliama į sekmadienf__
labai pakirto. Veik dvi kartos darni prarastus laikus, mes tu nio išsimokslinimo), kurie įsi- birželio 27 dieną. Dėl to kitan 
buvo apnaikintos. Tauta neteko retume daugiausiai įsigyti spau gyja kiekvieną naujai išleistą- gįų apylinkių organizacijas ma 
galimybės kultūriškai ir ekono dos — laikraščių ir knygų. ją lietuviškąją knygą. Tačiau loniai prašome tas dvi dienas 
miškai kilti drauge su laisvo- Mums labai reikia pasitemp liūdna yra konstatuoti, kad kai nerengti gegužinių bei kitų pa

rengmų.
Artimiausiu laiku nutarta 

kviesti antrą bendrą šių dvie
jų apylinkių valdybų posėdį, 
apsvarstymui kitų svarbių ir 
bendrų klausimų, nes pirmasis 

Sunku buvo „Tėvų Keliui“ posėdis praėjo draugiškoje ir 
pasiryžti kelti aikštėn šias min darbingoje nuotaikoje, 
tis, bet širdis ir protas sako, 
jog tylėti būtų nusikaltimas 
prieš mūsų tautos besiaukojan- ■ Grenoblyje, Prancūzijoje, 
čius,ę kenčiančius ir žūstan- Georges Roux, šešių vaikų tė 
čius, kenčiančius ir žūstan- vas, pasivadino Kristumi, 
kėjimo ir lietuvybės didvy- tikrindamas savo sekėjus, 
rius...“ — rašo ir skundžiasi jeigu jie turės užtektinai

..i.. i_n—jįs jjems padarys 
buklų.

Šitokios Tarybos galėtų ras
ti vietos mūsų didžiosiose bet. 
druomenėse kaip Toronto, Mon 
trealis, Hamiltonas. Kitos ben 
druomenės panašių sunkumų 
neturi, nes yra žymiai mažes
nės, ir sušaukti susirinkimus 
nėra sunku.

Čia norima įvesti dar viena 
naujovė, tai yra pritraukti pne 
bendruomenes darbo ir kitas lie 
tuviškas organizacijas. Organi 
zacijose apytikriu apskaičiavi
mu dalyvauja apie 30 proc. vi . , - .
sų lietuvių. Čia pasireiškė ligi Projektas statuto formoje pa- 
šiol, kol nebuvo bendruomenes, skeb)tas Jau anksčiau.

Tuo būdu, jau seniai 
klubo praplėtimo klausimu, pa
galiau, prieita prie teigiamo nu 
tarimo.

Džiaugiantis klubiečių ryž- 
, linkėtina, 

kad šis nutarimas galimai grei 
čiau būtų pradėtas vykdyti n 
sėkmingai išvestas iki galo. Šio 
ms gi viltims yra visai rimtas 

, nes jei pirmieji mū- 
‘.s sų ateiviai sugebėjo, nepaiygin 
'amai sunkesniais laikais įkur 

ti, išlaikyti ir plėsti klubą, tai 
jie kartą pasryžę, sutartinai, su mumis 
talkinant vėlesniems ateiviams, laisvę ir tikrą taiką.

. Minėjimo dalyvis.

keltu

TORONTO IR HAMILTONO

skelbtas jau anksčiau.
J. MATULIONIS.

šė: „anei rašto, anei druko mu 
ms turėt neduoda, — tegul, sa
ko, bus Lietuva ir tamsi ir juo 
da“. . . Taigi, šis „tamsumas" 
ir „juodumas", deja, jaučia
mas mūsų tautoje ir dar jis il
gai bus jaučiamas, nes nepri
klausomybė, kuri buvo atvėru 
si kyloh galimybes, — to pa
ties okupanto buvo vėl nutrauk 
ta.

Šiuos ir dar kitus klausimus,

me dalyvavo Kr. V-bos p-kas

APYLINKIŲ VALDYBŲ
J. Matulionis ir narys K. Gri
gaitis, vispusiškai apsvarstė Ki. 
V-bos paruoštą ir spaudoj jau 
paskelbtą projektą sudarymo 
naujo organo — Apylinkių Ta 
rybų. Dėl šio projekto abi Ap. 
V-bos pasisakė neigiamai. 
Ūkio pirkimo klausimu pasisa-

A. A. Netekus Mylimo Sūnelio Jonuko, jo Tėvams

pp. VAITKŪNAMS,
St. Paul, gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžią užuo
jautą reiškia L. ĮJ. K. Opanavičiai.

tiečių dvasia aprumbėjo, polė
kis išblėso ir bet kokiam visuo 
meniniam, tautiniam ir kultū
riniam darbui ryžtas supliuško, principe ulgfamZi k’pa- 
ištvermes pristigo. Daugelio vesta Torornto ir Hamiltono

Ap. V-boms, kooperuojant su 
Kr. V-ba ir Kr. švietimo Ko
misija tą reikalą stumti pir
myn.

Nutarta surengti birželio 26 
d. P. V. Narušio ūkyje bendrą

mas ir pirkimas paskutiniais 
trėmi- pirmųjų tautos veiksnių, kurie metais irgi sumažėjo... Yra šei 

Ir todėl mŲ ir paskirų asmenų (daugiau

ištvermės pristigo. J 
širdis pasinėrė asmeninio me
džiaginio gerbūvio bei kūno 
malonumų jieškojime, arba ta
po užgniaužta menkaverčių pa: 
vydų, intrygų ir užnuodyta, 
partinių rietenų... Lietuviško
sios spaudos ir knygos palaiky To;ont’0 £ H^lto^o \et\7v7a- 

ms Joninių-Petrinių gegužinę 
su laužu ir įdomia programa, o 
jei tą dieną būtų lietus, geguži

mis ar bent laisvesnėmis tau- ti, kad galėtume užtaisyti tą kurie mūsų inteligentai, kurie 
tomis. Šia prasme kvailesnių spragą, didžiulę spragą, kurią laisvojoj tėvynėj užėmė gan
rusų sąskaiton pasinaudojo, padarė 40 metų lietuvybės už- augštas vietas, šiandien yra nu
ypač apsukresni lenkai. Bet draudimas. sigręžę ne vien nuo lietuviško-
mums nuo to tik blogiau. Šian- Todėl visi lietuviai, kur be- sios veiklos, bet ir nuo lietuvis
dien tai mes jaučiame visu žiau būtume — didelėje ar mažoje kojo spausdinto žodžio. . . 
rumu, ypač, būdami už tėvy- kolonijoje — minėkime spau- 
nės ribų. dos sukaktuves ir aiškinkimčs

Lietuvių tauta, palyginus su ja susietas problemas, 
net su kaimynais latviais ir es J. Kardelis.

Ką rašo kiti
„TĖVŲ KELIAS".

lietuvių laikraš- renkame negarbingą egoistų-sa “
numery vedama-vanaudžių vardą. O kiekvienas Y^cue2°sr kastis jimo,
„..Vien tik sa-kilnus darbas ir ryžtas reika- ”Musl> Kehas •

Venecuelos 
ty, 3(55)-me 
jame rašoma: „ _
vo medžiaginiu gerbūviu persi lauja iš mūsų pasitempimo, at
ėmę (liga, kuria šiandien jau seit, pasiaukojimo ir. . . ištver 
yra tiek daug apsikrėtusių mū mės, kas sumedžiagėjusiam 
sų tautiečių, o ne kiek savo - žmogui sunkiai yra supranta- 
mis žmoniškomis ypatybėmis— ma, o dar sunkiau vykdytina... 
dvasios apraiškomis — nesirū- šiandien, po šešenų ir daugiau 
pindami ir prie įvairiausių lie- užjūrinio gyvenimo metų, mc- 
tuviškųjų reikalų savo veiklos džiagiškai jau tvirčiau ant kojų 
darbu neprisidėdami, mes pasi atsistojus, daugelio musų tau

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų-Savanorių Sąjungos 
Centro Valdybos Vicepirmininkui

a. a. Pulk. PRANUI KAUNUI 
mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

L. K. Kūr.-Savanorių S-gos Centro Valdyba.

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MOTINOS DIENĄ

mūsų skyrius atšventė balan nešinėjo p. Kajutis. Jis vado- 
džio 24 d. Vakare įvyko moti- vavo ir muzikai šiame parengi 
noms pagerbti posėdis. Pasaky me.
ta įžanginė kalba skyriaus pir- Loterijai daiktus aukojo: J. 
mininkės Dr. E. Jasevičiūtės, Danėnas, H. Poškus, St. Bort- 
nušviečiant Motinos didžiulę kevičius, J. Zigmantas, J. Kaz- 
reikšmę asmens, šeimos ir vi- lauskas, A. Bagdonas, Z. Ra- 
suomeinės gyvenime. Miiusios manauskas V. Zujus, p. How- 
ir kenčiančios motinos pagerb- sen, E. Jasevičiūtė.
tos atsistojimu bei susikaupi- Parengimą ruošiant labai 
ino minute. Iš seniausiai atvy- daug darbo įdėjo V. Bružas su 
kusių ir daugiausia vaikų turin p. Bružiene, H. Poškus, J. Da- 
čių Motinų 
prezidiumas, kurin įėjo: 
Druktenienė, ~ 
Jonaitienė, mok. Mitalienė, p. nys. 
Kaminskienė ir minėjime daly- Jiems 
vavusios motinos: p. Debesie- klauso mūsų nuoširdžiausia pa 
nė, p. Radisevičienė, p. How- dėka. Parengimo pelnas 8i,81 
sen, p. Stukonienė, p. Jaku- dol.
bauskienė, p. Simonaitienė, p. Salę puošė 2 lietuviškos vė- 
Martin, kurios buvo papuoštos liavos, kurias dovanojo V. Ci- 
lietuviškų spalvų ženkleliais su bulis. Už tai jam didelis ačiū, 
žalumynais, primenančiais Te- Leo Druktenis rūpestingai 
vynės žaliuosius miškus ir pie- platino lietuviškas knygas.
vas. Joms visoms palinkėta su Palinkėta daug sėkmės isvy- 
laukti daug metų ir saulėtų die kstantiems vyrams į miškus 
nų. darbų ir padėkota jiems už jų

P. majoro A. Mitalo žodis malonią talką mums. Kviesta 
skatino Motinas būti savo šei visi prisidėti pagal galimybes 
mos sargyboj išlaikant gražiuo eksponatais ruošiamai rugpjū- 
sius papročius ir kalbą. čio mėn. parodai.

Po to sekė pritaikyta šiai — Ponai Butai susilaukė dūk 
Sveikiname laimingus 

žiai pasirodė mažytės mokinės tėvus.
Mitalaitė ir Kaminskaitė su de — P. mok. Mitalienė baigė 
klamacijomis, šokiais ir daino- lietuviškos sekmadieninės mo- 
mis pritariant p. Kajučiui akor kyklos darbą. Vasarą ji pada- 
deonu. P. Irena Bružaitė pa- rys keletą gegužinių vaikams, 
skambino pianinu ir su drauge P. Mokytoja tikisi sekančią žie 
angle lietuviškai deklamavo ei- mą pradėti mokyklos darbą an 
lėraštį. P-lė Jonaitytė puikiai ksčiau ir laukiama, kad visi tt- 
paskambino porą dalykų pia- vai leis vaikus į savąją me
ninu. kyklą sekmadieniais. Mokyto-

Sekė užkandžiai, šokiai, lo- jas turi labai didelės įtakos vai 
terija. Posėdžiui ir loterijai pra Nukelta į 9 psl.

sudarytas garbės nėnas, J. Zigmantas, p. Jonai- 
Druktemenė.j). Cibu- 
viršuj išvardinti asme

P. tienė, p.
p. Bružiene, p. lis ir kt.

už pasišventimą pri-

už-
. progai meninė dalis. Čia gra- relės. tlkC s,„; .1___

ste-
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NAUJOJI ELEKTROS 
JĖGAINĖ.

Paprastai žymesni miestai 
išauga dėl kokių nors palan
kių gamtos sąlygų, kurios lei
džia numatytai vietai turėti 
kokiui nors žaliavų, gerą uostą 
ar pan. Niagara Falls, Ont. ne 
išaugo vien todėl, kad aplinkui 
yra tinkama žemė vaismedžia
ms. Tai daugiau dėl pačios vie 
tos; ėja yra keli pereinamieji 
punktai tarp dviejų Šiaur. Ame 
rikos valstybių ir gražusis

NIAGAROS KRIOKLYS.
Bet dėl šių dviejų pastarųjų 
priežasčių miestas labai nesi-

ELEKTROS MIESTAS NIAGARA ;
nelaimima, bet už tai šią jėgą 

atidaromoji anga siekia net 45 RAŠO VYT. MAČIKŪNAS. Vienas iš įdomiausių šios sta galima tada panaudoti, kai jos
pėdas. Pats vandens įbėgtmas skaičiuota, kad iš abiejų tune- no kelias, kuriuo dabar ir atve- tybos etapų yra 1-nos kv. my- yra didžiausia paklausa, t. y. 
yra taip sutvarkytas, kad žie— lių reikėjo išvalyti daugiau kaip žarna visa statybinė medžiaga lios 
iną, o ypač pavasari ledai į tu- 10 mil. tonų akmens. Sutvirti-reikalinga šio pastato statybai. niRRTINIO F FWn
nelius patekti negalės, nes įbė nimui tunelio lubų ir sienų bu- Jėgainėje bus 16 didžiųjų tur- ° STATYMAS
gimo anos yra žymiai žemiau-vo sunaudota per 2 mil. tonų su binų, kurių kiekviena gamins □JAliIVlAb.

maišyto cemento ir per 38 tuk. po 100 tūkst. arkio jėgų, 
tonų statybinio plieno. Pats vandens

Pasibaigus tuneliams, prasi- mas nuo paėmimo 
deda

ATVIRAS KANALAS,
kuris yra apie 200 pėdų pločio VANDUO KRIS DAR APIE

dienos metu.
Pagal Kanados ir Amerikos 

susitarimą yra draudžiama nu 
imti perdaug vandens nuo kno 

Jis galvojamas baigti tik apie kliu, kad nesugadinus jų gro- 
lygio skirtu- 1960-tuosius metus. Labai gai žio. Sunku įsivaizduoti Niaga- 

taško prieš la, kad nėra jisai pavaizduotas rą be vandens. Mat, kiekviena 
jėgainės tik duotame Niagaros ir apylinkių nauja jėgainė vis nuima po pė- 

žemėlapyje. Jis bus ant kalno dą-kitą vandens ir gal būt dėl 
ir maždaug prasidės į šiaurę tos priežasties dabar bus pra- 
nuo tos vietos, kur žemėlapyje dedami išlyginti krioklio pa- 

_  pažymėta Queenston Camp, kraščiai taip, kad per krioklius 
plėtė. Tiktai, kai žmogus pra- šaftus, kurie yra gilesni, kaip reikėjo išvalyti du kartus dau- prieš patekdamas vėl atgal į šis ežeras talpins 650 mil. ku bėgąs vanduo nevarvėtų kriok- 
dėjo į darbą kinkyti krintančias kad šonuose besirendą tune- giau, kaip kad iš abiejų anks- Niagaros upę. Pati jėgainė ran- binių pėdų vandens. Kaip kad lio pakraščiais, bet kristų že- 

dasi apie 6 mylias žemiau krio yra žinoma, naktimis yra ma- myn storesniais kiekiais ir dau 
pastatyta kliu. Yra apskaičiuota,, kad jei žesnis elektros pareikalavimas, giau racionaliai paskirstytas

už iš upės įbėgančio vandens 
paviršių.

DVIGUBAS TUNELIS
jau beveik baigtas. Jis buvo iš 
graužtas per akmenį po Niaga
ros miestu. Sutrupintas akmuo 
buvo iškeltas per veitikalius ir 70 pėdų gylio. Čia akmens

krioklius ligi pat
20 pėdų. Nuo Čja

300 PĖDŲ

vandens mases (kas, aišku, hai. 15-likos tonų sunkvežimiai čiau minėtų tunelių, 
kaip kad mes žinome pasise- i tuos šaftus suvežą akmenį, o 
kė), šis miestas pradėjo spar- iš ten jis keliamas į paviršių, 
čiai augti. Tuneliuose erdvės pilnai pakai

Šiandien elektros jėga aptai- ka, nes kiekviename jų yra dau 
nauja žmogų visokeriopai; šil-giau vietos, kaip kad 4 linijų 
do, šaldo, laiką rodo, džiovina, autostradoje. Aišku, kai sienos 
plauna ir tt. Tik apsidairykime tampa išbetonuotos 3-jų pėdų 
namuose! Jeigu Niagara Falls, storio betono sluogsniu, tai be 
Ont., per paskutiniuosius 6 me lieka tiktai 45-kios pėdos kiek- 
tus padidėjo 25-kiais tūkst. gj- 
ventojų skaičiumi, tai drąsiai 
galima sakyti, kad tai įvyko dė 
ka naujai statomos eiekros jė
gainės. Vienu laiku prie jos du 
bo net 7 tūkst. darbininkų. Dar 
ir dabar statyba nėra visai oaig 
ta. Yra apskaičiuota, kad dėl 
jos bus išleista per 350 mil. 
dol. O maždaug viskas bus baig 
ta apie 1956-tus metus, nors 
dvi pirmosios turbinos pradės 
jau veikti šiomis savaitėmis. 
Kai ši
JĖGAINĖ BUS SUJUNGTA 

su jau seniau pastatyta Beck 
Nr, 1 jėgaine, tai bendras šių jė 
gainių pajėgumas pasieks dau
giau kaip 2,3 mil. arklio jėgų. 
Mat, šios abi jėgainės bus val
domos iš vieno taško ir todėl 
vėliau turės vieną bendrą var
dą, ir skaitysis kaipo viena jė
gainė. Naujai statomas projek
tas pagamins tik 1.8 mil. a. j.

Jėgainei skirtas vanduo iš
bėgs iš augščiau krioklių besi- 
randančjos Niagaros upės į du 
tunelius. Jie yra iškasti para
leliai ir kartai ssiekia net 350 
pėdų gylio. Patekęs j tunelius 
vanduo kris žemyn ir maždaug 
5-kias mylias bėgs horizonta
liai. Nuo čia vėl kils į paviršių 
ir pateks į atvirą kanalą, kame, 
dar pabėgęs porą mylių, pateks 
į jėgaines. Sakau jėgaines, nes 
šis kanalas bus sujungtas su

I

^\AGArA

maženių, jau seniai veikian
čios Beck Nr. 1 kanalu. Čia vie 
nas kanalas papildys antrą 
taip, kad vandens lygis prieš 
patekdamas j jėgaines bus able

Pati jėgainė yra
pakalnėje, prie pat Niagaros gu ta patti jėgaine būtų pasta tai vanduo iš artimiausio kana- per visą krioklio plotį, 
upės. Pastatas 1.150 pėdų il
gio, 63 pėdų pločio ir 50 augs 
čio. Čia vėl bus sunaudota per 
700 tonų sumaišyto cemento ir 
per 19 tūkst. tonų statybinio 
plieno. Pačioje pradžioje j šią 
jėgainę buvo nutiestas nuo kai vandens kritimą.

pėdų il- tyta prie pat krioklių, tai susi- lo bus pumpuojamas j šį ežerą. Iš viso spėjama, kad šiam 
darytų tik 200 pėdų kritimas, Dieną, jeigu bus didelis elektros miestui priklauso ateitis, nes 
kas leistų pagaminti tik pusę pareikalavimas, šis vanduo vei kur yra pigios darbo jėgos, 
tiek jėgos, kiek kad ji galinti pa bus grąžinamas į tą patį kanalą, (kalbu apie vandens darbo je- 
gaminti stovėdama dabartinėse tik su tokiu skirtumu, kad prieš gą), ten atsiranda nauji fabn- 
sąlygose ir turėdama 300 pėdų patekdamas į kanalą, jis turės kai ir tuo pačiu, auga žmonių 

. dar praeiti 4 turbinas, kurios skaičius.

INTAKE SIR ADAM BECK CHIPPAWA 
NIAGARA G.S. No. I
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NIAGARA
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TUNNELS

HIGHWAYS CANAL

ONTARIO HYDRO’S NEW NIAGARA DEVELOPMENT — NIAGAROS UPĖS, KRIOKLIO, MIESTO IR ELEKTROS JĖGAINIŲ IŠVYS 
TYMO PLANAS. JIS PARODO, KAIP IR KUR VEDAMI TUNELIAI, KURIAIS BUS NULEISTAS NIAGAROS VANDUO, KURIS BUS 

ĮKINKYTAS Į TURBINAS, KURIOS GAMINS ELEKTRĄ.

juose kanaluose vienodas. Nuo 
čia vanduo

KRIS ŽEMYN APIE 
300 PĖDŲ

ir suks elektrą gaminančias tui 
binas. IŠ jų vanduo pateks į tą 
pačią Niagaros upę, tiktai jau 
besirandančių žemiau kiioklių.

Dabar vėl mėginkime grjžti 
prie tos vietos, kur pirmiausia 
vanduo patenka į tuos tunelius. 
Įsivaizduokime, kad per vieną 
minutę iš upės į tas tunelių an 
gas įbėgs po 15 mil. galiom; 
vandens. To kiekio pilnai už
tektų viseims Niagaros miesto 
gyventojams visai savaitei.

Kontroliuoti vandens {bėgi
mui yra pastatyta prie abiejų formų pritaikymą, 
tunelių angų kontroliniai var- biškų skaitlinių yra panaudotas 
tai, kurie, kaipo tokios paskn- Ontario Hydro užrašas, kurs 
ties, yra visame pasaulyje di- reprezentuoja didumą šios pro- 
džiausi. Kiekvieni sveria po vincijos elektros jėgainių ir 
200 tonii ir yra 77 pėdų augs- jas aptarnaujančių įmonių dar- 
čio, ką galime palyginti su 6- bo jėgą. Iš vso šiai kompanijai 
šių augštų pastatu. Vartuose per visą Ontario provinciją pu 
vieno tunelio diametre. Yra ap- klauso virš 60.000 darbininkų.

NIAGAROS GELIŲ LAIKRODIS
Šis miestas be krioklių ir je- Šio laikrodžio mechanizmas tulpėmis. O kad yra pakanka- syti 4 garsiakalbiai, 

gainių gali pasigirti ir dar vie yra varomas ? • ..............................
na įžymybe, kas šio miesto ir motoro, kuris < 
apylinkių veidui priduoda šio- efektą, kaip kad ir mūsų namuc čio laikrodžio 
kio tokio išorinio grožio. Tuo se besirandą maži ei. laikro- 
lyg *r įrodydama, kad ir augme džiai. 
nija gali būti pajungiama ir pn 
taikoma sąlygoms, kurių val
dovas yra žmogus. . .

Maždaug 5-kios mylios že
miau Niagaros krioklių, netoli 
naujai statomos jėgainės yra di 
džiausiąs pasaulyje gelių laik
rodis. Jis buvo pastatytas tik
tai 1950 metais ir todėl yra dar

STATOMOJO TUNELIO VAIZDAS IŠ VIDAUS.

Bendras rodyklių svoris sie
kia 1250 svarų, ir kiekviena jų 
yra tiek stipri, kad gali panešti 
suaugusio žmogaus svorį be jo 
kių neigiamų padarinių —• lie
čiančių tikslų šio laikrodžio lai 
ką. Pačios rodyklės turi būti 
gerai išbalansuotos. Jeigu pa
žvelgsime vien tik į sekundes 

naujokas, kas liečia augalų bei rodančią rodyklę, kuri yra 21- 
Vietoj ai a nos pėdos ilgio, tai pastebėsi

me, kad 15-lika pėdų yra vieno 
je ašies pusėje ir 6-šios kitoje. 
Aišku, ilgesnis šios rodyklės 
galas yra žymiai sunkesnis. No 
rint sudaryti šiokią-tokią lygs 
varą, trumpesnis šios rodyklės 
galas buvo pripildytas švinu. 
Ir tuo ši problema buvo išrišta. 
Kiek darbo ši sekundinė rodyk 
lė turi atlikti, galima spręsti 
vien tik iš to, kad per 1-ną vai. 
jos viršūnė padaro apie 1-ną my 
lią kelio!

SA) gyventojas, teisiamas už 
pasigėrimą, pasiteisino. Jis pa
reiškė, kad jo septynasdešimt- 
metė žmona tą dieną 
miesto nusipirkusi 35 
les ir 40 suknelių. . .
■ Didžiulės Kanados 
bendrovės inspektorius Dr. 
Petras Baronas vasario 2 d. 
antrą kartą atvyko į Argenti
ną. Jis jau yra aplankęs tos 
bendrovės
kraštų, yra buvęs net Japoni
joje ir Indijoje, apvažiavęs be 
veik visas P. Amerikos vals 
tybes. Baronas lėktuvu išskri- 

rodžio rodyklių, kurios, kai ku ką", visada randa pateisinimą do į Urugvajų, iš kur vyks į 
riais atžvilgiais, gali būti ir pa- šiam savo žygiui: čia jie geria Braziliją, o po to atgal į Kana 
vojingos. iš nusiminimo, čia geria iš džia dą. Ateinančio mėn. pradžio-

Kitoje laikrodžio pusėje yra ugsmo, čia neturėdami darbo, je planuoja kelionę į_Tolimuo- 
23 pėdų augščio ir 8 kv. pėdų čia persidirbę ir tt. Bet vienas sius Rytus, kaip Japoniją ir ki 
akmeninis bokštas, kuriame įtai 74 metų amžiaus Detroito (U tus kraštus.

- , „ > kurie iš
2-jų arklio jėgų mai erdvės darbui, galima sp- mikrofono paima Westminste- 

duoda tą patį ręsti vien iš to fakto, kad tik pa rio varpų skambesį, daug kartų 
” . veido diametre jį padidna ir kas 15-lika min.
yra 38-nios pėdos. O kur dar paleidžia atatinkamus minėtų 
visos dekorecijos šonuose. varpų garsus.

Priekyje yra dirbtinis van- Kaip kad iš visko matosi, vi- 
dens gėlių prūdas, kame be sos apylinkės aplink šį gelių 
įvairių vandens lelijų yra ir laikrodį bus išdailintos ir, tuo 
auksinių žuvelių. Jis yra pa- pačiu, mums — čia gyvenan- 
siau apskritos formos; 85 pėdų tiems bus žymiai smagiau tu- 
ilgio ir 10 pėdų pločio. Šis sa- rint netoli miesto tokią gražią 
votiškas barjeras neprileidžia vietovę. Vyt. Mačikūnas. 
turistų prieiti arčiau pačio iaik ■ Mėgstantieji išmesti „čier-

grįžo iš 
skiybė-

lėktuvų

reikalais daugelį

Pagrindiniam laikrodžio pa
puošimui sunaudojama per 20 
tūkst. gėlių bei šiaip augalų, ku 
rių kiekvienas užima nuo 7.5 Ii 
gi 10.0 kv. cm. Čia nėra taip 
daug žiūrima į pačių gėlių gro 
žį, kiek į pačio augalo lapus bei 
į jų duodamą spalvą. Nereikia 
ateityje tautiečiams labai nu
stebti, jeigu prie šio laikrodžio 
bus pastebėta ir lietuviškų rū
tų. Jos šią vasarą dar bus bau 
domos Hydro šiltadaržiuose. 
Norima, kad jos augtų ne tiek 
į augštį, bet žymiai tankiau n 
ilgesnį laiką išlaikytų tamsiai 
žalią spalvą.

Žiemą visas laikrodžio vei
das yra papuošiamas spalvuo
tais akmenėliais, o pavasaiį NIAGAROS GĖLIŲ LAIKRODIS
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Laisvoji tribūna.
DIEVO NAMAI TOflbN 1E.

Labai gerai, kai spaudoje iš 2000 lietuvių, nors ir senoji 
nagrinėjami svarbesnieji lietu šv. Jono bažnyčia būna taip 
vių gyvenimo momentai, tik pat pilna. Tie žmonės susiien 

”i apylinkės daugumoje 
Turiu galvoje pėsti. Kažin ar kur nors prie 

High parko laikant pamal
das ar bent trečdalis tiek ti
kinčiųjų atsilankytų.

Labai teisingai daro Tėvai 
Pranciškonai, kad pirma sta- 

Toronte

jau ne visai gerai, kad jie nė- ka iš 
la objektyvūs. _ '
p. Kor. straipsnį „N. L.“ Nr. 
16. „Antrosios bažnyčios To
ronte statymo reikalu“. Noriu 
p. Kor. mintis patikslinti n 
papildyti.

Antrosios parapijos lietu- to sales. Lietuviams 
viams Toronte būtinai reikė- taip salės trūksta. Ir dabar vi 
jo. Užtektinai per penkis me-si minėjimai: 16 vasario, Ka- 
tus prigarbinome Dievą susi- riuomenės šventė, p. Simonai 
grūdę šonuose altoriaus, už čio sutikimas ir kt. daromi 
vargonų, ant laiptų ir skiepe, Pranciškonų pamaldoms nau 
prakaituodami ir netekdami dojamoje College kino salėje, 
sagų. Žmogus, per savaitę iš kuri ir gaunama tik per Prau 
vargęs fabrike ar kur kitur, į ciškonus. Pastačius dvi sales, 
bažnyčią sekmadienį eina ne viena bus naudojama kuitūri 
kaulų laužyti, bet atsigauti niams reikalams, antroji pa- 
dvasiškai, pailsėti, pasimelsti, maldoms. Bet jei pritruks vie 
susikaupti. tos, atsiprašius Viešpatį, bus

Tiesa, senoji bažnyčia da- galima panaudoti ir antroji, 
bar jau atremontuota, padi- Vėliau pastatys tikruosius 
dinta. Darbas atliktas labai Dievo namus — bažnyčią ir 
skoningai. Malonu joje atsi- sau vienuolyną. Nepavydėki- 
lankyti. Bet visų Toronto he- me. Tegul statosi vienuolyną, 
tuvių ji vistiek sutalpinti ne- kokį nori. Ontario provincijo- 
geli. je gyventojai jokiais mokes-

Naujai bažnyčiai sklypas čjais bažnyčių reikalams ne
nupirktas erdvus, kur tilps ir apdedami. Aukoti kiekvienas 
bažnyčia, ir salės, ir vienuoly gali, kiek nori, arba ir visai ne 
nas, ir dar liks vietos išėjus iš aukoti. Ir jeigu Tėvai Pran- 
bažnyčios kur pastovėti ir pa- ciškonai lėšų sutelks ir viskį 
sišnekučiuoti. pastatys, tai gerai. Garbė Jie

Sklypo vieta parinkta labai ms. Gal tik turėtų pagalvoti 
ir visuomenei paskelbti, kaip 
tą kapitalą mano ateityje per
kelti į Nepriklausomą Lietu 
vą, tada dar daugiau aukų 
gautų.

Netiko kunigams savo kolc

U visurjir ap.e viskąi
LIETUVOS LAIVŲ KAP1TANAI.

Jūrų kapt. Zigmas Domei
ka, plaukiojęs Venecuelos tau 
kiaivio „Linda“ kapitonu, pa
sidarė Sears and Roebuck de 
Venezuela bendrovės akcinin
ku ir paskirtas tos b-vės cent 
rinių sandėlių direktorium.

Buvęs Lietuvos Baltijos Lo 
ydo laivų kapitonas Antanas 
Šimkus jau ketvirti metai 
plaukioja „Esso Shipping Co“ 
tanklaiviu. Po 3 mėn. kelionės 
grįžta į Brooklyną, kur savo 
šeimoj praleidžia 4 savaičių 
atostogas.

Kapit. Įeit. inž. Povilas La
banauskas, paskutinysis mū. 
sų mokomojo karo laivo „Pre 
zidentas Smetona“ vadas, ir 
buvęs „Jūros“ žurnalo bendra 
darbis, dabar yra Voice oi 
America lietuviškosios progra 
mos redaktorium New Yorke.

Dr. Mykolas Slapšys, bai
gęs jūrininkystės mokslus Ne 
apolyje, Instituto Universita- 
rio Navale, buvo nuvykęs Į 
Kolumbiją. Neseniai persikė
lė į JAV ir apsigyveno N. Yor 
ke. Dabar eina L. J. S-gos rei 
kalų vedėjo ir sekretoriaus pa 
reigas.

ĮSTEIGTA RYT. JAV LIETUVIU PAŠTO ŽENKLŲ RIN 
KĖJŲ FILATELISTŲ DRAUGIJA.

Balandžio 4 d. New Yorke taikoje. Jame buvo parodytas 
įvyko lietuvių filatelistų šuva labai įdomus ir brangus ekspo- 
žiavimas - susirinkimas. Įsteig natas iŠ 1918 metų Vilniausgyveno Brooklyne, N. Y.

Jūr. kapt. Albinas Kudirka, ta draugija ir laikinai pavadin- abiejų laidų ženklų su visom 
baigęs jūrų mokyklą Marsely- ta „Lituanian Philattelic So- variaciom, paruoštas čikagie- 
je, Prancūzijoje, daugiau kaip ciety of New York“. Į laikiną- čių parodai gegužes 1—2 die- 
10 metų išplaukiojęs įvairių ją valdybą išrinkta: pirm. " - -
valstybių prekybos laivynuose. 
Kurį laiką padirbęs vienoje lai 
vininkystės bendroves konto
roje New 
išplaukė į 

KALTAS
AR

Prezidentas Eisenhoweris 
paskutiniu metu surengė apie 
septynis priėmimus, kuriuose 
nebuvo visai moterų. Viena 
žurnalistė paklausė preziden- įr iš Kanados filatelistai, 
tą, ar tik jis nesąs moterų prie iš dabartinio pirmininko K. Mo sūneliui 
šas. „Moterų priešas? — atsa- tūzo gavo daug patarimų ir dė šiam. ..‘ 
kė prezidentas. — Jokiu būdu ka jo rūpesčių praturtino savo Į susirinkimą pavėluotai at- 
ne. Norėjau jau surengti tris rinkinius gražiais, retais ženk- vyko iš Long Island jaunas vy- 
priėmimus moterim. Bet kai jais, kurių Kanadoje 
tik teiravausi dėl to savo pa
tarėjų,’ moterų, jos niekaip ne 
galėjo susitarti, kas mūsų ša
lyje yra žymiausios moterys. 
Taip priėmimai ir neįvyko“.

VOKIEČIO RECEPTAS 
JAUNYSTEI.

Neseniai buvo Vokietijos gy
Jūr. kap. Bronius Krištopai. dytojų kongresas. Jame buvo kvieno mėnesio pirmą trečia- 

’ ’ ‘ • pagerbtas Hamburgo profeso- dienį 7.30 vai. vakaro Vyt. Be-

Yorke, neseniai vėl 
jūrą JAV laivu.

EISENHOWER1S 
MOTERYS?

A. Ruzgas

tis, buvęs pirmojo Lietuvos 
Baltijos Lloydo laivo „Mais
tas“, vėliau „Marijampolės” 
ir „Kauno“ kapitonas, dabar 
gyvena Chicagoję.

Jūr. kapt. Stačinskas, bai
gęs navigacijos mokyklą Stet 
tine ir plaukiojęs karo metu 
vokiečių prekybos laivyne štu 
rmanu, atvykęs į JAV, apsi-

nomis. Po to parodyta įvairių 
pašto antspaudų iš pirmųjų Ne 
priklausomybės dienų ir pavyz 
džiai falsifikuotų ženklų. ,

Esant toli nuo tėvynės, dau- 
ii gelis turėjo progos pamatyti

Motuzas, sekr.
ižd. M. Slapšys.

Gauta daug
laiškų iš įvairių

Draugijos tikslas jieškoti
surasti kuo daugiau retos me- gražių ir retų ženklų.
džiagos, ruošti paskaitas, reng- Kai kurie iš dalyvavusių no- 
ti paroda*:, dalyvauti svetini- ri sudominti ir supažindinti sa 
taučių parodose ir spaudoje, vo jaunamečius sūnus su Lie- 
padėti tautiečiams papildyti tuva pašto ženklų pagalba. O 
rinkinius. vienas tėvas iš tolimos India-

Prie naujos dr-jos priklauso nos valstybės rašo: „padekite 
Jie man gauti ženklų mano 9 metų 

Lietuvos nemaqiu

sveikinimu 
vietovių.

11’

sunku rūkas ir taisyklinga lietuvių kai 
gauti net didmiesčiuose kaip ba, amerkonišku akcentu pa- 
pav., Montrealyje. reiškė: „Mano tėvas skaitė laiK

Pašto išlaidoms padengti ir raštyje, kad bus liet. p. ž. rin- 
-de ijKSi iB^Btzpotu ĮBffeuiosB.i kėjų susirinkimas. Pasakė man 
sidėta 1 doleriu mokesčio. apie tą, nes aš renku ženklus, 

Nutarta sueiti į glaudų kon- ir aš atvažiavau“.
taktą su veiklia filatelistų d- Labai džiugu, kad tėvai ii 
įįa „Lietuva“ Chicagoje. jaunimas savo laisvalaikį auko- 

Eiliniai susirinkimai bus kie ja Tėvų Žemės pažinimui. Pas 
to ženkluose mūsų menininkų 
atvaizduoti senosios ir atgimu
sios Lietuvos istoriniai įvykiai 
ir tautos charekteris.

Lietuvos pašto ženklai tarp-

rius M. Nonne, susilaukęs 90 iecko salėje 1883 Madison St., 
metų. Kalbėtojai stebėjosi jo 
jaunystės išlaikymo paslapti
mi. Atsakydamas jis pasakė vi 
sam kongrese trumpiausią kai 
bą: Optimizmas, mano poną., 
optimizmas išlaiko jaunystę; 
gydytojai nustatė, kad kaktai 
suraukti reikia 30 energijos_____ ____ ___ _______ ______ __________________ _______
vienetų, nusijuokti tik 13; tad „Lietuva“, tad ir susirinkimas darbo draugijai Lietuvos labui! 
kam be reikalo energiją eik- praėjo vieningai, broliškoje nuo Br. Abramonis.

■ Australijoje, 1 
gongo ir Sydnėjaus tęsiasi gru ] 
žus pajūris, kuriame yra išsi- pear‘o raštuose yra 16.000, o likimo 
mėtę ir keli kurortiniai mies- Milton'o 
teliai. Daugely šių miestelių džių. Karalienės Viktorijos lai

Ridgewood, N. Y.
Ypatingi, bus šaukiami šeš 

tadieniais arba sekmadieniais, tautinėje filatelijoje įvertinami 
pranešant nariams iš anksto, augštai, 
kad galėtų atvažiuoti toliau gy kaina, o kai kurie retesni net 
veliantieji. brangsta, kaip tuo tarpu kilų

Susirinkusius jungia pažy- ženklų kaina krinta žemyn, 
mėtas ant pašto ženklo žodis Sėkmės valdybai ir vieningo

tinkama. Prie dviejų plačių 
gatvių. Tiesiogiai, be persėdi
mo, pasiekiama tramvajum iš 
rytų ir vakarų ir tramvajum 
ar busu iŠ šiaurės ir pietų.

Sklypas parinkąs tirščiau
siai lietuvių apgyventoje, nese gas lietuvius skųsti svetimtau 
niai apstatytoje švarioje mies čiui nors ir vyskupui ar arki- 
to dalyje, o ne senamiestyje, vyskupui. Vargiai jis mūsų, 
Toronto senamiestis yra Yon lietuvių, reikalus teisingai su- 
ge ir King gatvių rajone, pranta. Taip pat netiko antuc 
Ten lietuvių bažnyčiai vieta siems tas skundas viešai nuo 
netinkam|a ir būtų perbrangi. altoriaus paskelbti. Aišku, vi- 
Nes ten yra stambiosios pra- so to priežastis buvo konku- 
moi»ės rajonas ir kv. pėda žc- rencijos baimė. Be reikalo. Už 
mės kainuoja 150 dol. teks tbejiems tų dirvonų plėš

Kad sklypas parinktas tin- ti. Dabar kai mes juos abejus 
karnoje vietoje parodo patys patampysim po spaudą, tai iš 
tikintieji. Į dabar laikomas pa skaičiuosim ne tik kokiuose 
maldas College kino salėje, ku namuose ruošiatės gyventi, 
ri yra šalia nupirkto sklypo, bet ir ką valgysit už kelių mc 
kas sekmadienis atsilanko iki tų. V. Pupius.
RESPEKTUOKIME MIRUSIO PASKUTINĘ VALIĄ.

Šiais metais kovo 5 d. suka- Jis pats jokios religijos neprak
ko 25 metai kai mirė didelis lie tikavo.
tuvis patriotas, karys ir L. Š. Savo turėtus tris dvarus ve- 
S-gos įkūrėjas Vladas Putvys- lionis norėjo išdalinti savo ku- 
-Putvinskas. mečiams, bet pastarieji atsisa-

Kaip ir dera, organizacijos kė priimti. Velionis valgydavo 
bei susipratusi lietuvių visuo- su savo darbininkais prie bend 
menė paminėjo šią Lietuvai ir ro stalo. Jo dvaruose darbiniu 
lietuviams reikšmingą asmeny kai turėjo pilną laisvę prakti- 
bę. kuoti savo religiją ir krikšto,

Deja, mane nustebino „T. vedybų bei mirties atvejais sei
Ž.“ Nr. 15 Vlado Putvio minė mininko arkliais važiavo j baž ____ .______  ______ ___ o__  .
jimo Toronte aprašymas, ku- nyčią ir į kapus, kur kam pi i- niekam drausti paminėti ir pa- areštuotas už judėjimo trukdy direktorių posėdis nustatė pla kliūtys...—Negalėjau rasti tin 
riame sakoma, kad minėjimo reikė, 
proga abiejose lietuviškose pa Dvarų
rapijose buvo už Vlado Putvio formuoti šauliai ir visi jautėsi, o jų tarpe ir bažnyčios, turi sa kiu šviesos signalųj 
vėlę atlaikytos šv. mišios. kaip pas

Aš velionį Vladą Putvį-Put Velionis savo artimiesiems- gal savo tvarką. Kaip visuome ■ Anglų kalboj yra apie pusę kas, 
vinską pažinojau pats ir apie -vaikams paliko testamentą, ku nė benagrinėtų šį klausimą ir miliono žodžių, bet dauguma spaudos

tai rodo jų pastovi

laidotas Kelmės parapijos ka
pinėse nešventintame skyriuje. 
Aš viso to esu liudininkas. 

Šiandieną, ruošdami viešus 
iškilmingus minėjimus ir sau 
ir jaunąjai kartai pristatydami, 
velionies kilnų taurų gyveni- _ , . ____v. __________  ___ __ ____________________________
mą su jo nuveiktais didžiais gyvena viena kita lietuvių šei- kais kaimietis pragyvendavo rike vienas darbininkas, 
tautai ir valstybei 
tuo pagerbdami jo 
rėtumėm pagerbti, 
ti, ir jo paskutinę 
šas ruošimas religinių apeigų 
jo minėjimo proga, ar bus su
derinamas su velionies pasku 
tine valia, su jo testamentu?

Daugumas tautiečių šito gat viena lietuvė moteris, atvyku- 
nežino. Įdomu, ar žinojo mi- si čia prieš kokius 30 metų, 
nėjimo rengėjai taip daryda- Taip pat ir Wollongongo apy 
mi, ar tai buvo sąmoningai ar linkėse esąs lietuvis, kuris Aus 
nesąmoningai padaryta? Gal tralijoj gyvena daugiau negu 
verta šį klausimą panagrinėti 20 metų, 
plačiąjai lietutvių visuomenei, m Vienoje New Yorko gatvių 

sankryžoj automobilistas ilgo-
• kai laukė kol raudona signah- ■ Dienraštį 

nė šviesa pasikeis į žalią. Taip ūžia Lietuvių Katalikų spau- jusi ištekėti dar ketvirtą kartą, 
jis buvo policijos dos draugija.

darbais ir ma- 
atmintį, tu 
respektuo- 
valią. Vie

ir tuo reikalu pasisakyti?
Vlado Putvio-Putvinskio 

laidotuvių dalyvis.
Red. pastaba: Niekas negah belaukiant,

tarp Wollon-toriai žino apie 40.000 žodžių, dabar lanko Jėzuitų seminari- 
__ Biblijoj yra 14.296, Shakes- ją. Jis atsisakė savo pusės pa 

> ir visas turtas paliks 
raštuose 8.000 žo- antram broliui.

Nijmegen (Olandijoj) fab- 
________ r--OJ____________ ____ __I__ , norė- 

Šių vietovių lietuviai dau savo amželį su 200 žodžių. damas iš savo bendradarbio lai 
giausia dirba PortKembla ge- | Adelaidės lietuvių katalikų mėti 400 cigarečių, susilažino, 
ležies fabrikuose. Keliolika jų bendruomenėje 1953 m. yra kad jis suvalgys gyvą pelę! Jo 
dar tebegyvena Unanderros buvę: 26 krikštai (12 beiniu- noras rūkyti buvo toks didelis, 
hostely prie Vollongungo ir kų ir 14 mergaičių), 11 jung- kad jis, vis dėlto, tą vargšę pe- 
dirba geležies pramonėje. Pa- tuvių (kurių 6 su kitataute- lytę suvalgė ir, žinoma, laimė- 
žymėtina, kad Depto mieste- mis), 3 mirimai tik vyių. Per jo išsvajotas cigaretes.
ly> Wollongongo gyvena Kalėdų laikotarpį susituokė;® Josefa Stankiewicz tik ką at 

Algirdas Pranckūnas su Vau- šventė 134-tąjį gimtadienį. Ji 
da Vorneckaite, Vytautas Pa gyvena mažame kaimelyje Alt 
tupys su Aldona Gudaityte, maiskow, Lenkijoj. Jos many- 
Stasys Matulevičius su Mar- mu, ji esanti seniausia pasauly- 
gret Joan, Antanas Škiperis je moteris. Nuostabiausia, p. 
su Mery Blanche, Vytautus Stankiewicz tebėra darbingo: ji 
Dainius su Angele Visockai- gyvena pati viena ir atlieka vi
le. są namų ruošą. Ji turėjo tris

„Draugą“ lei- vyrus, bet jie visi mirė. Noie-

Tos draugijos bet tam susidariusios rimtos

gerbti asmenį taip, kaip kas m4 girtame stovyje. Pasirodė, nūs ateinantiems metams ir iš kamo vyro šimto metų am- 
darbininkai buvo uni nori. Kiekviena organizacija, kad t0J sankryžoj nebuvo jo-rinko valdybą: pirm. kun. Ig. žiaus! — pareiškė p. Stankic-

! Mat jam Albavičius, vicep. kan. J. Pas wicz.
alkoholis raudonai švietė. kauskas, sekr. kun. P. Čini- H Anglijoje yra nemažas sk- 

MIC, Tėvų Marijonų aičius jaunų vyrų, kurie jo-
> vedėjas, iždininkas kiu būdu negali susirasti lic-

jį turiu štai ką pasakyti: be riame prašė jį palaidoti be jo- kaip bepasisakytų, bažnyčia anglų tenaudoja jų 3.000—3. kun. V. Atkočius, MIC. tuvaičių, nes jų nėra. Dėlto
patriotinių savybių velionis kių religinių apeigų ir ant jo vis vien pasielgs taip, kaip jai 000. Išmokslintas anglas vario ■ J. MaQuade pasimirė Phi- lietuviai vienur veda angles,
buvo didelis demokratas, ger- kapo nestatyti religinių ženk diktuoja jos tvarka. Savo ke- ja 8.000—10.000 žodžių. Gydy ladelphijoje ir paliko du nu- kitur itales ar vokietaites, ku
biantis kiekvieno žmogaus po- lų, kas ir buvo padaryta. Ve- liu visuomenė turi teisę žinoti tojai, kunigai ir teisininkai ži- iionu dolerių savo brolio dvie rių kasmet gerokai atvažiuoja
litines bei religines pažiūras, lionis Vladas Putvys buvo pa- tikrus faktus. no apie 25.000 žodžių. Redak- ms sūnums. Vienas — Jonas, dirbti Anglijon.

tėvą. vo nuostatus ir pasielgia pa

Pažinkime Kanaaa buvo paskirti Lieutenant Gover džiamasis susirinkimas atsisa- komendavo federalinę uniją šių gin taipogi parodo savo savivai 
nor'o iš jo draugų tarpo provm kė balsuoti už fondą, kuris pa dviejų Kanadų. Ši rekomenda- dos principų priėmimą, priside 
cijoje. Ši grupė buvo žinoma, dengtų vyriausybės valdininkų cija praėjo britų parlamente n damas prie Kanados politinių 
kaipo „Family Compact“, ka- algas. Britų parlamentas 1837 Unijos Aktas buvo priimtas partijų vadų pageidavimų, kad 

vykdomoji taryba turėtų turėti 
kuris iš vo provincijos reikalų kontro- damas algas iš Žemutinės Ka- šios dvi provincijos buvo su išrinktų susirinkimo atstovų pa

Įėję. nados fondo be jokio susirinki- jungtos ir, pagal aktą, čia tu- ramą.
Anglijos bažnyčia (Church mo atsiklausimo. Abiejose pro rėjo būti vykdomoji taryba, ku Atsakominga vyriausybe ga- 

of England) gavo sulig Konsti vincijose įvyko sukilimas. ri atsakinga išrinktam įstaty- lų iale įsigalėjo.
tucijos Aktu daug žemės. Bu- žemutinės Kanados žmonių mus leidžiamam susirinkimui. —

XVI — 1837 METŲ SUKILĖLIAI.
1791 metų konstitucijos ak-dos Lieutenant Governor buvo dangi ji nuolat bendradai bia-m. pavasarį atsilygino paskir- 1840 m. 

tu Kanada buvo padalinta į Lt. Colonel Simcoe, 
Viršutinę ir Žemutinę Kanadą, karto apsiėmė naujoje provinci 
kas šiandien yra Ontanjos ir joje suorganizuoti vyriausybę. 
Quebeco provincijos. Įstatymus leidžiamasis orga-

Kiekvienoje provincijoje tu-nas susirinko pirmą kartą 1792 
rėjo būti lieutenant - governor, m. rugsėjo mėn. 
vykdomoji taryba, kuri paskir
ta karūnos, ir jstatymus lei
džiąs susirinkimas (Legislati
ve Assembly), išrinktas pačių “7°Žemurin7amrKrnadorįsU- 
žmonių. tymus leidžiamajame susinnki-

Vykdomoji taryba ir įstaty- me įr anglų mažuma suprato, 
mus leidžiamoji taryba bei įsta kad jį mažaį ką galėjo sakyti 
tymus leidžiamasis susirinki- įstatymus leidžiamuose reika- 
mas, tai buvo tos institucijos, juose Gubernatorius ir tarybos 
kuriose Rym. katalikų prancū- buvo tuo pačiu laiku daugumo- 
zai turėjo teisę būti nariais. Jie įe anglaį įr šių valdininkų kryp 
taip ir naudojo savo privilegi- tįs pasirodė anglų grupės pa- 
jas, kurios buvo prancūzams su laikymu. Tokiu būdu mes ran- 
teiktos Quebeco aktu. daine žemutinėje Kanadoje gu- p^kh-ri^r’ tarybos^kurios“ pl-

Pirmieji provinciahniai rink, bernatonų ir tarybos vienoje tarė gubernatoriui, nebuvo Ja
niai įvyko Žemutinėje Kanado- puseje susigrupavusius ir ant- 
je 1792 metų birželio mėn. nau roję pusėje įstatymus leidžiami 
jo Lieutenant Governor Major jį susirinkimą.
General Clark'o vadovybėje, ir ų________  ______________ VBiU£.JUO icmaiua
pirmasis įstatymus leidžiamasis iš karto mėginama sudaryti vy tarp gubernatoriaus*bei tary- 
susinnkimas (vyko tais pačiais Gausybę britišku pavyzdžiu, bos ir įstatymus leidžiamo su- Vyriausybė iš karto ii 
metais gruodžio mėn., kuriame Vykdomoje, kaip ir įstatymus sirinkimo laikui bėgant pasida-specialistą ištirti padėtį, 
dalyvavo 34 prancūzų ir 16 au leidžiamoje, taryboje buvo tan. rė vis aršesnis. - ’ ~ ‘
glų atstovai. tikra privilegijuota grupė. Šios T“

Pnmasis Viršutinės Kana-tarybos susidėjo iš vyrų, kurie siekta tada, kai įstatymų Jei- tais. Šiame pranešime jis net re kuri ji ir šiandien dar yra. EI- vo pastatytas. (CS).

Neteko ilgai laukti ir abiejo
se provincijose iškilo nesusipra 
timai. Prancūzai turėjo daugu

tymus leidžiamajame susinnki-

__________ _____________________ __________  __ Tačiau išsivystė situacija, 
vo manoma, kad bažnyčia gaus kovotojas buvo Joseph Papin- Taryba turėjo susidėti iš 20 as kuri padarė beveik neįmanoma 
nemažai pinigų parduodama tą eau, kai tuo tarpu kovos vadai menų, kurie buvo paskirti vi- vyriausybei pasilikti valdžioje.

. . . ... - i ■ - - — - - .. sritis turėjojai turėtų padėti prieš „Family Compact" sam amžiui karūnos ir susimi- Kiekviena krašto t----- -------
grupės Viršutinėje Kanadoje kimas turėjo susidėti iš 84 as skirtingus interesus ir vyriausy

žemę, kas j
skleisti protestantų tikėjimą.

Išdava to buvo, kad Viršuti- buvo William Lyon Mackenzie, menų, kurie buvo žmonių iš- bei buvo galima išsilaikyti tik 
nėję Kanadoje buvo privilegi- 1837 m. sukilėliai, kurie vy-rinkti. I" j.
juota grupė, kuri kontroliavo riausybės buvo greit sutrainuy sričių, tai yra Viršutinės ir Že- 
vyriausybės biznį ir privilegi- ti, iškėlė faktą britų parlamen murinės Kanados, turėjo turėti ministerijai greitai sekė kita, 
juota bažnyčia, kuri džiaugės; tui, kad provincijose ne viskas po lygų atstovų skaičių susi- Viršutinė Kanada be to augo 
savo milžiniškais žemės plo- tvarkoje. 1838 m. Lord Dur- imkime. —Z" *--- " ’---
tais, kas žmonėm, bendrai, ne- ham buvo atsiųstas iš Angli- 1 
patiko. jos, kad ištirtų sukilimo prie- Jis mėgino prancūzus kanadie- begalėjo pasilikti toks pat.

Padėtis abiejose provincijo- žastį ir padarytų pasiūlymus, 
se pasidarė nepakenčiama. Gu kaip sutvarkyti situaciją, 
bernatoriai, kurie buvo karūnos

1837 m. sukilėliai, kurie vy- rinkti. Kiekviena iš tų dviejų partijų koalicija.
Išdava to buvo, kad vienai

greičiau negu Žemutinė ir su- 
Durham padarė vieną klaidą, sirinkimo vietų padalinimas r.e

Maritime provincijos, kaip 
zų kalba buvo pašalinta kaipo New Brunswick, Nova Scotia 
oficiali kalba. Po to sekantis ir Prince Edward Island, buvo 
generalinis gubernatorius, Lord tuo tarpu kolonijos, kurios bu- 
Sydenham, padarė tolimesnę vo pasiekusios /.kirtingus savi 

1837 metų sukilėliai Viršun klaidą atsisakydamas priparin- valdos laipsnius ir savivaldos 
nėję ir Žemutinėje Kanadoje ti Vykdomąją Tarybą ir nore- reikalavimai g;reit didėjo, 
buvo vyriausybės greit sutvar- uamas pats valdyti. Kanada atsidūrė politiniame
kyti, bet jie sukėlė didelį susi- Elgin greit nustatė Duihan.' piersitvarkyme. Vis daugiau po- 
rūpinimą Londone, kad Britų o tikėjimo klaidingumą, kad litinių vadų matė tik vieną iš- 
Vyriausybė iš karto išsiuntė prancūzai turėjo būti suanglin eitį, tai yra visų Šiaurinės Ame 

ti ir sutvarkė reikalą Unijos rikos provincijų susijingimą j 
. .. -------- - Lord Durham užbaigė savo Akto pataisymu, kad prancūzu vieną valstybę.

tikia privilegijuota grupė. Šios Konflikto viršūnė buvo pa-dabar garsų pranešimą 1839 me kalba pasidarė oficialia kalba, Konfederacijos pamatas bu-

siruošę priimti įstatymus lei- 
džiamos susirinkimo išrinktų 
narių nuomones, kiek jos liete 

Viršutinėje Kanadoje buvo valdžios reikalus. Konfliktas

čius padaryti anglais. Prancū-

XVII — ATSAKOMINGOS 
VALDŽIOS PRADŽIA.
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1954-uju metu sukaktuvininkai
Šiais metais sueina 190 me- mantinių minčių apie LJetu- 

tų, kai Žagarėje gimė, 1843 vos praeitį ir jie sukūre daug 
m. miręs Adomas Paulauskas, veikalų.
parašęs „Maldas rytmetines", šiemet sueina 170 metų kai 
kurias 1848 metais savo var- Telšių apskrity gimė Liudvi- 
du išleido J. H. Follhardas.

Šiemet sueina 170 metų kai

KULTU R LV KRONIKA
PROŠVAISTĖ NIŪRIAME ANGLIJOS LIETUVIŲ 

DANGUJE.
D. Britanijos lietuvių kolo Viktorija Prosinskienė, 

nijai gerokai sumažėjus, po Marija Lėmamenė, sekr. 
intensyvios emigracijos j Ka- na šeškaitė. į Kontrolės__ — - kas Kobeckis, išradėjas, gam-

Šiemet sueina 190 metų kai tininkas, mokytojas, mokęs 
Vilkijoje, ties Kaunu, gimė Adomą Mickevičių lietuvių 
Simanas Giedraitis, vėliau vys dainų, rašęs lietuviškai iš sa- 
kupas, atspausdinęs lietuvis- vo specialybės raštus. L. Ko
ką atsišaukimą prieš 1931 me beckis taip pat mirė ištrėmi- 
tų sukilimą, nukreiptą prieš me, vis tų pačjų rusų okupan-
carinę Rusijos okupaciją. tų persekiojamas, kurie ir da 

Šiemet sueina 180 metų kai bar turi pavergę Lietuvą.
Žarėnuose, Žemaitijoje, gimė 170 metų sueina kai Vabai- 
Laurynas Grikša, rašęs lietu- ninke gimė Mykolas Rudzins- 
viškai eilėraščius, kurių vieną kis, išleidęs „Maldų knyga isz 
atspausdino Simanas Daukan- wisokiu rasztu surinkta“, 
tas „Dajnose žemaitiu". Sausio 29 d. suėjo 165 me-

Rugsėjo 12 d. sueina 185 tai kai Rusnėje, prie Nemuno 
metai, kai Baidokuose, Saian žiočių, gimė Christlibas Ferdi- 
tų vai., gimė ir Prancūzijos nandas Sviderskis, rinkęs lie- 
Nancy mieste mirė Kiprijonas tuviškas liaudies dainas ir siun 
Juozas Zabitis - Nezabitauskas, tęs jas Laurynui Rėzai, jo ruo 
1831 metų sukilimo prieš Rusi šiamam lietuvių dainynui, 
jos okupaciją dalyvis ir tremti Kovo 14 d. suėjo 165 metai 
nys, rašęs lietuviškus eilėraš- kai Paveikiuose, Mažojoje Lie 
čius ir daręs vertimų iš pran- tuvoje, gimė Jonas Christlibas 
cūzų ir lenkų kalbos (Adomo Krause, rinkęs lietuviškas dai- 
Mickevičiaus). Jo brolis Ka-nas ir siuntęs jas L. Rėzai, jo 
jetonas yra išleidęs jo raštų, ruoštam dainynui.

Balandžio 8 dieną suėjo 170 Rugpjūčio 14 d. sueina 160 
metų kai Viliūnuose, miręa metų, kai Teraspoly gimė My 
Būdviečiuose, gimė Natanie- kolas Balinskis, Vilniaus mies 
liūs Pridrikis Ostermejeris, to istorikas, be to, parašęs ei- 
1823 ir 1824 metais bandęs lei lę monografijų iš Vilniaus ir 
sti pirmąjį, dar prieš Kelkį, iie Lietuvos praeities, 
tuvišką laikraštį „Nusidavi- Rugsėjo 29 d. sueina 160 
mai Dievo karalystėje”. Taigi, metų kai Užbalyje, Vileikos 
šiemet sueina 130 metų, kai apskrities, gimė Ignas Chodz- 
pasirodė pirmasis lietuviškas ka, daugelio lenkiškų apysakų 
laikraštis, skirtas tikybos rei- iš Lietuvos gyvenimo autoiius. 
kalams. 160 metų sueina kai Šilalės

Lapkričio 8 dieną sueis 170 parapijoje gimė Kalikstas Ka- 
metų kai Šovruose, Lydos aps sakauskis, 1832 metais lenkiš- 
krities, gimė Teodoras Narbu- kai išspausdinęs žemaičių kai 
tas, pirmasis žymesnis Lietu- bos gramatiką, 1859 m. išlei- AUGŠTUOSIUS MOKSLUS, 
vos istorikas, lenkiškai išleidęs dęs „Girtybe ir blaivyste”, vė 
devynių tomųLie tuvos istori- liau—pasaka apie velnią iv siu 
ją, kuri Kraševskiui ir kitiems korių, daugelį šventų raštų ir 
rašytojams sukėlė daug ro- t. t. (d. b.) Australij~o]e.
į»c= _<k~ ~kk—-—XiC7. —

SUSI VIES YJ1MAS 
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALE ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyči,ų lietuviai 

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę" nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA.
307 Writ 30lh Street New York 1, N. Y.

--xx----xx~~ -xx~ — -------

VINCAS KRĖVĖ.

MOTERIS
RYTŲ PASAKA, 

I.
Tebūna palaimintas šventasis Alacho vardas, temini jį 

kiekvieno tikrai Dievą gerbiančio musulmono lūpos ryto, 
vidudienio ir saulėleidžio metu, kaipo vardą To, kuris yra 
šaltinis, pradžia ir galas viso, kas buvo, yra ir dar bus pa
saulyje nuo jo sutvėrimo dienos iki paskutiniosios gyve
nimo valandos. , .

Vienas yra tikrasis Dievas ir Jo pranašas Muamedas. . .
Nėra Alacho, kaip tik Alachas ir Jo pranašas Mua

medas. . .
Kai piktasis ir išdidus Ablisas sukėlė danguje prieš 

Alacho galybę audringą maištą ir suklaidino daugel iki tol 
buvusių šviesiųjų dvasių, o suklaidinęs nuvedė jas klai
kiais Alacho priešų keliais, pamatė Dievas, kad praretėjo 
dangaus gyventojų eilės, išgirdo, kad jau nebe taip garsiai 
skamba Jo švento vardo garbė, kaip kad anksčiau skambe 
davo...

Pamatė, išgirdo ir susirūpino. ..
Susirūpinęs nutarė Alachas savo dieviškosios širdies 

gelmėse pašaukti gyveniman žmogų, kuris savo išvaizda n 
būdu, jam, praamžiui Alachui, būtų panašus, o savo sie
la ir protu — skaisčiosioms dangaus dvasioms.

— Kadangi jis buvo vėlyvesųis mano sielos sūnus, 
todėl nedera jam gyventi danguje sų angelais, kad ne
kiltų tarp jų nesusipratimus gimdančio pavydo.

— Taip pamanęs, nutarė Alachas savo sielos gelrnc- 
se sukurti žemės pasaulį ir pavesti Žmogui apgyvendinti 
jį, viešpatauti jame ir valdyti, kaipo savo nuosavybę. . .

Taip sumanęs, sukvietė visas ištikimas jam šviesią 
sias dvasias — dangaus angelus ir tarė jiems:

— štai praretėjo dangaus gyventojų eilės, ir suma 
žėjo mano vardo garbė, kadangi tie, kur gyveniman bu- 
vo pašaukti mano širdies džiaugsmui ir mano vardo gar
bei, nuėjo, Ebliso sugundyti, klaikiais pikto keliais. To
dėl sumaniau dabar pašaukti gyveniman žmogų išvaizda 
panašų man, o siela jis turi būti jums brolis. Apgyven- 
dinsim jį ant žemės, kad paveldėtų ją, viešpatautų joje, 
valdytų ir džiaugtųsi ja, kaip kad jūs dangumi džiaugia
tės, ir garbintų mano vardą nuo ankstaus ryto iki vėlaus 
vnka’-'i.

NAUJA KNYGA.
Kun. M. Valadka — Popiežiai 

ir Lietuva.
„Religijos sentimentas mie

ga musų žmonėse“, — cituoja 
kun. M. Valadka savo naujoje 
knygoje „Popiežiai ir Lietuva“ 
posakį italų tautos žadintojo 
Mazzini. Tiesa, šiais laikais re
liginiais klausiniais ne tiek 
daug rūpinamasi. O kai kurio
se valstybėse, labjausia už va
dinamos geležines uždangos, 
religija visai iš žmonių gyveni
mo net prievarta šalinama. 
Kun. M. Valadka minėtame sa
vo kūrinyje siūlo nenumoti ran 
ka į religinius reikalus. Jis ryz 
tąsi įrodinėti, kad tautų gyve
nime religija visais laikais tu
rėjo didžiulės reikšmės.

Bet jis yra tos nuomonės, 
kad religija turinti įimti ir tau 
tinius pradus, tik tada ji galin
ti tautos gyvenime suvaidinti 
reikšmingesnį vaidmenį. Čia 
pat jis nurodo sėkmingus pa
siekimus tų tautų, kurių religi
ja esanti sutapusi su tautos šie 
kiais. Kun. M. Valadkos kny
goje randame nurodymą, kad 
ne žydai palaikė sinagogą per 
tuos tūkstančius metų, kada 
žydų tauta buvo išblaškyta vi
same pasaulyje, bet atvirkščiai 

jų kūrybos rinktinę „Ginta- ~ «įnagoga palaikė žydų tau- 
rai“. Kiekviena knyga kainuo- JaPonai ir arabū pasaulis 
ja po 5 dol. Iš anksto abu vei
kalus užsisakiusieji bus išeinan 
čiuose veikaluose atžymimi

Tulys, prof. dr. M. W. Gra
ham ir kit. Telpa per 50 nuot
raukų iš viso pasaulio lietuvių 
gyvenimo. Po visomis nuotrau
komis parašai duodami lietuvių 
ir anglų kalba. Žurnalas turi

ižd. anglišką skyrių. Metinė ptenu- 
Ire- merata visame pasaulyje 4 dol. 
ko-Administracijos adresas: „Lie- 

nadą ir J. A. V-bes, orgamza misiją išrinkta Sofija Jumšky tuvių Dienos“, 9204 So. tsroad 
cine veikla ir kultūrinis gy- tė, Barbora Lipšytė ir Erna way, Los Angeles 3, Calif, 
venimas žymiai susilpnėjo. Uspenskienė. 
Meno rateliai ir chorai daž
nais atvejais turi kviesti tal
kininkų iš kitataučių tarpo.. 
Jų pasirodymai praretėjo.

Š. m. balandžio 24 dieną 
prašvito Londono padangėj, Šešplaukio 
kai Liet. Socialinio L _ 
salėje pasirodė Šv. Cecilijos riama dėstymui pradžios mo- giau

MUZIKAS 
ALF. PRIELGAUSKAb 

dirbęs per 8 mėn. laiko; parašė 
„Bendrijos“ leidykla nai- naują lietuviškų melodijų po- 

gia spausdinti Prof, d-ro A. puri „Trimito“ orkestrui. Sis 
’ ■> „Lietuvių kalbos popuri skiriasi nuo pirmojo 

Klubo pratiminę gramatiką“. Ji ski- tuo, kad čia yra parinkta dau- 
i Lietuvos kariuomenėje 

choras, atvykęs koncerto iš kyklose, bet ypatingai pritai- mėgiamų dainų melodijos. Po- 
tolimos Škotijos. Choras, ku kinta naudojimui savamoks- puri pasižymi kariška dvasia, 
ris beveik išimtinai yra su- hams, šeštadienio ir vargo mo Šiaip jame vyrauja „Karžygiu 
darytas iš Škotijoje gimusių kykloms. Dvasia"... Taip, rodos, norima
lietuvių ir vadovaujamas pa- Užsisakyti galima „Bendri- ir tą kūrinį pavadinti. Pirmą 
sišventusios muzikės A. Var jos" leidykloje, (17a) Wein- kartą tas popuri buvo išpiidy- 
naitytės - Mullen, programoj lieim-B., Postfach 233. tas gegužės 1 d. Toronte, kada
išpildymu nustebino daugelį airdor 9riNU«l“ įvyko „Trimito" 2 me.tų įsikų-
londoniečių. Nors kai kurie „AUSKUD 3U1W5 rimo minėjimas.
iš choristų jau nemoka lietu- režisuojamus Rutenio, pastate trcmTIES“ 
viškai, jų tarimas yra visisKai Adelaidės — Australijoje — ” 
geras, o dainavimas — pui
kus.

PROFESORIAI LANKĖ 
VASARIO 16 GIMNAZIJĄ.

Vasario 16 gimnaziją apiar. 
kė Pabaltijo Instituto nariai, 
prof. Zenonas Ivinskis ir pi oi. 
Antanas Maceina. Svečiai atvy 
ko iš Bonnos, kur jie lankėsi 
Pabaltijo Instituto reikalais. 
Iš instituto likviduojamos bib
liotekos numatoma gimnazijai 
padovanoti apie 2.000 tomų 
mokslinės literatūros įvairio
mis kalbomis.

AUSTRALIJOJE BAIGĖ

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

KI. G-nis.

LEIDYKLA
studija - teatras. Dekoracijos Vokietijoj pirmąjį pusmetį iš- 

vertingus veikalus; 
„Gatvės Berniuko 
trilogijos antrąją

Rūkštelės. leidžia du
Vaidinimo, kuris gražiai R. Spalio

praėjęs, metu scenoje buvo ki Nuotykių“ 
gaisras, kurį gesino atvy- dalį Ant Ribos ir mūsų rašyto- 
australų gaisirininkai.

PLUNKSNOS KLUBO 
SYDNEJUJE.

pastarajame pasitarime daly
vavo filosofų-literatų sekcijos kaip garbės prenumeratoriai— 
nariai. Almis Jūragis literatu- lietuviškos spaudos taikintojai 
rinėje paskaitoje padarė kntiš tremtyje ir nemokamai gaus 
ką Pūkelevičiūtės < 
knygos „Metūgės“ (išleistos knygą. Užsakymus ir pinigus 
Kanadoje) įvertinimą ir su- iki gegužės 10 dienos siųskite 
pažindindamas plačiau su kū tiesiog į leidyklą Tremtis (13 
ryba. Diskusijose nuomones b) Memmingen, Postfach 2, 
gana įvairavo, bet išvadoje Germany arba Tremies atsto- 
„Mettūgės“ įvertintos kaip vui Kanadoje — Miigustinui 
svarus ir reikšmingas įna- Kuolui, 143 Claremont St., To- 
šas mūsų poezijoje. Aptarus ronto, Ont.
kitus reikalus, Sirgėdų sve- vlock-AC A i ictd a i i in i tainė įvyko šeimyniškos at- K,OSKAS AUSTRALIJOJ,
sisveikinimo vaišes su išvyks Melbourne atidaromas spau- 
tančiu į JAV J. Tininiu, ku- dos platinimo kioskas, kurio ye 

laiką, nuo įsisteigi- dejas priima platinti įvairius 
ladės universiteto Medicinos mo dienos, buvo aktyvus spaudinius. Kiosko vedejo ad- 
fakultetą. Danutė Bortkevičiū Plunksnos klubo narys ir Fi resas: Mr. Bronius Zumeris, 
tė-Žilinskienė Melbourne uni lozofų - literatų būrelio pir- 37 Roxburgh Street, Ascot Va 
versitete pabaigė Socialinių mininkas. Atsisveikinimo kai le Vic., .

t — „Bendrijos“ 
lizavosi medicinos socialinio bičiuliai, įvertinę Juozą Tininį eilėraščių rinkinio 
darbo srityje. Vytautas Dome kaip žmogų ir kultūrininką, hn Cristlina“ autorius

Australijon nuvykę lietuviai 
kimba į mokslus. Jau yra pii- 
inieji baigę ir augštuosius mo-

lęs 
kę

Pirmieji, kurie Australijos 
universitetuose baigė augštuo- 
sius mokslus, yra šie: Dakta- 
las Jonas Mikužis, baigęs Ade ris visą 

Medicinos mo dienos,

mokslų studijas ir dar specia- bose organizacijų atstovai ii

tik dėka savo religijų dare įsi
dėmėtiną pažangą.

Tokius pagrindinius nusista 
tymus turėdamas, autorius jau 
kritiškai pasisako apie tas re
ligines organizacijas ir bazny- 

eilėraščių „Gatvės Berniuko Nuotykiu“ cias> kunos> būdamos tarptauti 
nes, nepaiso tautinių reikalų.

Bet lietuvis skaitytojas gal 
būt daugiausia sau medžiagos 
ras toje kun. M. Valadkos kny 
gos dalyje, kur surinkta daug 
faktų iš lietuvių tautos gyveni
mo. Pradedant lietuvių krikš
tu ir baigiant šiais laikais čia 
piešiamas lietuvių religinis gy
venimas ir daromos sugestijos, 
kad užklupusių lietuvių tautą 
negerovių akivaizdoje mums, 
girdi, pravartu persvarstyti u 
politinius, ir kultūrinius ir re
liginius mūsų reikalus. Knyga 
aiškiai turi tikslo padaryti į 

Melbourne? Australia“ Sakytojus tam tikrą įtaką. Bet
išleistųjų 
„Cascata 
Venanct- 

la Sydnejaus universitete bai- kėjo jam visokeriopos sėkmes jus Ališas (kun. Arminas) au 
gė Humanitarinių mokslų sky- kitame žemyne. koja visas savo pajamas iš
nų pasirinkęs filosofijos sntj. „LIETUVIŲ DIENŲ” 

Visi baigusieji turi darbą pa, , .
gal savo specialybes ir tikisi balandžio men. numeryje atžy- 
kopti savo specialybėse į augs mima Poeto Bernardo Braz- 
tybes. džionio 30 metų literatūrinio

darbo sukaktis. Šiame numery- 
STUTTGARFE JSISTE1GE je duodamas pasikalbėjimas su 

MOTERŲ KLUBAS. juo, trejetas jo eilėraščių, eile 
Stuttgarte susiorganizavo nuotraukų iš jo gyvenimo. Apie 

Pabaltijo Moterų 
Lietuvių atstovybės klubas, A. Tyruolis.
kurio valdybą sudaro: pirm. Tame pačiame numeryje ra- 
Marta Gedgaudienė, vicep. šo: K. Mockus, St. Lūšys, A.

ji parašyta patriotinėje dvasio
je ir niekeno jausmų neužgau
na.

Kun. M. Valadkos knygoje 
240 pusi, kaina 2 dol. 50 c.

A. šešupis.
koja visas 
šios knygos Vokietijos Kraš
to Valdybai Vasario 16 Gim
nazijos reikalams.

ATSIŲSTA PAMINĖTI. 
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USTAS STEBKLAS. Roma- RIS. Istorijos apysaka iš Vy 
nas, 248 psl., kaina 2.60 dol. tauto Did. laikų, pagal Chruš 

-«.uta,u .v.........r._ Dail. Alb. Bielskis. Išleido čiovo - Sokolnikovo romaną.
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nis literatūros žurnalas, red. knygą gauna už dolerį.

Ir atsakė jam šviesiosios dvasios, kurios yra dan
gaus angelai:

.— palaijnintas esi, Viešpatie, darbuose savo ir suma
nymuose, nes viskas būna, kaip tu panori!

II.
Ir sukūrė Alachas žemės pasaulį, apgaubė jį mėlynu dan

gumi, užžibino saulę, kad ji šildytų. Bet žemė buvo plika ir 
nuoga, niauri ir tuščia. Nebuvo joje nei kalnų, nei slėnių, 
nebuvo ten nei sodų nei pievų, nesiūbavo žaliosios tamsia- 
unksnės girios, neliūliavo amžinai neramios jūros, nečiurleno 
upės ir upelės, nežydrėjo dangaus varsomis ramūs ežerai. 
Tik visur buvo niauri lyguma, tik visur buvo nyki tyruma. . .

Neklostė dar tada debesys dangaus, negaivino Žemes 
skaudūs lietūs, nepuošė padangių nei žverblančiosios žvaigž
des, nei nakties metu ilgesį gimdąs mėnulis. . .

Tik viena saulė, skolindama sau šviesos iŠ Alacho veido, 
švietė žemei, gausiai berdama jai savo karštus spindulius, 
nuo kurių nebuvo tada kur pasislėpti, nes žemė unksnės dai 
nežinojo. ..

O kai nužengdavo saulė nuo padangių atsilsėtų, apgaub
davo tada žemę tamsi, kaip Ebliso likimas, naktis.

Matydami visa tai, dangaus angelai didžiai stebėjosi ii 
stebėdamiesi prisiartino ir tarė Alachui, žmogaus besigadeda 
mi; '

-— Niauri, kaip Edliso šalis, yra tavo naujai sukurta že
mė. Nejauku ir liūdna ten bus gyventi žmogui, kuris tau dar 
nęra nieku nusižengęs.

Ramia, tėviška šypsena nusišypsojo Alachas, išgirdęs 
šiuos žodžius, ir glostydamas savo žilą barzdą tarė angelams:

— Aš suteiksiu žmogui protą ir valią, kad jis su jų pa
galba išpuoštų žemę, kaip patsai panorės ir išmanys. Jis iš 
dabins ją taip, jog net jūs, dangaus gyventojai, turėsite žmo
gui pavydėti.

Taręs tai, paėmė Alachas, žmogų, dar neturintį savo kiū 
tinėje amžinosios sielos, už rankų ir taip į jį prabilo:

— Atsikelk, gyvenimui nubusk ir gyvenk mano gaibei, 
o savo laimei.

Sualsavo žmogaus krūtinė, prasivėrė akys, atsistojo jisai 
ir gyvas buvo. Nustebo visi angelai, Alacho galybę išvydę, 
ir vienu balsu sušuko:

— Didis esi savo darbais, o Alache! Nėra tavo galybei 
ribų ir darbams tavo kas negalima.

Tai buvo pirmoji sutvėrimo diena. ..
III.

T’-?i gyvenimui, atsistojo ant kopi, jis

Stp. Zobarskas. 88 psl., kaina 
1 dol. Adr.: Gabija, 335 Union 
Ave., Brooklyn 11, N, Y.

Juozas Sužiedėlis. ŽALGI-

ėmė dairytis kaip dairosi tasai, kur miegodamas patenka ne
žinomon jam vieton. . .

Ir tarė jam Alachas:
— Ada! Tesie nuo šios dienos tokis tau vardas.
Nusigando žmogus, išgirdęs Alacho balsą ir išvydęs Jį 

akis akin, visu kūnu sudrebėjo, ir tuomet pirmą kartą jo šir
dis baimę pajuto.

Nuo tos valandos apsigyveno baimė ant žemės ir iki šių 
dienų gyvena sieloje kiekvieno sutvėrimo, kuris širdį tun.

Ir tarė vėl žmogui Alachas:
— Nenusigąsk ir nedrebėk širdimi, kad matai mano vei

dą: nemirsi, bet gyvas būsi ir paveldėsi mano garbei, savo 
laimei visa, ką dabar mato ir ką tik pamatys vėliau tavo akis.

— Kas esi, viešpatie? — paklausė žmogus, vis dar bai
mės pagautas.

— Aš esu Alachas, tavo tėvas ir Dievas, iŠ nieko tave 
pagimdęs, iš nebūties gyveniman tave pašaukęs. Nėra ir ne
bus tau kitų dievų, kaip tik aš. Minėk visada su pagarba 
mano vardą ir šaukis manęs, kai tau bus reikalinga pagalba. 
Ausis mano bus visuomet į tavo balsą atkreipta.

Taręs šiuos žodžius, apsidengė Alachas šviesa ir pra
nyko. Daugiau nebematė žmogus Dievo veido iki šios die
nos ir niekados nebematys, kol žemę mindys jo kojos. ..

IV.
Pasiliko žmogus vienui vienas ant žemės, ir nebuvo ten 

kito garo, kaip tik jis vienas.
Apsidairė ir apsižvalgė aplinkui, o apsidairęs pajuto di

delį n skaudų nusiminimą savo širdy, nes buvo jisai vienui 
vienas. Aplinkui vien tik beribes lygumas, niaurias ir dy
kas, mate jo akis, nes žemė dar buvo tyra ir plika, jos dai 
nedengė pievos, nedahino vandenys, nepuošė medžiai ir kai
nai neįvairino. . .

Kai pakilo augštyn saulė ir ėmė žerti karštus savo spin
dulius, dar labjau nusiminė ir nuvargo žmogaus širdis, nes 
nebuvo unksnės, kur būtų buvę galima nuo kaitros pasi
slėpti. ..

Nusiminė žmogus, ir skausmu pabrinkusi jo širdis gū
džiai sudejavo. Ir nuo tos valandos atsirado žemėje nusimi
nimas ir skausmas ir iki šios dienos josios neapleisdamu žmo
nių širdyse begyvena.

Kada nusiminimas ėmė skaudžiai kankinti žmogaus sie
lą, prabilo jo lūpos ir ėmė balsiai šaukti Alachą, kad išgirs
tų, o išgirdęs suteiktų jo kūnui raminančios ir atoilsį teikian
čios unksmes.

Išgirdo Alachas žmogaus balsą ir pasiuntė jam savo an-
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Mokslo-techmkos n&y temis
ATOMINĖS ENERGIJOS PRITAIKYMAS KASDIENI 

N1AM GYVENIMUI.
Jungtinės Amerikos Valsty- aičius, maždaug 1.500.000.000.

bės atominę energiją naudoja Beveik visos požeminės sis Taigi buvo padaryta išvada, 
ne tiktai bombų ir atominių temos pasaulyje veikia su nuo kad ta medžiaga yra ar pačio- 
šaudomųjų ginklų gamybai, bet stoliu. Tiktai keturios iš jų se sėlenose, ar tuojau po selc- 
ir kasdieniniam gyvenimui. turėjo pelno pereitais metais, nomis, bet kuri su sėlenomis

Jau yra paleistas povandeni- Yra tikrai keista, kad Madi i pasišalina. 1934 metais Willia 
nis laivas, varomas atominio do požeminis, kurio važiavimo ms ir jo bendradarbiai iš vie- 
variklio. Jau suprojektuotas ii mokestis yra žemiausias pa- nos tonos ryžių sėlenų gavo 5 
geležinkeliams garvežys, kuris šaulyje, t. y. nuo vieno cento gramus to vitamino, 
ilgai netrukus veš traukinius ir daugiau, turėjo didžiausį 
atomine energija. pelną. Jis turėjo 20 nuoš. pel

Jau statoma elektros jėgai- ną, kai tuo tarpu pasaulio di- 
nė, kuri atominę energiją per džiausią sistema, New Yorko, 
dirbinės į elektros energiją, turėjo nuostolį.

Ir taip atominės energijos pri Toronto požeminis yra tarp 
taikymas kaip dinamines, va- tautinio bendradarbiavimo pro 
romosios, jėgos yra visai iš- dūktas. Šviesiai raudoni, ly- 
spręstas klausimas. gūs vagonai buvo pagaminti

Tačiau dar nuostabesnis ato senoviškame Glaucester mies 
minės energijos pritaikymas te Anglijoje; bėgiai pagamin- 
biologijoje. Jau yra nustatyta, ti Kanadoje ir Jungt. Valsty- 
kad apšvietus atominės energi bėse; požeminio stočių stikli- 
jos spinduliais daržoves, vai- nis paviršius — Yorkshire n 
sius, maisto produktus, kaip sustatytas Onterijoje. Monc- 
duoną, mėsą ir tt., galima juos realis projektuoja, bet labai le- 
išlaikyti visiškai šviežius ii- tai. 
giausį laiką. Pavyzdžiui, atomi 
niais spinduliais apšviesta duo 
na ir bulvės išsilaiko visai švie Tikrumoje B buvo pirmasis 
žios dvejus metus.

Biologijoje atominė energija mikas Kazimieras Funk išsky 
radioaktyvių izotopų pavidale rė, gaudamas kristalų formo— 
daro tiesiog stebuklus. Atomi- je, ir kuriam davė vitamino 
ne energija apšviesti augalai ir vardą 1912 m. Tam moksliniu 
gyvuliai daug greičiau auga ir kui pasisekė gauti vitaminą B 
duoda nepalyginamai didesnį iš mielių. Jis su 20 miligramų 
prieauglį. Šioje srity, kuri tik- išgydė karvelį, kuris turėjo li
tai pradėta bandyti, yra numa gą vadinamą polineuritis. Vė
tyti neparastai dideli duome- liau pasirodė, kad vitaminas 
nys. B nėra vieninga substancija.

VITAMINAS B.

Vitamino Bl ypatybės.
Tai yra gražūs balti krista

lai. Tirpsta vandenyje, tai reiš 
kia, jog negalima laukti, kad 
organizmas taupytų tą vitann 
ną savo kūne, nes vanduo iš
tirpinęs išplaus jį iš audinių u 
išneš laukan. Yra gerokai pa
stovus prie 100 laipsnių, reiš
kia, maistą gali virinti, nesu
griaunant vitamino. Bet jei
gu maistas ilgai verda arba la 
bai ilgai yra karštame vande
nyje, vitaminas Bl suyra ir, 
be to, dar, jeigu nesugriuvo be 
verdant, kadangi tirpsta van-

vitaminas, kurį lenkų bioche-

Nemažiau svarbus yra ato- Ir šiandien vitaminas B jau 
minės energijos taikymas me pasidalino į vitaminą B 1, B 2, 
dicinoje, kur daugely atvejų B 3... ir priėjo iki B 12. Todėl 
tai duoda nustabių pasekmių, dabar jau kalbama apie B kom 

Taigi, atominė energija, pleksą, jeigu nekalbama apie 
atomo skilimo produktai jau kokį vieną atskirą vitaminą iš 
dabar daro stebuklus, ateity- visos B grupės. Paimkime tik 
je jie darys dar daugiau jų. vieną ir būtent — B 1.

POŽEMINIAI TRAUKI- Beriberi ir Polineuritis.
NIAI PASADLY. jau nuo senįaį buvo žinoma

Pasaulio didesnių miestų Japonijoje, Kinijoje, Britam- 
tarpe, kurie turi požeminius jos ir Olandų Indijoje viena ii 
traukinius, yra Londcthas, gat kuri vadinasi Beriberi, kas 
New Yorkas, Paryžius, Ber- Sinegalų kalboje reiškia „Di- 
lynas, Viena, Maskva, Madri- delis nusilpimas *. Ta liga pa
das, Barcelona, Glasgowas, sireiškia labai jvairiose formo 
Stockholmas, Tokio, Osaka, se; pasirodo raumenų nusilpi 
Buenos Aires, Budapeštas, mas, paralyžius, edema, t. y. 
Sydney (Australijoje), Čika- žmogus ištinsta, širdis išsiple 
ga, Bostonas ir Philadelphia. įja. Taigi matome, kad ne ko 
Roma turi naują požeminį trau ks nors vienas organas, bet iš 
kinį, kuris yra maždaug to- tisos kūno sistemos, kaip an- 
kios pat rūšies, kaip ir Toron tai nervų, raumenų, širdies ii 
to. Cleveland ir Rochester J. indų sistemos yra ligos žiau- 
Valstybėse svarsto požemi- riai paliestos. Be to dar virški 
nių traukinių statybą; Roches nimo sistema irgi pasidaro pa
ter jau turi vienos mylės ilgu- krikusį. Studijos parodė, kad 
mo požeminį traukinį, kuriuo beriberi yra netinkamo maitini 
gabenama žmonės ir prekes, mo pasekmė. Buvo patyrinė- 

New Yorkas, kuris ima 10 ta, kokį maistą valgo anų kraš 
centų už kelionę, yra daugiau tų gyventojai? Jie valgo dau- 
siai investavęs savo požemi- giausiai ryžius, nuo kurių yra 
niame traukinyje: 1.622.3000. pašalintos sėlenos. K. Funkui 
000 dol. ir šiuo traukiniu kc- atėjo mintis maitinti karvelius 
liauja didžiausias keleivių sk vien tik nukaištais ryžiais. Ii

NEPRi KLAUSOMA LIETUVA
ištiesti, karveliai stiširgo giau girdi krfiiiMht apie vūami- 
panašia į beriberi, vadinama ną Bl.
polineuritis. Tą ligą, jeigu ji 
nėra pertoli pažengusi, galima 
išgydyti, jeigu duosi karve
liams lesti nekaištus ryžius.

Vitamino BĮ reikšmė.
Vitaminas BĮ yra būtina da 

lis tų enzimų arba fermentų, 
kurie virškina krakmolinį ir iŠ 
miltų padarytą maistą. Kuo 
daugiau studijuojame, tuo ga 
mta atrodo 
paslapčių, 
kai sako, kad 
nos gabalėlį 
mažiausiai 12 
mentų, ir dar 
visi tie fermentai turi pasiro
dyti tam tikroje tvarkoje. Jei
gu koks fermentas nepasiro
do, tai jo apleidimas tuojau pa 
sireiškia, virškinimas nebeina 
toliau, ir tas produktas kokios 
nors rūgšties formoje eina i 
kraują ir gadina visą tvarką n 
tada nebegauna tinkamai pa
ruošto maisto nei nervai, nei 
raumenys; dar blogiau, tas to 
liau nesuvirškintas produktas 
veikia kaip nuodai. Vitaminas 
BĮ yra tam tikrų enzimų ar 
ba fermentų aktivatorius. Nie 
kas neįvertins tinkamai vita
minų svarbos, kuris nežino en 

denyje, tai vitaminas iš mais- zimų arba fermentų reikšmės, 
to išeina, pereina į vandenį, be kurių nevyksta mūsų kūne 
O jeigu vanduo yra išpilamas, nei virškinimo, nei kyėpavi- 
tai maistas visiškai pasilieka mo, nei kitokie reiškiniai. Jei 
nuo vitamino apiplėštas. Iš si gu mes studijuojame maistą U 
to vitamino ir dar kitų mato- boratorijoje, tai ką naudoja
me sriubos reikšmę. Vitami- me, jeigu norime maistą su- 
nas BĮ turi labai malonų kva skaldyti į atskiras chemines 
pą — kvepia mielėmis, yra ge dalis? — Kaitiname maistą, 
rokai kartus. Vitamino che- viriname, pilame rūgšties, šar 
minė formulė yra žinoma ir va mV ir pan. Gyvas organizmai 
dinasi mokslininkų tarpe tia- tų priemonių negali vartoti, 
minas, tik plačioji publika dai Nukelta į ,7-tą psl.

pilnesnė visokių 
Mums mokslinin- 

suvirškinti duo- 
turi pasirodyti 
enzimų, arba ler 
to nepakanka,—

::

Jau septinti metai LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAU
GIJA leidžia kas trys mėnesiai kultūros ir visuomenės 

mokslų žurnalą

,4 OARSAS"
ŽURNALAS DIDOKO formato, 32 puslapių, 

įrištas į gražius viršelius.
Paskiausiojo numerio turinys:

Krikščioniškoji Demokratija (pasiskaityti tiems, kurie 
netingi galvoti). Kiek žmonių išžudė bolševikų režimas 
(žmogaus gyvybės vertė Rusijoj) ; Latviai apsivienijimo 
kelyje (kaip galvoja ir veikia mūsų kaimynai) ; Kas yra 
Lietuvių Darbininkų Draugija (arba kaip seniau Ame
rikos lietuviai gyveno) ; Tai buvo Jeruzalėj, karalių 
mieste (įrodyta, kad ir asilai kai kada susipranta).

Ir dauugybė visokių skaitymų tinkamų visiems ir 
visiems laikams.

Kaina metams 1 dol., atskiro numerio kaina 25 et. 
Prenumeratą prašome siųsti TIK Amerikos (JAV) 

pinigais arba tarptautine pašto perlaida.
„DARBA S“

636 East Broadway, So. Boston 27, Mass., USA.
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680 Brushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. į
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Dėmesio šiam sąrašui!
Ką gi galima gražesnio, kulturingesnio ir paprastesnio pado
vanoti vaikams, giminėms, pažįstamiems ir kitataučiams, kaip 
knyga? Čia patiekiamas jų sąrašas ir kainos su persiuntimu: 
Knyga jums suteiks paguodos ir sukels gerų minčių, pažadins 
viltis ir praskaidrins bent kokią nuotaiką. Štai jums kny
gų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti, kas patinka.. Knyga 
Jūsų neapvils, nes ji geriausis Jūsų draugas, palydovas ke
lionėse ir Jūsų guodėjas poilsio metu.
11 autorių. MYKOLAS SLEŽEVIČIUS ...............................5,00
S. Būdavas. VARPAI SKAMBA, romanas ....................... l>50
Amerikos lietuvių VARDYNAS ......................................... 5,00
Kun. Valadka. POPIEŽIAI IR LIETUVA . . ................ 2,50
V. Čižiūnas. TAUTINIS AUKLĖJIMAS ŠEIMOJE .... 1,50 
V. Krėvė. RYTŲ PASAKOS ................................................. 2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO ................................. 1,50
F. Moriac. GIMDYTOJOS, romanas ....................................1,75
B. Brazdžionis. DIDŽIOJI KRYŽKELĖ .......................... 2.00
B. Pūkelevičiūtė. METŪGĖS..................................  1-00
J. Paukštelis. KAIMYNAI. Romanas..................................... 2.50
J. K. Karys. NEPRIKLAUS. LIET. PINIGAI. 5.00
Merimee. KOLOMBĄ, romanas................................................2,50
P. Andriušis. ANOJ PUSĖJ EŽERO.................................... 1,50
I. Jankus. PO RAGANOS KIRVIU........................................1,50

-Pirandello. PIRMOJI NAKTIS................................................. 1,50
‘j’rof. V. Biržiška. SEN. LIET. RAŠTŲ ISTORIJA . 2,00 
Putinas. KELIAI IR KRYŽKELIAI.................................. 2,50
Balys Sruoga. GIESMĖ APIE GEDIMINĄ....................... 2,00
Kazys Binkis. BALTASIS VILKAS..................................... 1,00
A. Škėma. ŠVENTOJI INGA................................................. 2,50
V. Žemkalnis. KUDIRKOS SĄJŪDIS ...............................0,75
Simonaitytė, AUGŠTUJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, rom. $ 3,50
K. Binkis. LYRIKA....................................................................2,00
B. Stundžia. BURIAVIMAS IR JŪRININKYSTĖ. . . . 2,00
J. Grabauskas. KELIAS Į PASISEKIMĄ...........................2,00
August Gailit. TOMAS NIPERNADIS. Romanas...........2,50
K. Požeraitė, NUSIDĖJĖLĖ, romanas .............. $ 2__
400 metų PIRMAI NEMUNO POEMAI . . $ o 50
B. Rukša, UGNIES PARDAVĖJAS ......... ............$1’—
B. Rukša, ŽEMĖS RANKOSE ............................. . ‘ $ 1’—
F. Lavinskas. ANGLIAKASIŲ ATSIMINIMAI 3 00 
Žurnalas LITERATŪROS LANKAI.............. « f
J. Gruodis, VISUR TYLA, AGUONĖLĖS RŪTA

RUGIAGĖLĖS ......................... į . . $ x 50
Š. Ragana, SENAME DVARE, romanas.........  $ 2*__
J. Balys, LIET. TAUTOSAKOS SKAITYMAI ... . $ 3’— 
V. Ramonas, KRYŽIAI, romanas .................................. $ 2,—
J. Jankus, NAKTIS ANT MORŲ, romanas................ $ 2,50
Dr. K. Grinius, ATSIMINIMAI ir MINTYS................ $ 1,50
P. Orintaitė, MARTI IŠ MIESTO ..............................$ 0,75
S. Zobarskas, RIESTAŪSIO SŪNUS, vaikams .... $ 0,75 
S. Zobarskas, PER ŠALTĮ IR VĖJĄ, vaikams............$ 0,40
S. Zobarskas, GANYKLŲ VAIKAI ...............................$ 0,80
V. Tamulaitis, SUGRJŽIMAS..............................................$ 1,10
Vydūnas, TAURESNIO ŽMOGAUS UŽTEKĖJIMAS $ 0.30 
Vydūnas, BHAGAVAD - GITĄ, iš sanskrito ..............$ 0,30
Tulpė, TILTO SARGAS, romanas.....................................$ 1,—
J. Kaupas, Dr. KRIPŠTUKAS PRAGARE .................. $ 1,—
Prof. Roemeris, LIETUVOS SOVIETIZACIJA .... $ 0,25
Vytenis, RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ, žudynės............$ 0,75
J. Gailius, KARTUVĖS..................................................... $1 —
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gėlą, kuris žaibo greitumu nusileido žemėn ir taip į žmogų 
prabilo:

— Ada, praamžius Alachas išgirdo tavo nusiminimo 
kupiną balą ir išgirdęs siunčia tau brangią dovaną, kuria ne- 
apdovanojo nė savo angelų. Ta dovana tu galėsi naudotis, 
iki nurims tavo širdis, iki bus patenkinta tavo siela. . .

Štai ką sako tau visagalis Alachas mano lūpom: — Kiek 
viena tavo mintis, kiekvienas noras, kuris užgims savo šii 
dy, kuris atsiras tavo krūtinėje, kuris sušvis tavo galvoje — 
įsikūnys ir bus čia žemėje, nes tu esi josios viešpats ir valdo
vas ir patsai privalai tvarkyti ją ir dabinti sulig savo noro. .

Tokią galią suteikiu tau Aš, visagalis Alachas, ir dėlt' Ji 
minėk, žmogau, šią valandą mano vardą. .. ft

Taręs tai, išnyko dangaus angelas, ir žmogus daugiajF 
nebematė žemės akimi jo veido. ..

Ir buvo tada antrosios dienos vidudienis, buvo valanda 
kurioje kiekvienas tikrai Alachą gerbiąs musulmonas turi at H 
likti namazą, o jį atlikdamas — minėti Alacho vardą ir dėkoB 
ti jam už suteiktas žmogui dovanas, gausias čia — ant žemės I 
ir dar gausiau pažadėtas ten — edeme, kur nebus nei nuofl 
vargio, nei bado, nei ligų, nei mirties, o vien tik amžina ma’ J 
lonė, amžina laimė tarp juodakių hurisų. .. J

V-
Nusidžiaugė žmogus, išgirdęs tuos angelo žodžius, o nu< 

sidžiaugęs išvijo nusiminimą iš savo širdies.
O kai nusidžiaugė ir nurimo, tarė, kalbėdamas:
— Teatsiranda unksnė ir teduoda prieglaudą nuo kait. 

ros mano kūnui, telinksmina mano akį ir tedžiugina mano 
širdį. . .

Vos ištarė žmogaus lūpos šiuos žodžius, proto pagim
dytus, kai Dievo malone pasipuošė žemė unksnėtais sodais, 
žaliomis giriomis. . .

Pasipuošė sulig svajonės vaizdų, kurie užgimė žmogaus 
širdy, kurie sušvito žmogaus galvoje. . .

Ir atsitiko visa taip, kaip žmogus panorėjo, kad būtų. . .
Džiaugsmu pasprogo tada žmogaus širdis, ir džiaugs

mas joje apsigyveno. Ir taip gimė ant žemės džiaugsmas. 
Nuo tos valandos iki šios dienos gyvena jisai ant žemės ir 
nuolat lanko kiekvieno žmogaus širdį, kai jis patenkina sa
vo norus ir savo troškimus pasiekia. . .

Pasislėpė žmogus medžių unksnėje ir buvo laimingas ir 
patenkintas, kad visa atsitiko taip, kaip panorėjo kad bū
tų. Ir nuo tos dienos laimė ir pasitenkinimas apsigyvenu 
ant žemės ir neapleidžia jos, nuolat lankydamu žmogaus šir

dį, kai jis pasiekia savo tikslų, įgyvendina sumanymus, kurie 
gimsta jo sieloje. . .

Sėdėdamas medžių unksnėje, besidžiaugdamas, kad jam 
gera ir malonu dabar, dairėsi žmogus į žemę ir į dangų. Be
sidairydamas pastebėjo, kad gražus ir žydrus dangus, kad 
dar nuoga ir plika žemė, nes joje buvo tik medžiai ir daugiau 
nieko nebuvo. Ir pagailo žmogui žemės, kad ji nuoga, ir to
dėl tarė savo širdy:

— Teapsidengia žemė, tepasirėdo žolėmis, tepasipuo- 
šia pievomis, kad jai nebūtų gėdos prieš dangų. Tebūna jos 
grožis kaip dangaus grožis. . .

Ir tarė taip žmogus, žemės besigailėdamas, ir gailestis 
gimė todėl ant žemės. Ir nuo tos valandos atsirado ant že
mės gailestis ir randasi iki šios dienos ir nuolat lanko žmo
gaus širdį, kai vargą mato, savo vargą ir brolių savo. . .

Vos prabilo žmogaus širdis, gailesčio sujaudinta, kai 
pasipuošė žemė žolėmis, pievomis. Sužaliavo josios lygumos 
ir buvo gražios, kaip žydrios dangaus gelmės. ..

Matydamas tai, žmogus džiaugėsi ir nežinojo, ko da: 
galėtų panorėti jo širdis. . .

Ir taip džiaugėsi ir savo žeme gėrėjosi žmogus iki va
karo. O kai saulė nusileido, atoilsio trokšdama, ir žemę ap
gaubė nakties tamsumos, pamanė žmogus ir širdimi pano
rėjo :

— Dabar mano akys kaip užmerktos, nes jomis aš nie
ko nebematau, nei žydraus dangaus, nei žaliuojančios žemes, 
nei unksnėtų medžių. Ir nuvargusios dabar mano akys, vi
są dieną pasaulio grožiu besigėrėdamos. Teužsimerkia jos ii 
teatsiveria sielos akys, kuriomis aš visa pamatau, ką esu die
ną matęs.

Ir užsimerkė žmogaus akys, ir atsirado saldusis sapnas 
ant žemės ir iki šios dienos čia gyvena, lankydamas žmogų 
kiekvieną vakarą, kada jo kūnas pavargsta ir atoilsio reika
lauja.

Atskrido sapnas, apgaubė žmogų savo švelniais spar 
nais, ir atsivėrė žmogaus sielos akys, kad jis, ilsėdamasis kū
nu, gyventų ir matytų, kad miegodamas vėl gėrėtųsi tuo, 
kas jo širdį džiugino dieną. . .

Miegojo žmogus visą naktį, sapnuodamas, miegojo iki 
lyto, kol saulė vėl atskleidė žemei savo veidą. . .

Taip pasibaigė antroji pasaulio kūrimo diena. . .
VI.

Kai saulė patekėjo, apleido žmogų sapnas, ir nubudo 

jisai. Nubudęs pajuto, kad gera ir linksma jam pasauly: gy
venimo džiaugsmas pagavo jo širdį.

Ir ėmė jisai garsiai garbinti Alachą, kad gražus Jo pa
saulis ir malonu jame gyventi.

Garbino žmogus Alacho vardą ir garbino ant žemės 
jis tiktai vienas, jokio kito balso nepritariamas: ant žemės 
nebuvo dar kito gyvo garo, kuris balsą būtų turėjęs, kaip 
tik jisai vienas.

Tylėjo žemė ir visa gamta, nes joje nebuvo nei paukš
čių, nei žvėrių. Ir vėjas dar nebuvo gimęs, todėl medžiai ne
šlamėjo, neskambino lapais, vėjo papučiamais.

Ir tarė tada žmogus savo širdy:
— Gražu ir malonu mano akim žiūrėti į žaliuojančias 

žemės erdves. Bet kodėl gi mano ausys mano nieko negirdi, 
ir jokis skambus balsas, kuris pritartų mano balsui, Alacho 
vardą garbinančiam, nedrumsčia žemės tylos?. .. Nuobodu 
vienam pasauly gyventi. Teatsiranda ant medžių, tarp žalių 
lapų, teatsiranda giriose ir pievose gyvos, balsą turinčios esy
bės, kad drauge su manim Alacho vardą garbintų, įvairiais 
balsais mano ausį džiugintų ir man tarnautų.

Tebūna taip, kaip aš noriu. . .
Vos tik pamanė taip savo širdy žmogus, kai nauju gy

venimu prabudo pasaulis: tūkstančiais paukščių balsų su
skambėjo žaliuojantieji medžiai. Suplaškėjo pievos ir ginų 
gelmės balsais suaidėjo. Žmogaus valia atsirado ten, gyve
nimai! iš nebuities pašaukti, žvėrys ir paukščiai, peteliškės 
ir žiogai. . .

Visi naujai atsiradę gyviai buvo įvairių įvairiausi, gra
žių gražiausi ir žmogaus akiai ir ausim malonūs.

Ir pamatė žmogus, kad visa buvo gera ir gražu, taip, 
kaip jis norėjo, kad būtų, ir ttodėl ėmė dar labjau, dar gar
siau garbinti Alacho vardą. O aplinkui visa gamta, paukš
čiai ir žvėrys, įvairiais balsais pritarė žmogaus balsui. ..

Pagarbinęs Alachą ir padėkėjęs Jam už jo malonę, pa
norėjo žmogus pamatyta savo pasaulį. Brido jis visą dieną 
žaliomis pievomis, ėjo unksnėtomis giriomis, matė linksmai 
skrajojančius, padangių erdvėms besidžiaugiančius paukš
čius, didelius ir mažus; matė ramiai šalia kits kito besiga
nančius, bebėginėjančius žvėris, didelius ir mažus, stiprius 
ir silpnus. Neskriaudė dar tuomet aras karvelio, liūtas jau
čio, o vilkas avelės — nebuvo dar mirties pasauly. . .

Žemė nebuvo dar mačiusi prievartos ir skriaudos, o 
saulės šviesa raudono kraujo. ..

Daugiau bus.
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PO RUDENINIU ARGENTINOS DANGUM
RAŠO NL BENDRADARBIS L. KANČAUSKAS.

Šiltųjų Pietų kraštų gyven- Temperley lietuvių kolonijoje, zuotas „Aušros“ choras, 
tojai iškankinti vasaros kaiš- Tpi Wa pvventu auRŠto mo. riausiai dauguma jaunųjų 
čių ir jų palydovų uodų, rude 
niui atėjus, lengviau atsikve
pia. O ruduo čia ateina tuo 
laiku, kada šiaurėje prasideda 
pavasaris ir ten visa gamta 
triumfuoja nusikračiusi žie
mos šalčių.

Taigi, šiandieną po rudeniš 
kuoju Argentinos dangumi 
žmogus jautiesi ne tik fiziš
kai, bet ir dvasiškai 
nors gamtą puošįa 
medžių lapai.

Lietuvių kolonijoje 
deniu prasidėjo gyvesnis orga 
nizacinis judėjimas, o su juo 
kultūrinė bei meninė veikla. 
Dabartiniu metu scenos mege 
jai smarkiai ruošiasi Motinos 
Dienos minėjimui ir žada į lie 
tuvišką sceną išeiti su naujais

stiprus, 
geistą

su ru-

Jei čia gyventų augšto mo
kslo žmonės ir tokie, kurie vi
sur ir visuomet giriasi savo 
patriotiškumu bei uarbais, ne 
būtų nieko nuostabaus, bet da 
bar, kada dauguma yra papras 
ti darbininkai ir Lietuvos kai
mo sūnūs bei dukros, kurių 
širdys kupinos karštos tėvy
nės meilės, yra labai džiugu. 
Koks gražus pavyzdys buvo 
organizuojant Argentinos Lie 
tuvių Bendruomenę, kada vos 
pradėjus šį darbą daugelis nei 
save veikėjais besivadinančių
jų suko galvas, kur ir kaip pra 
dėti steigti apylinkes, tempei 
liečiai be jokių ginčų ir svars
tymų įsteigė Argentinos Lie 
tuvių Bendruomenės Temper 
ley Apylinkę. Tas sunkias or
ganizacines pareigas su kars- 

vaidinimais bei dainomis. De- užsidegimu stojo eiti didė
ja, Susivienijimas Lietuvių Ar jįs veikėjas patriotas Jonas 
gentinoje vietoj Motinos Die Stasiulevičius, kuris savo pa
nos minėjimo gegužės 1 die- reigą 1 
ną rengia Naujosios Centro šiandieną 
Valdybos pagerbimą. O gal ne 
pamirš bent vėliau pagerbti 
lietuvę motiną, kuri tiek daug 
didvyrių mūsų tautai davė?

Ir man atėjęs ruduo teikia 
daugiau noro pasižvalgyti po 
lietuvišką koloniją ir įspū
džiais pasidalin su lietuviškos 
spaudos skaitytojais. L..__
moję, nėra taip lengva pasiek 
ti tas vietas, kur lietuviai yra 
didesniais būriais įsikūrę ir 
ten dirba patriotinį-kultūrinį 
darbą, bet užtenka vieną-ki- 
tą kartą tarp tokių lietuvių pa 
buvoti, o paskiau viską sekti 
iš toli.

be priekaištų atliko ir 
j Apylinkė puikiai

veikia.
Temperley miestelyje įsikū 

rę lietuviai puikiai tarpusavy
je sugyvena, ko kitur negali
ma pastebėti. Čia turintieji 
didesnes patalpas jas mielai uz 
leidžia susirinkimams, repeti
cijoms, minėjimams ir pan. Pa 

Tikru- vyzdžiui, pp. Morkūnų namas 
yra kolonijos organizacinio gy 
venimo širdis, kur nuolat vy 
ksta Liet. Bendruomenės 
rių susirinkimai, o muziko Ig
no Valentinavičiaus namai 
yra dainos ir vaidybos meno 
židinys, nes jo namuose gimc 
dabar puikiai savo reprezen
tuojąs „Aušros“ choras ir ne- 

Nors jau daug kartų pašau- vienas scenos veikalas iš jo na 
lio lietuvių spaudoje nuskąra- mų pilnai paruoštas išėjo j 
bėjo netoli Buenos Aires esan lietuvišką sceną. Tiek Ign. Va 
čio miestelio Temperley vai- lentinavičjus, tiek jo žmona yra 
das, bet štai ir vėl tenka šį dideli lietuviškos dainos myie- 
vardą garsinti, nes ten gyvc- tojai ir tą meilę meistriškai mo 
na ir lietuvišką dartą dirbą he ka perduoti kitiems, o ypač 
tuviai šiandieną yra puikiu pa jaunąjai kartai, kuri nėra per- 
vyzdžiu daug didesnėms ir se daug jautri viskam, kas yra lie 
noms lietuvių kolonijoms Ar- tuviška. Jei ne Ign. Valentina 
gentinoje. vičiaus pastangomis suorgam

na-

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

Kalba lietuviškai
Pel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

I LIETUVIS LAIKRODININKAS i

į ŽUKAS ANTANAS t
1 408—8-th Ave, Ville Lasalle, Que. TR 4321 | 

« Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.
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VICTORIA 
CLEANERS 
DRYERS CO.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

TR

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūna*,
A. Majauskas.

1MONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135 
mmin»»ttwnnnin»nnnnnnn:m»»ttom«tmnn>»»n»»n»»ffln:gtti:i
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SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

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

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VT RIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

augštos kokybėm rankų darbas.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

tuvių šiandieną nebūtų lietu
viškai kalbėję ir dainavę apie 
savo tėvų gimtąjį kraštą Lie
tuvą.

Temperley lietuvių choras 
„Aušra“ nesiriboja vien daina; 
jis vaidina ir organizuotai du
ba visuomeninį darbą. Tam tu
ri išsirinkęs valdybą, kuri daž
nai daro posėdžius ir tiesia gai 
res platesniam veikimui. Iki ko 
vo mėn. 28 dienos energingai 
Valdybai pirmininkavo choris
tas VI. Giedraitis, bet ir po to 
jis negalėjo pasitraukti, nes 
įvykusiame visuotiniame cho- .
ro susirinkime buvo perrinktas galų. Neturime jokios žinios, yra apie 5 6 mg. Apskaičiuo kad kaikurios nėščios moterys
i naują valdybą, kurios pirmi- kad gyvuliai gamintų šitą vita ta, kad Š. Amerikoj normalus nustoja apetito, joms dažnai

,. ninku ir toliau liko. miną. Atrodo, kad’kaikurios suaugusio žmogaus maistastu pradeda širdis pykti^turi palin
Ta proga tenka pažymėli, bakterijos gali gaminti tiarai- 

kad paskutiniu metu Argenti- ną. Atrodo, kad ir žmogus 
nos lietuvių kolonija pergyve- šiek tiek gauna vitaminą BĮ 
na nemažą liūdesį, nes Lieuvių iš tų bakterijų, kurios gyvena 
Tautinio Ansamblio choro jo virškinimo kanale. Mėsa tu 
„Daina“ vadovui pianistui And ri šiek tiek vitamino BĮ, vpa 
riu Kuprevičiui išvykus ilges- tingai kiaulės mėsa. Daugiau- 
niam laikui į JAV, nutilo taip šiai vitamino B1 yra grūduo- 
puikiai skambėjusi lietuviška se, bet, kadangi žmogus bėra- _ .
daina. Ta spraga turėtu užpil- finuodamas miltus daug šėle- kuri ypatinguose atsitikimuo-

cho- nų pašalina su visu grūdo pe- se pasireikš. Žmones, kurie da kurios vidurių ligos yra vita- 
rikapu, tai ir vitaminas B din ugiau maitinasi riebalais, ma- mino BĮ stokos išdava. Bet ka 

~ ■ •’—vitamino B, dangi studijos dar nėra pa-
i pažengusios šitoje 

miltinius ir cukrinius valgius, srityje, todėl negalimt kol kas 
Kadangi dabar tiaminas yra galutinio sprendimo duoti, 
lengvai sintetiniu būdu gami- Patariama vitaminą BĮ dau 
namas, tai savaime yra lengva giau vartoti, kada kas atlieka 
papidyti vitamino stoką, jeigu sunkius darbus, kurie kainuo
ji pasirodo dėl maisto kokybės, ja daug protinio įtempimo, pa 

.... . , . . . vyzdžiui egzaminu laike. Ka-Vitammas BĮ kaip vaistas. dangį vitaminas B1 nėra nuo. 
Visi bus pastebėję, kad žino dingas ir dideliuose kiekiuose, 

nės, kurie yra chroniški alko- todėl nėra pavojaus perdėti, 
holikai turi blogą apetitą, jų Jeigu kas labai daug duotų vi 
rankos dreba ir vėliau išsivys- tamino BĮ iki 500—1000 mg. 
to į ligą, kuri gydytojų termi- intraveninėmis injekcijomis, 
nologijoje vadinasi Neuritis ai gali iššaukti alergijas ir toksiš 
coholica. Dabar žinome, kad kus reiškinius, bet tai yra re- 
jie tikrumoje serga mitimo su tas daiktas.
krikimo liga, kuri paeina iš vi Išvada: iš visų avitaminozių. 
tamino B stokos. Todėl visie- kurios mūsų šalyse gali pasi
nis alkoholikams duodama da taikyti, avitaminozis B dažnia 
ug vitamino BĮ ar per burną, usiai pasitaiko, todėl į tą da- 
ar injekcijomis. lyką reikia daugiau kreipti dč

Ne vienas bus pastebėjęs, mesio. (L).

dyti Temperley lietuvių
ras „Aušra“. ___

Labai dažnai nevienas rašo gsta. Daug vitamino BĮ turi žiau tereikalaus 
lietuviškoje spaudoje apie jau- mielės, bet kadangi mielės sa negu tie, kurie daugiau valgo kankamai

• t < . . • «- • _ 2.___ • . _ a. . J11 —____  rMtlFiMiiir «»• milzrinmc trolnitic erifxrm F/"nosios kartos auklėjimą lietu- vaime nėra maistas, todėl žmo 
viškoje dvasioje, bet tie visi gus iš jų mažai tegali to vila 
sielvartai dažniausiai neatsiekia mino gauti.
rezultatų. Argentinoje taip pat 
šis reikalas labai gvildenamas, 
kartais prieinat prie aštresnių 
tarporganizacinių ginčų: vieni 

Nukelta į 8 puslapį.

VITAM1NAS B. ..
(Atkelta iš 6 pusi.) 

tuojau sugadintų audi- 
atrado kitokias

jam 
nius. Gamta 
priemones — fermentus.

Vitamino BĮ šaltiniai.
Vitaminas BĮ paeina iš au-

Kiek žmogui reikia vitamino 
B 1?

Augalams tiaminas yra hoi 
monas, o žmogui ir gyvuliams 
vitaminas. Vitaminas yra išrei 
škiamas mikrogramais (gama; 
ir yra 3,33 gamų arba 3/10U0 
mg. Suaugęs žmogus reika
lauja mažiausiai 1000 interna 
cionalinių vienetų arba 3 mg., 
kuriuos turi gauti iš maisto. 
Kadangi coli bakterijos šiek 
tiek pagamina, tai spėjama, 
kad normalus žmogaus kiekis

A. J. Norkeliunas
PER SAVO AGENTŪRĄ

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRA UDIMO 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 dirbiniai.

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
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 VALANDOI

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
Siuvėjas

P. ŠIDLAUSKAS

C. Halpin Funeral Home Reg’d
KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 

rėdavo 0,8 mg. Nuo to laiko, kimų prie vėmimų. Pirmiau bu 
kai valdžia įsakė kepėjams dė- vo manoma, kad šios moterys 
ti į duoną vitamino B, tai vi- turi jau tokią prigimtį, kad 
dutinis amerikonas gauna da- joms neiko negalima padėti, 
bar 1,3 mg vitamino BĮ. lai Dabar žinoma, kad tai daž- 
vis dar yra permažai, o turėtų niausiai paeina nuo vitamino 
būti 3 mg. Su 1,3 mg. neįveiks BĮ stokos. Taigi ir nėštumo 
nei beriberi, nei polineuritis, neuritis pasirodė esanti vita 
bet visgi bus tam tikra stoka, mino BĮ stokos pasekmė.

Yra dar manoma, kad kai-

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti uokumentų verti- X 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, X 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas Zmuidzinas ;
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

I
 BRONIUS AMBAKAS

SPECIALISTAS Iš EUROPOS 
BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 

dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

SEKITE NAUJAS MADAS 
UŽSISAKYKITE 

KOSTIUMĄ 
geriausios angliškos medžiagos iš 

naujausių audinių.

PRITAIKOME KELNES 
prie jūsų švarko. 

GARANTUOTAS DARBAS.
Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013

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 Bieury ir Dorchester) 

MONTREAL



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

vybės išlaikymo ir galūtino 
Lietuvos išlaisvinimo.

Tie reikalai neapseina be iš
laidu ir todėl yra nustatytas me 
tinis 2 dol. solidarumo mokes
tis, kuris yra renkamas nuo 
kiekvieno suaugusio dirbančio 
lietuvio, nežūrint jų pažiūrų 
skirtumo.

Tai yra garbės mokestis ii 
jį sumokėjusieji patenka į susi 
pratusių lietuvių bendruome
nės narių sąrašą.

TAUTIETI!
Neabejotinai Tamsta laikai va. Tas sutaupo daug išlaidų 

save Lietuvių bendruomenės ir laiko.
nariu ir Tamstai yra brangus Prašome panaudoti šio atsi- 
Lietuvos vardo populiarinimas šaukimo atkarpą ir siųsti mo- 
kitataučių tarpe bei bendiuo kestį paštu šiuo adresu: K. L. 
menės žygiai, kurie siekia lietu B. Apylinkės Valdybai, 235 Os 

sington Avė., Toronto.
Likusias atkarpas prašome 

pasiūlyti kitiems, Tamstos pa
žįstamiems lietuviams. Už šią 
Tamstos talką Valdyba bus 
Jums labai dėkinga.

Mokestį betarpiškai galima 
sumokėti pas kiekvieną Toron 
to Apylnkės valdybos narį, To 
ronto Lietuvių Namų raštinė
je, 235 Ossington Ave., Toron 
to, svetainėje „Tulpė“ 994 Du 
ndas St. W., J. Beržinsko krau 
tuvėje, 1212 Dundas St. W. ir 

Valdybai yra didelis paieng „Atlantic“ Restaurant, 1330 
vinimas, jei mokestis yra sumo Dundas St. W.
karnas laisva tautiečių iniciaty- Toronto Apylinkės Valdyba.
Siunčiu solidarumo mokestj $... už 19. . . . metus .... pus 
mėtį......................................vardu. ------
Pakvitavimą prašau siųsti šiuo adresu: .......................................

Parašas.

PARAMOS’4 VEIKLA DIDĖJA.
Pavasarį ūkiškas gyvenimas vusi apie 120 paskolų iš viso 

pagyvėja. Vieni ruošiasi pirkit per 65.000 dolerių, 
farmas, kiti perka namus, juos 
remontuoja ir įrengia, o treti 
perka biznius, automobilius n 
t. t. Visiems jau žinoma, kad 
lietuvių kredito kooperatyvas 
„Parama“ ūkiškai remia savo 
narius išduodamas paskolas pa

„Parama“ yra taip pat saugi 
ir pelniga vieta santaupoms m 
vestuoti. Už santaupas indėlių 
sąskaitoje moka 3 proc. meti
nių palūkanų, o už santaupas 
šėrų sąskaitoje moka apie 5% 
dividendo. Be to sąryšyje su 

lankiomis sąlygomis. Kiekvie- santaupomis nemokami drau- 
nam iš mūsų teks įsitikinti, ką džiama taupytojų gyvybė ligi 
reiškia Kanadoje turėti dau- 1.000 dolerių. Taigi „Parama“ 
giau grynų pinigų, perkant ką suteikia savo nariams visokeno 
nors vertingesnio, nes tuomet pą ūkišką naudą.
nupirksi žymiai pigiau ir suly
ginamai geresnį objektą. Tuo 
tarpu paskolos išduodamos iki 
2.000 dolerių vienam asmeniui 
grąžinat lygiomis ratomis kas 
mėnuo per dvejus metus. Iki 
šiam laikui „Parama“ yra išda baigiama pertvarkyti II-jo au-

Nuo gegužės 1 d. „Parama“ 
veiks du kartu per savaitę; 
penktadieniais 7—9 vai. ir šeš
tadieniais 11—1 vai. dieną.

LIETUVIŲ NAMUOSE

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

Šios savaitės namai skubiam pardavimui: a

į> $ 11.900. Bloor-Delaware. Mūr. 6 kmb. namas. $3.000 įin. 4 
g $ 14.500. Bloor-Indian Grave. 7 kmb. m. nam. $4.000 jm. 
j, $ 16.900. St'. Clair-Oakwood raj., atsk., gerų plytų, 2 augš. 
r namas, dupleksas, vand.-alyva šild. Geras pirk, a
V $ 16.900. High Park-Roncesvalles raj., atskiras, 9 kmb., A 
r mūrinis namas, vandeniu-alyva šild., garažas.

• 1. Namai pardavimui
L Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant a 
r namus įvairiose miesto dalyse. a

; 2. Paskolos
j> Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. © 
X Paskolos statybininkams ir NHA paskolos. X 

; 3. Insurance |
«■ Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 9 
į, ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

į‘ Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis X 
j’ po pamaldų. v
| KREIPTIS OL 6381.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.

Hamiltone: 18 Spadina Avė. Tel. L! 9—2035 
Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telefoną* LO 8951.

I
Dr. A.Pacevičius |

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

Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778 KRentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai, g 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. i

PO RUDENINIU ARGENTINOS LIETUVIŲ DANGUMI.

WINNIPEG’AS AUGA 8.000 PER METUS. Atkelta iš 7 Pub1- būti dėstoma lietuvil>
ir kiti norėtų jaunimą auklėti Kait)a-

Winnipego gyventojų skai-čius yra 370.620 palygnus su lietuvįškoje dvasioje, bet ne- ‘ '
čius padidėjo per paskutinius 354.069 1951 m. gruodžio men. randa būdų, o tuo tarpu matu 
J—j-------- .... __ o ««« - -------- Didelė proporcija sįdvejus metus po 8.000 per mc- pabaigoje. Didelė proporcija 
tus. miesto gyventojų yra europie-

1953 metų gruodžio mėn. pa tiškos kilmės. Miestas prieš 50 
baigos skaičiai rodo, kad didės metų turėjo 50.000 gyventojų, 
nio Winnipego gyventojų skai D£L PRopAGAND1N1O R(J 
wmiin . sų KONCERTO.

liūdnos pasekmės.
Lietuvių vaikai, kurie dėl te 

vų kaltės yra nutolę nuo lietu
viškų organizacijų visai nenon 
girdėti liettuvių kalbos ir net 

gšto salė. Iki šiol ten buvo per Bal. 26 d. Winmpege tusų drjsta kitus peispėti, kad nekal 
anlė ..egalima bu art*stai turėjo koncertą. Atro- betų lietuviškai. Dažnai tenka

vo komerciškai išnaudoti. Da dytų, kad mums lietuviams, tu giidėti ir dar neseniai Argenti- 
■ ■ - ■ ■ “• ■ ...................... 'ne

gšto salė. Iki šiol ten buvo per 
maža salė, kurios nej

bar salė yra žymiai padidinta, ri būti savaime žinoma, kas non atvykusių tėvų vaikus 
panaikinant buvusios skaityk- Juos čia i Kanadą atkviete n t iktarpusavyje, bet ir su te- 
los patalpą ir išmetant nereika koks koncertų tikrasis tiks- vais kalbant ispaniškai.

r a a_:----1_ .... • i.Su prasidėjusiais mokslo
tais keliems besisielojantiems

lingus koridorius. Buv. muzi-las- Atsirado tačiau keletas net 
kos kambary bus įrengta vir-JŠ. nauJai atvažiavusiųjų lietu- 
tuvė aptarnaujant tik II augš- V1^’ 
to salę. Visas šis pertvarkymas ”s avi^k° meno,

nePaPiastai 'štioškę ]įetuvybės išlaikymu kilo min- u__
_  .™r. ..... ..7meno, jaudinosi, tįs steigti bent šeštadieninę lie nuolatines 
kainuos apie 1.000 dol. Patirta Ka'P patekti į konceitą ir kaip tuvišką mokyklą. Tuo tikslu „Argentinos 
iš praktikos, kad geriausiai ap &aut^ bilietus. Kiti labai apgai- buvo 
simoka išnuomoti, t. y., dau- iestaY°> kat^ negales pamatyti 
giau pelno duoda didesnės sa-»,r 7 , ž.- ,
lės.

TORONTO LIETUVIAI 
AUKAVO.

Toronto Šalpos 
skelbia sąrašą asmenų paauka- Kaip ten bebūtų, kada net 
vusių Vokietijoje likusiems tau vietos angliškoj spaudoj buvo 
tiečiams, o ypatingai jų vaiku- atsišaukimų, dėl ko turime kei

ir papuošti jį lietuviškais mar- lankymąsi Kanadoj, toks mūsų ms. 
gučiais. Viešą rinkliavą tam tautiečių nesąmoningas elgiina 
reikalui Toronto Šalpos K-tas sis daugeliui mūsų nevisai su- 
pakartotinai pravedė Verbų Prantamas ir keliantis pasipik- 
sekmadienį Prisikėlimo parapi tinimą. Lietuvis.
jos bažnyčioje. Aukavo po 5 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

; dol.: A. Pobedinskas ir Kl. Dar Kas „Nepriklausomą Lietu- 
gis, po 3 dol.: K. Meilus, po 2 vą“ pastoviai skaito, 
dol.: T. Trakynienė; O. Augus Labai gerai daro: 
taitytė, J. Stonys, J. Aštraus- Tas bolševikus ant mažojo 
kas, J. Kakniavičius, St. Dūda piršto raito 
ir Antikaitytė, po 1.50 dol.: Ig. Ir į ožio ragą varo!. .. 
Pakarna ir Iz. Matusiavičjūtė, 
kiti aukavo po mažiau. Viso tą 
dieną prie bažnyčios surinkta 
— 102,50 dol.

Toronto Šalpos K-tas nuo
širdžiai dėkoja Toronto lietu
viams už aukas ir už jų nuos- 
numą, o taip pat Prisikėlimo 
parapijos klebonui Tėvui Ber
nardinui leidusiam balandžio 4 
ir 11 d. rinkliavas bažnyčioje 
pravesti ir apie jas pakartoti
nai pranešusiam iš sakyklos.

Toronto Šalpos Kom-tas.

.rusiškojo meno šedevrų“, nes 
T buvo nugirsti gandai, būk bus 

’ sekami tie, kurie į tą koncertą 
eis, jie gi turėdami geras pusiau 
valdiškas tarnybas, bijoję rizi- 

Koimteta* kuoti JM netekti.

Lietuvis stipruolis.
- t . . • v , Jau kelinti metai sportinin-

čiams, pagerinti Velykų stalą ti protestą^pnes rusų artistų ninkoujant keliems pedagogą- kas Antanas Andriuškevičius
■ dalyvauja Avellanedos mieste
Prie lietuvių bažnyčios vei- rengiamose sunkaus svorio kil- 

kiančioje Aušros Vartų mokyk nojimo varžybose, kur šiais me 
loję, kurią veda šv. Kazimiero tais laimėjo pirmą vietą. Išvyk 
Seserų Vienuolija, mokinasi 3b damas atlikti karinę preivolė 
lietuviukai, bet joje visa piog- savo lamėjimą paaukavo Auš- 
rama yra argentiniška. Tik su ros Vartų lietuvių bažnyčios 
išimtimis ir pagal susittarimą garbei.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON II
t Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
į dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Jfii norite parduoti ar pirkti’ " U * * * NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,
bandykite paskambinti mums.

štai tik keletas pavyzdžių:
$2.500 įmok. Bloor-Brock, 
atsk., 6 kamb., dvi virt., įva 
žiavimas į kiemą.

$4.000 jm. Parkdale 
mūr., 7 kb. per du 
vandeniu šildomas,

$8.000 įmok. Bloor - Indian 
Rd., mūr., atskir., vand. šil-

r. atsk. 
augštu, 
garaž.

domas, 13 k., 2 virt., 2 vo
nios, 2 atsk. įejim., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai.
$5.000 įmok. Rucholme Dr. 
-College. Mūr., atsk., 8 k.
2 virt., aliej. šild., garažas.

$1.800 įmok. Ossington-Du 
ndas, 6 kmb. mūr.u įvažiavi 
mas į kiemą.

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.

Kuzmas - Baltakys- Plioplys
Namų tel. LA 1250 N. telef. LL 8310 Namų tel. RO 3345

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

(sparnai, durys, priekis, rėmai). 
Spalvų, dažymui, didžiausias pasirinkimas.

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.
vienas blokas į pietus JU 4773
nuo St. Clair Namų CE 1-3444
TORONTO, Ont.

1954. V. 5. — Mr. 18 (J67j

me

Steigiamas lietuvių tautinis 
muzėjus.

Kad vertingos lietuviškos 
rankdarbių medžiagos išliktų 
ateities lietuvių kartoms, perti 
tą vasarą Kordoboje Avellane- 
das lietuvių parapijai p. Stan
kūno padovanoję viloje buvo 
pradėtas organizuoti lietuvių 
tautinis muzėjus, kur tą sunkų 
ir vertingą darbą atliko ir tę
sia mokytoja A. Mikelioniene. 
Jau yra surinktas nemažas eks 
ponatų skaičius, o kai bus su
rinkta dar daugiau, manoma 
jis perkelti į Buenos Aires lie
tuvių parapijos patalpas.

Jau pradėtas perkėlimas į 
naujas patalpas, 

Lietuvių Balso“, 
sušauktas organizacijų įsteigtas Lituanistikos muzie- 

atstovų pasitarimas, kur vieniu jus, kuris yra gana turtingas is 
gai nutarta tokią mokyklą būti torine medžiaga iš Argentinos 
nai steigti. Šios mokyklos stei lietuvių gyvenimo. Jame atei- 
gimas bus lyg tęsinys tos mo- ties istorikai ras viską iš Argen 
kyklos, kuri pereitą vasarą bu tinos lietuvių gyvenimo, jų 
vo suorganizuota Kordoboje sunkios kovos dėl būvio, letu- 
vykusioje vasaros vaikų stovy k vybės išlaikymo ir Lietuvos 
loję. Ten tą mokyklą suorgani- laisvės, 
zavo didelis jaunosios kartos 
auklėtojas kun. Kleiva, talki

A. S. NORRINGTON REAL ESTATEf.’t .
1177 BLOOR ST. W., TORONTO, TEL. LL. 3102 

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

bet ir visoj Ontario provincijoje.
$ 1.800 įmok.—Dundas g., netoli Roncesvalles, 8 kmb., ge ; 
ras mūr. n., tiktų siuvėjui ar kit. bizniui, alyva apšild., 2 ; 
virtuvės, skolų nėra. Nebrangus ir pelningas.

$ 3.500 įmok.—Indian Rd.-Humberside, 8 kmb., gražių 
plytų namas, išilg. korid. sist., alyva apš., 2 virt., graži 
aplinkuma, tuščias — ialima tuoj kraustytis.

$ 5.000 jm.—Pacific-Bloor, 10 kmb. mūr. dupleksas, virt., 
2 von., vand.-alyva šild., dvigub. garažas, privatus įvaz.

$ 8.000 įm.—Parkdale, 12 kmb. tripleksas, ger. plyt., 3 
virtuvės, 3 vonios, vandens-alyvos šild., geras nuom. r.

$ 10.000 į m.—Bathurs-Dupont. gražus, naujas, 12 kmb., 
mūr. namas, viskas moder. įrengta, dvig. gar., augštos 
pajamos, patogus išnuomoti.

Turime daug krautuvių.
: Kasdien gauname naujų pasiūlymų, todėl patariama pa

skambinti ir pranešti, ko jieškote pirkti, arba ką turite par 
duoti, kuriame rajone ir už kokią kainą.

Teisingai patarnaus ir sandėrio reikalus sutvarkys.

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

VIENYBĖJE — GALYBĖ g
TAUPYK g

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

Toronto, Ont. KE 3027. X

KE 1118
J. GREEN f

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER | 
933 Bloor St. W. Tornoto. 4

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su a 
mumis — mielai Jums patarnausimi v

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis 
— mielai Jums patarnausimi

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 

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

ED. KONDRATAS. |1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 9 
Tel. LL 9626. g

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.
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PEREITĄ ANTRADIENI,
Hamiltono miesto burmistro pasižadėjimai dar oficialiai ne- 
jstaigoje lankėsi B-nės valdy- buvo renkami (išskyrus po vi- 
bos nariai vicepirm. VI. Anta- suotinio susirinkimo), tačiau iš 
naitis ir šviet. ir kultūros vad. 65 asmenų jau gauta yra pa- rolę atliko

RelitiikShiė) finahsiniais ištakai | į | Rkl I 'll i | \! d Itii
Čiavimais. Tačiau yra „iššifruo- L v’ -11 L' VFll^ VFIll*
jamas“ ir iš dvaro turi pasi- BUS LABAį SVARBI PASKAITA,
traukti.

Dvarininką Petronį vaidino Susiv. Lietuvių Amerikoje Kas atsilankys, sužinos, 
„senas vilkas" (Aukuras) E. (SLA) Londono 320 kuopa ge kaip Kanadoje reikia užlaikyti 
Mickūnas, jo žmona I. Gaižaus gūžės 9 dieną, šj sekmadienį, sveikatą, kuri mums čia yra 

brangiausias turtas.

Bus atsakoma ir į paklausi
mus. SLA 320 kuopos v-ba.

J. Ambraziejienė. Dėl burmist- sižadėjimų 3.050 dol. sumai, studento — A. Aisbergas, gini 
ro ligos, lietuvių delegacija bu 
vo priimta asmens sekretores 
p-lės Marshall. Supažindinus 
su lietuvių gyvenimu nuo pas
kutiniojo atsilankymo pas Ha
miltono miesto galvą p. L. jack 
son, buvo paprašytas būti gai- 
bės globėju KLB-nės rengia
mos 6 m. sukakties šventės, o 
taip pat perduodant jam nuo
širdžiausias linkėjimus grįži
mo prie savo darbo.

Po pietų B-nės valdybą gavo 
telefoninį pranešimą su padėka 
už sveikinimus, o taip pat ir su 
tikimą dalyvauti gegužės mėn. 
22—23 dd. hamiltoniečių sukak B-nės valdybų posėdis, įvykęs 
tuvėse. Toronte balandžio 28 d. pia-

Šia proga primename, kad 6 ėjo labai darbingoje nuotaiko- 
m. B-nės sukakties šventė bus je. Išnagrinėtas KLB ap. Tary 
pradėta Šeštadienį, gegužės m. bų sudarymo taisyklių projek- 
22 d. sporto rungtynėmis ir va tas, bendro ūkio nupirkimas 
kare dideliu pobūviu Royal Con (tarp Toronto ir Hamiltono) 
naught Hotel dviejose salėse— vasaros vaikų stovykloms, sc- 
„Normandie“ ir Dining Room neliams ir bendros gegužinės - 
„A". Sekmadienį bus atlaiky- Joninių ir petrinių š. m. birže- 
tos pamaldos ir po pietų tame ho 26 d. surengimas.
pačiame viešbutyje (tik C rys Posėdyje taip pat dalyvavo 
tai Bali salėje) įvyks minėjimo Krašto valdybos pirm. J. Matu 
aktas su koncertine dalimi.

Visi lietuviai prašomi iš 
anksto tas dienas rezervuoti 
šioms iškilmėms, o gyvenan
tiems toliau nuo Hamiltono ne 
bijoti kelionės, nes pirmadie
nis yra Victoria 
vas nuo darbo.

Lietuvių Namų 
laikinoji valdyba 
je išnagrinėjo LN įsigijimo bū 
dą (kooperatinį ar AB-vės pag 
rindu). Po ilgų diskusijų pii- 
eita išvados, kad pirmasis ke
lias, kooperatinis yra tikslin- 
gesnis, kadangi juo galima pu- 
trauKį visus Hamiltono lietu
vius (nors ir su nedideliu indė 
liu) ir tuo pačiu suteikiant ga nės (pažįstamos iš ankstyves

nių veikalų, tautinio pobūdžio) 
dviejų veiksmų farsas „Studen 
tas iš užsienio“. Veiksmas — 
Lietuvos dvarininko Petronio 
ūkyje, kur atvykęs „studentas“

kaitė, jų dukterys, L. Šukytė, ruošia Magdalenos namuose, 
R. Kerriežytė ir G. Bakaityte. 355 Clarence St. Paskaitą skai 
Be to, gimnazijos direktoriaus tys žymus specialistas Dr. A.

V. Venckev.čius, Kaveckas.

sidabras vrsiuv^.
Bronis Dabulis ir O. Dabuile 

ne, švenčia 25 metų sukaktu
ves, kurios sukako kovo 14 die 
ną. Balius įvyks gegužės 20 o. 
darbininkų klube, kuris yra jau 
išnuomotas. Sukaktuvininkams 
linkime daug laimes ir laimin
gai sulaukti aukisimų sukaktu
vių.

Literatūros vakaras 
yra rengiamas šį šeštadienį pa
rapijos salėje Hamiltono A-kų 
kuopos. Su savo kūryba žada 
pasirodyti vietos jaunieji rašy
tojai. Taip pat tą patį vakaią 
įvyks ir bibliotekos atidary
mas.

Po programos numatomi 
linksmi šokiai. Mūsų visų pa
reiga savo gausiu atsilankymu 
paremti pirmuosius hamiltonie 
čių rašytojų žingsnius, jų to
limesniame kūrybos darbe.

Hamiltono ir Toronto

Day — iais-

Hamiitoine. 
savo posedy-

nazijos sekretorės A. Meškaus LETHBRIDGE’ Alta,
kaitė ir dvaro moterį J. Eidu- TAUTOS ŠVENTĖ,
kaityte. Savo roles musų atža
lynas (daugumoje scenoje pa- Vasario 20 d. darbininkų sa- mą ir smulkias išlaidas, gi yno 
sirodęs pirmą kartą) atliko lalėję įvyko Vasario 16 d. minė-pelno Tautos Fondui surinkta 
bai gerai. Išskirti tenka G. Ba- jimas, į kurį šiais metais susi- apie 120 dol. kas mūsų mažai 
kaitytę ir Z. Šukytę, kurių pa- rinko gana daug lietuvių. Gal kolonijai skaitoma gerai. L. B. 
staroji, pasirodė ir turinti ne
blogą balsą, atlikdama solo pai 
tiją. Į veiksmą įpintas buvo ir 
baletas iš A. Gurgždytės, G. 
Latauskaitės, N. Latauskaites, 
R. Petrušaitytės, R. Retinskai- Vytautas Arelis atidarė minėji atsilankė į minėjimą 11 p. Ka- monis ir Sodeikaitis, dėka jo re 
tės, L. Virbickaitės. Po vaidini mą, padarė trumpą pranešimą ziūnui už paskaitą. Minėjimai komendacijos. 
mo vyko šokiai, paįvairinti lo- ir pakvietė pagerbti, kritusius skaitomas pavykusiu.
terija ir kt. staigmenom. Pagei už Lietuvos laisvę vienos minu 
dautina daugiau tokių jauni- tės atsistojimu. P. Kaziūnas pa 
mo susibūrimo vakarų!

Clevelandas atvyksta j 
Hamiltoną!

Baigiant rašyti koresponden 
aiją, HLSK „Kovas“ pranešė, 
kad į Hamiltoną, KLB-nės 6 
m. sukakties minėjimi proga, 
atvyksta Clevelando LSK „Žai 
bas“ krepšininkai ir stalo teni
sininkai, kurie čia gegužės m. 
22 d. turės draugiškas rungty
nes su vietos sportininkais. 
Svečiai „amerikiečiai * numato 
tap pat surengti didesnę eks
kursiją į Hamiltoną ir čia dvi 
dienas pabendrauti su harhillo- 
aiečiais. Tad pirmieji, B-nės 
valdybos minėjimo svečiai, ge
gužės mėn. 22—23 d. d. yra

GIMIMAI.
Jakentų duktė, kuri yia iš

tekėjusi už Aleko, susilaukė 
antros gražios dukrelės.
- Čia, Albertoj, prie matavimo 

darbų ir braižymo, dirba ne
mažai lietuvių, matininkų, inži 
nierių, agronomų ir braižytojų.

K. Leščinskas
pirmi metai taip skaitlingi da- K. L. skyriaus valdyba dėko
lyvavo kaip vietiniai, taip ir iš ja griežikams, P. Dabuhenei už Mūsų tautietis
apylinkių, iš mažos Lietuvos salės išnuomavimą ir visiems, pagelbėjo jau 4 mūsų tautie-
naujų ateivių. kurie prisidėjo prie parengimo, čius įspraust į darbą. Šiomis

KLB skyriaus pirmininkas o labjausiai svečiams, kurie tik dienomis buvo priimtas K. Ši-

TAUTOS FONDUI AUKOJO 
sakė kalbą, kuri buvo pavadin šie asmenys: po 6.50 dol.: St. 
ta „Kova dėl laisvės“. Po kai- Pulkauninkas, po 5 dol.: A. Kli 
bos sekė P. Sarpalytės eileraš mavičius, Nelė Petrauskaitė, J. 

Daugirdas, Vytautas Arelis, 
po 3 dol.: L. Sarpalius, V. Dzi- 
kas ir K., po 2 dol. K. Leščins
kas, S. Noreika, St. Žalys, V. 
Dzikas, J. Daugirdas, P. Ro
jus, Šileris, V. Brūzga, Damb
rauskas, po 1 dol.: V. Arelis, J. 
Kanys, J. Latvaitis, Kunigis- 
kis, J. Paskačimas, J. Višins-

Stasys Pulkauninkas.

lionis ir sekret. Grigaitis.
Gegužinės pamaldos

Hamiltono AV parapijos baž
nyčioje yra laikomos 7 vai. v. 
ir šeštadieniais — 6 vai. pp.

The Steel Co of Canada
vėl pradėjo šauti visus darbi-mūsų kaimynai USA lietuviai! 
ninkus, atleistus žiemos metu. 
Šaukimus gavo ir tie asmenys, 
kurie yra išdirbę mažiau 1 me
tų.

Šiame fabrike dirba per 250 
hamiltoniečių lietuvių.

„Širvintos“ skaučių v-ja
šeštadienį turėjo savo linksma- 
vakarį parapijos salėje. Suvai
dinta hamiltonietės Z. Šukie-

limybės būti visiems hamilto- 
niečiams LN savininkais, kas 
ir yra LN laik. valdybos tiks
las. Išnagrinėjus statutą jis 
jau šią savaitę bus išsiuntinė
tas susipažinimui visiems ha- iš Prancūzijos stengiasi užme- 
miltonečjams lietuviams, o po gsti pažintį su vasarojanciom 
to, bus einama su pasižadeji- Petronio dukterimis jų drauge 
mais šėrų nupirkimui. Nors mis ir mokytoja Siaury te (R.

ŠV. POVILO LIUTERION1Ų 
BAŽNYČIOJ,

Gore ir Hugson gt. Kampe, ge 
gūžės 9 d. 9 vai. ryto, lietuvių 
pamaldos.

Kun. dr. M. Kavolis.
VISI TAUTIEČIAI rašykime 
iš visur ir apie viską, kas gali 
būti įdomu ir svarbu kitiems 

tautiečiams.

J. VALEVIČIUS

Visais nekilnojamo turto pirkimo 

bei pardavimo reikalais kreipkitės 

j didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovus Hamiltone

ir A. PRANCKEVIČIUS

Visokeriopas informacijas suteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

913 Main St. E. Hamilton tel. LI 9-4121.

REAL ESTATE LIMITED
SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 

Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.
t*t—~<Įr~'~T- riiy—iii wotm—i

BELLAZZI - LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 > Ville Lasalle.

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

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis.

I 5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.
ittmttmt’.tutmmimtr.muntttttmtttzuimizmtuntzuimiititttmtmmmtttit

PADĖKOS
Lietuvių literatūros paskai

tų klausytojams Montrealio 
Universitete, visoms mieloms 
kolegėms ir mieliems kolegoms 
už surengtą gražų semestro pu 
baigos pobūvį ir dovaną, širdin 
gai dėkoju.

Dr. H. Nagys.

PAJIEŠKOJIMAI
— Prašomas atsliepti Romu 

aidas Jonaitis, 1924 metais gi
męs Meškuičių valsčiuje, lan
kęs Šiaulių gimnaziją, 1949 mc 
tais atvykęs Kanadon ir 1950 
metais jo adresas buvo toks: 
583 Dovercourt Rd., Toronto, 
Ont. Jieško jo tėvas, 4 metai 
negaunantis jokios žinios apie 
savo sūnaus, Romualdo Jonai
čio likimą.

Kas iš Nepriklausomos Lietu 
vos gerb. skaitytojų turi kokių 
nors žinių, malonėkite pranešti UV4Ė 44»4l VM M M*V M V* V*. — v ■ v w J T • , , , ,

lėlius platino Stasys Pulkaunin miestelis gyveno. Dabar jis be- J° tėvui, šiuo adresu: Sr. Casi- 
... . ~ c Presidente

b..^^ ............___ _____ neturinčiam keltis Qu*ntana 2178, 4 de Junio,
tis ir V. Grybauskas neėmė at yra lengviau, bet dauguma bu- Prov- Bs. Aires, Argentina, 
lyginimo, atskaičius salės nuo- vo nusipirkę nuosavybes, da- ■ Suėjo 400 metų nuo Sao 

Paulo miesto įkūrimo Brazili
joje. Iškilmėse, priėmimuose 
ir parodose Lietuvą atstova
vo Lietuvos konsulas Alek
sandras Polišaitis.
■ Buenos Aires kardinolas 
S. Copelio davė katalikams 
darbininkam^ leidimą sekma
dieniais dirbti prie savo nau
jų namų statybos.

čiai, už kuriuos ji susilaukė iš 
publikos daug įvertinimo, ii 
minėjimas buvo baigtas Tau
tos Himnu.

Po to sekė subuvimas, kuria
me šeimininkavo St. Pulkaunin 
kas, B. Dabulis ir L. Sarpalius, 
talkininkavo S. Noreika ir V. 
Arelis, vaišino Ona Rojienė.

Vasario 16 d. buvo paminėta kas, K. Nevidomskas, Grigas, 
per radiją. Paskaita buvo Al- J. Chmieliauskas, 
gio Arelio.

Kaip kiekvienais 
taip ir šiemet jis sutvarkė rei 
kalus su radiofonu, už ką mes 
jam tariame širdingą ačiū.

Aukas rinko p. Gražina No- 
Kbr. reikienė ir Leonas Saipalius.

Surinko apie 42 dol. Vėliau vi
duje rinko aukas Tautos Fon
do lapais Nelė Petrauskaitė u 
Jonas Kanys, surinko apie 40 sidarė, liko tik viena. Prie Col 
dol. Tautos Fondo ženkleliais man uždarė beveik visas kasyk 
aukų surinkta apie 30 dol. Ženk las, iš kurių visas 5.000 gyv.

metais,

Paulikaitis, 
Valneris, J. Chevy, po 75 et.: 
Maksymer, po 50 et.: M. Pul
kauninkas, Sarpalius, Daukšis, 
Šimonis, M. Kastilenas, po 25 
et. Dabulskis.

KITOS ŽINIOS.
Šią žiemą pas mus yra daug 

be darbo, ir lietuvių nemažas 
skaičius. 3 anglių kasyklos už-

kas. Iš bufeto gauta 27 dol. veik apmiręs. Visi tur keltis ki ^r.°, Jona‘tis^ 
Kadangi griežikai, G. Paulikai tur. Nieko 1

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte:

25-Ave. 2-jų šeimų po 5 kam 
barius.
abiems 
Kaina 
10.000
31 Avė. 2-jų šeimų po 4 km. 
2-jų m. senumo, kartu 1 že 
mės sklypas šalyje. Kaina 
$14.500. Įmokėti $5.000. 
Prie St. Zotique, St. 3-jų š. 
Namas 28X40. Akm. prieša
kinė siena. 1 butas 5 kmb. 
ir 2 butai po 3 kmb. Cantr. 
šild. Kaina $19.500. Įmokė
ti $ 9.000.
Marquette St. už Jean Tal
on. 2-jų š. po 4 kmb. Nau
jas. Kaina $14.300. Įmokėti 
$4.000.

Verdune;
Valiquette St. 2-jų šeimų 
4% ir 5 kmb. Pusiau atsk. 
8 met. Gar. Kaina 13.500.

Miesto Centre:
St. Germain St. prie Sher
brooke. 3-jų š. 1 butas 6

Centralinis šildymas 
aukštams. Naujas. 

$16.500. Paskola $ 
iš 5 % %.

metams.
Įmokėti $

Ave, Pa

kamb. ir 2 butai po 3 kmb. 
Garažas. Kaina $12.500.
Apartmentas 8 šeim. po 2% 
kmb. Centr. šild. Su šaldy
tuvais ir krosnimis. Naujas. 
Pajamos $6.240 
Kaina $40.000. 
10.000.

Žemės sklypai:
Rosemounte: 45
my, Chatelain —-180 sklypų 

po $650.
Montrealio Šiaurėje: 25X 
80, gatvė, kanalizacija ir 
vanduo įvesta. Geroje vieto 
je. Kaina $450. Viso 15 skl.

Paskolos:
Namams, privatiems asme
nims ir statybininkams, už 
baigtiems, iki 15 metų senu
mo ir statyboje namams iš 

5% %.
Asmenines paskolas: maši
nų pirkimui, baldų įsigiji
mui, namų remontui ir ki
tiems reikalams iš 6%.
Reikalinga: Namai pardavi 
mui. Žemės sklypai pardav.

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

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — J UMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Jums mielai padės AGENTAI:

A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS PO 6-5407 
B. JAZOKAS PO 6-9041.

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 
Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.

177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONSl
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

bar, norint parduoti, niekas ne 
beperka.

Lethbridgo mieste pradėjo 
streikuoti alaus išnešiotojai, ku 
rie dabar budi su užrašais prie 
aludžių ir nieko neįleidžia.

LIGONIAI.
Buvo susirgęs sunkokai Alc- 

kas, Dabulskis ir J. Žebrauskie 
nė, bet jau grįžo į namus. Da
bar susirgo J. Stankūnas ir O. 
Rukšnaitienė.

Atkelta iš 2 psl.
kui, kas atsiliepia ir jo tohmes 
niam gyvenimui.

P. mok. Mitalienei nuošir-
Vladas Kazokas ir Pranas džiausiąs ačiū už jos darbą ir

Kazokas nusipirko po auto ma- pastangas lietuviškoj mokyk- 
šiną. loj sekmadieniais. E. J.

NUOSAVYBES ĮSIGIJO.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGEŠ NĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

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

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303

HtlflMU 
PUSMM. 
uamu

5-0303
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KVIEČIAME VISUS MONTREALIO LIETUVIUS 
ATVYKTI J

Motinos Dienos Šventę
rengiamą š. m. gegužės mėn. 9 dieną D’Arcy Me Gee 
salėje (220 Pine Ave W., prie Park Ave.). Pradžia 
— punktualiai 16 vai. Įėjimo mokestis — laisva auka 

jaunuomenės švietimo reikalams.
Įdomioje programoje bus dvi dalys: oficialioji ir me
ninė. Pirmoje dalyje kalbės L. K. B-nės Kr. Vald.

Pirmininkas J. MATULIONIS.
Meninėje dalyje bus:

Šeštadienio mokyklų mokinių pasirodymas;
J. Akstino specialiai motinos dienai paruoštas mon
tažas, kurį atliks Neringos Skaučių Tunto skautės: 
Vyrų kvartetas, vedamas Z. LAPINO ir 
Skaučių Vyčių Būrelio tautinių šokių grupė, 
vedama J. KIBIRKŠČIO.

Skaitlingai dalyvaukime šioje gražioje motinos pagerbi
mo šventėje!

L. K. B-nės MONTR. APYL. VALDYBA.
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4)
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TFA KANADOJE HAMILTONO SK. 3-JŲ METŲ

sukaktuvinis koncertas
RENGIAMAS Š. M. GEGUŽĖS 15 D. ARMĖNŲ SALĖJE, 69 PRINCESS STR.

Programą išpildys visų mėgiamas Toronto lietuvių orkestras „TRIMITAS” 14-kos instrumentalistų sąstate, daly 
vaujant smuikininkui prof. Stp. KAIRIUI ir solistui BR. MARIJOŠIUI.

Orkestrui diriguoja muzikos prof. L. PURKEVECH.
Po programos šokiai, grojant „TRIMITUI“ visame jo 14 asmenų sąstate!

Visus maloniai kviečiame į šį reto įspūdingumo koncertą: Pradžia 7 v. v.
Veiks įvairių gėrimų ir užkandžių bufetas! TFA KANADOJE HAMILTONO SK. V-BA.

YRA ATLEIDIMŲ Iš ATIDARYTA NAUJAKANA 
DARBO. DIEČIŲ PARODA

Canadair kas savaitę atlei- Geg. 1 d., Rachell 1985, kam- 
džia iš darbo po 200 darbiniu- pas Papineau, atidaryta nauja- 
kų. Darbo b-vė turinti, bet ne- kanadiečių darbų paroda, kuri 
spėjanti paruošti planų. tęsis ligi gegužės 6 d. imtinai

Yra atleistų ir iš Seagram Dalyvauja lietuviai, latviai, uk 
destilerio, jų tarpe ir lietuvių, rainiečjai, vengrai, rumunai, 
E. KARDELIENĖS PADĖKA lenkai- iaPonai. belgai, prancū- ja, uostais,

P. Otto, surinkusiam moki
nių koncerto programą, koncer 
te padėjusioms — ponioms ši- 
pelienei, Urbonienei, Morkū
nienei ir Jonui Lukoševičiui, 
sveikinusiems mokinių tėvų 
vardu inž. J. Bulotai su mažy
te Pėteraityte ir tėvams už do
vaną, KLMB Apyl. V-bos vai
du sveikinusiems p. Kibirkšty- 
tei ir už salės parūpinimą) ir 
p. Vazalinskui, įteikusiems gė
lių, visiems sveikintojams už 
gražius linkėjimus, o taipgi vi-

VISI TORONTICIAI KVIEČIAMI.
Pabuskim, susidomėkim jū- — SLA, 236 kuop. narių su 

, Lietuvos laivynu, sirinkimas įvyks geg. 9 d., 2 v. 
zai. Lietuvių yra išstatyta dai Tam tikslui M. L. Bičiulių dr- p. p. Lietuvių Namuose. Nauai 
lės darbų — p. Tamošaitienės, jos Toronto sk. gegužės 9 d., 3 prašomi būtinai dalyvauti, nes 

“e.r p. Žmuidzinienės, p. Šimonehe vai. p. p. L. Namuose ruošia pa bus rinkimai delegatų į birž, 
nės, p. Remeikio, p. Abromo- skaitą apie Lietuvos laivyną 11 mėn. įvykstantį SLA seimą, 
nio, p. Veselkienes ir kt. Gra- laivininkystę. Paskaitą skaitys VILNIEČIŲ ARBATĖLĖ, 
žūs skyriai, be lietuvių, latvių, tos srities žinovas p. B. Stun- Susipažinimo tikslu vilnie-
ukrainiečių. Yra tapybos, skulp džia. čiai ruošia arbatėlę, kuri įvyks
tūros, liaudies dirbinių ir tt. Po paskaitos bus M. L. Bi- gegužės 14 d., 20 vai. Šv. Jono 

Parodą atidarė Naujakana- čiulių dr-jos Toronto sk. narių parapijos salėje Toronte. Visi 
diečių organizacija — mons. susirinkimas. Prašome visus na tautiečiai kviečiami atsilankyti. 
Gouin, p. Gothier, prof. Boui- rius ir nenarius į paskaitą bei Norintieji arbatėlėje dalyvauti 
gois ir kt., gražiai įvertinę nau susirinkimą kuo skaitlingiau- registruojasi pas J. Cicėną, te 
juosius ateivius. P. Bourgois šiai atsilankyti. Sk. V-ba. lefonu LA 8109. Sk. V-ba. 
pabrėžė, kad visi atvykę iš &a- e 

sario 16 gimnazijai remti ko- čiais iš KLB Kr. Valdybos pla 8razius ynKejimus, o taipgi vi vo gįmtujų kraštų čia yra lais- f 
misijas pilnoje sudėty. Dalyva-čiai išsiaiškinti ir išnagrinėti ®lems a si an tusiems oncei- vj pasį]ajkyii cavn 
vimas būtinas, nes atvykę iš To Kr. V-bos paskelbtąjį KLB di- t?’ 8^aziai priernusiems jaunuo gimtinėms, 
------- --  t ux:..:.. „sius koncertantus ir tuo mora-^alb ir ____ __ 

liai parimusiems jų geras pas- naujQji - tėv ė _ Kanada 
tangas žengti į muzikos bei dai 
nos meno sritis, — nuoširdžiai 
dėkoja E. Kardelienė.

mowt|real
LABAI SVARBŪS SUSIRINKIMAI.

Gegužės 8 d., 5 vai. po pie- nariai ir visi Montrealio lietu- 
tų, Aušros Vartų parapijos sa viškųjų organizacijų pirminin- 
lėje esame paprašyti sukviesti kai arba jų įgalioti atstovai. Su 
posėdin Šalpos Komisiją ir Va- sirinkimo tikslas, drauge su sve

misijas pilnoje sudėty. Dalyva- čiai išsiaiškinti ir išnagrinėti vi pasilaikyti savo sentimentus ;
, jie mylės ir savo į 

kalbą ir papročius, tačiau ii -ronto KLB Kr. V-bos pirm. J. džiųjų kolonijų organizacijų js 
Matulionis ir Kr. Vbės narys tatų projektą. Atskirų pakvie- 
V. Vaidotas praves pasitarimą timų nebus KLB M. Ap. V-b 
šalpos reikalais. Atskirų kvie- vironvAC
timų nebus išsiuntinėta. A* ^-KLEBONAS

/—» Vi f* 1 Z* 1 i £4 aS^*aGegužes 8 d. 6 vai. po pietų,
Aušros Vartų parap. salėje kad gegužinės pamaldos šešta 
kviečiami atvykti į informacinį dieniais bus 5 vai. p. p., kito- 
pasitarimą Montrealy gyv. KL mis dienomis 8 vai. vakaro.
B Kr. Tarybos nariai 1953 m. SUSIŽIEDAVO A. Labūnaitė— įteiktas A V klebonui bažny Motinos Dienos komunijoje 11 
buvusieji Montrealio apylinkes su B. Skruibiu: tuoksis rudenį, čios statybai. vai. mišių metu.

% 9

jiems atidaro visas galimybes 
gyventi ir kurti.

Apie parodą bus plačiau sek.
Šia proga pranešama kad šis n-ryje.

koncertas davė 102 dol. ir 85 LIET. KATAL. MOT. D-JOS 
et. pajamų ir 72 dol. ir 85 et. iš valdyba kviečia visas katalikes 
laidų, grynas pelnas — 30 dol. moteris dalyvauti bendroje

VISI Į DIDELĮ

ŠOKIŲ VAKARĄ
Šokiai įvyks š. m. gegužės mėn. 8 d. 8 v. vak.
UNF auditorijoje, 297 College St'., Toronte.

Bus turtingas bufetas. Pelnas skiriamas vasaros 
stovykloms. Visi kviečiami atsilankyti.

L. K. „Vaidoto“ laivo ir D. L. K. „Mindaugo“ 
dr-vės Rėmėjai.

LIETUVIŲ AKADEMINIS SAMBŪRIS

šj šeštadienį, gegužės mėn. 8 dieną GARBY SALĖJE RUOŠIA >

su įdomia ir įvairia programa, kurioje pirmą kartą padainuos moterų trio ir pašoks modernaus šokio duetas.
Vakaro metu veiks bufetas su šaltais ir karštais uždandžiais bei švelniais bei stipriais gėrimais. $

šokiams gros Z. Lapino vadovaujamas „LITUANICOS“ orkestras. £
— Pradžia: 7 vai. 30 min. Vieta: 3244 BEAUBIEN Str. E. Rosemount, ties 11-ta Avė.

SAMBŪRIO VALDYBA. J

6

'v Įėjimas: $ 1. —

i

a KANADOS LIETUVIŲ SOCIALDEMOKRATŲ S-GOS 
’ TORONTO SKYRIUS Gegužės 8 d., 8 vai. vakare, LIE-
| TUVIŲ NAMUOSE Ossington-Dundas gatvių kampas, 

■’ rengia

| PASILINKSMIN1MĄ-ŠOKIUS
Visą laiką veiks bufetas su įvairiais užkandžiais ir gėri-

4 mais. Kviečiame vsus lietuvius iš arti ir toli į mūsų pasi
linksminimą atsilankyti. Gegužės 8-tą šeštadienį.

$ Raštinė: O Liver 4451 y' XK

REIKALINGA MOTERIS MONTREALIO L. V. LIAU-„LIETUVIŲ ENCIKLOPEDI MOTINOS DIENOS MINĖ- 
(ar mergaitė) prižiūrėti vaikui DININKŲ - VARPININKŲ JOS” LEIDĖJAS JIMAS TORONTE
lietuvių šeimoje, ūkyje, nuo vi- SUSIRINKIMAS r t__ _______ ‘-Li. .X Z-___
dūrio gegužės iki vidurio *ug- gaukiamas gegužės mėn. 9 d., akiu lankėsi, Montrealy. Leidė lando dr. M. Žilinskienė. Buvo

R.

Juozas Kapočius, su p. Ketur- paskaitą sakitė viešnia iš Cleve

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Teirautis: Ben. Pakulis, 
R. 2, Lanoraie, Que. 
(netoli Joliette).

PARDUODAMAS ūkis
Ottawa upės kranto prie 
kelio Nr. 17, dešiniajame

2 vai. po pietų, 3885 St. Ur- jas atvežė 2-rą L. E. tomą, lan- pagerbtos ir apdovanotos moti 
bain. Prašome dalyvauti visus kė generalinį atstovą J. Karde-nos turėjusios 10 vaikų: Gata- 
ir punktualiai. Klubo V-ba. lį ir platintojus p. Raudonai- veckienė, Augaitienė, Ruibie- 

vda oro/-'AMZ.111 t/1? ir P- Jurkų. Iš Montrealio nė, Vanagienė (turėjusi 14 vai
YKA SERGANČIŲ. -g įgvyko į Toronto, Detroitą, kų), Osvaltienė Olga, 84 m. 

____ ________________j___  ____ Ligoninėse yra keli tautie- Clevelandą, Čikagą ir tt. Vic- amžiaus Jonaitienė ir 93 m. Ry 
krante; pusė žemės miškas, besigydą — p. Stankaity- Sėdamas Montrealy, aplankė lienė. Apdovanotos motinos tu- 
daržinė 32X40 pėdų. Kaina tė, p. Urbonaitė, A. Kajokas, pažįstamus, lankėsi „NL“ re- rėjusios ir mažiau vaikų. 
3.000 dol. Teirautis Mr. J. C.

Lalonde, tel. Rigoud 446.
XXX '1 XX

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

ant 
vieš- 
upės

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

A. Kajokas, pažįstamus, lankėsi „NL“ re- rėjusios ir mažiau vaikų.
St. Nevardauskas, susižeidęs dakcijoje ir tt. Meninę dalį atliko: šeštadie •

ninės mokyklos mokinių (mei
I

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock A v. ! 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) j 
Priima ligonius, gimdyves J 
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

x ■ VU--------------■ mx------------------------- M

; ; Dr. J. Š E G A M O G A S 
i : CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA
į ^office 4906 Wellington 
; ; VERDUN. Tel. YO 3611. 
; ; vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

’ n a m ų 1038 Osborne Ar. 
j VERDUN. Tel.PO 6-9964 

..... ■ w

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

Talei.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND
Sherbrooke E.

Dr.E.Andrukaitis

į Tel. CH. 7236

Gegužės 15 d. 8 vai. vakare 1862 Wellington Str.
DOM POLSKI“ įvyksta Montrealio Sporto Klubo 

„TAURAS“ ruošiamas

šokių vakaras
Programoje gausi loterija, kitos įdomybės ir bufetas 
su skaniais užkandžiais bei minkštais ir kietais gėrimais.

Šokiams groja br. Lapinų orkestras.
SPORTO KLUBAS „TAURAS”.

NAUJAS ADRESAS IR 
TELEFONO NUMERIS.

Kailinių paltų siuvėjas J. 
Gražys persikėlė iš 7437 Blo
omfield j taip pat nuosavus na-

SLA SUSIRINKIMAS.
Šį sekmadienį, gegužės 9 d., 

12 vai. 30 min., 37 7 Willibrord, 
po pamaldų šaukiamas narių 
susirinkimas. Maloniai prašo
mi visi nariai dalyvauti, nes tai

mus 3910 St. Zotique St. E. Kali būti jau paskutinis susirin 
Naujas tel. RAymond 1-6005. kimas Prie^ vasaros atostogas. 

Nariai prašomi apsimokėti mo 
IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių kesčĮus. Bus renkamas atsto- 
butas naujame name, St Mi- vas į SLA seimą.

chel, netoli Balanger. Sirgusi Antanina 
. 8240—9 Ave. St. Michel. . gavo 68 dol. 

Nauju nariu

Dr. N. Novos it k is
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

rickaitė ir Dvarionas paskambi 
no pianinu. Solistė Vilčiauskai 
tė padainavo 3 liet, dainas ir 
ariją iš operos „Trubadūras* . 
Akomponavo Zubrickaitė.

Programą vedė ir užbaigai 
žodį tarė Apyl. vald. Švietimo 
sk. vadovė p-lė I. Matusevičiū
tė. L.

PAMATŲ ŠVENTINIMAS.
Šv. Jono pirmoji lietuvių 

evangelikų liuteronių parapija 
Toronte praneša, visuomenei, 
kad ji pereitais metais nupirko 
sklypą bažnyčiai statyti. Skly
pas turi 171X195 pėdų ir yra 
1420 Davenport Rd., t. y. tarp 
Dufferin St. ir Lansdowne 
Ave. Sinodo architektas p. 
Schmalzas iš Kitchenerio pa- 
luošė planus bažnyčiai ir kle
bonijai. Kontraktonus W. Ri
nas veda statybą. Sekmadienį, 
t- Y- gegužės 9 d. penktą vai. 
po pietų bus iškilmingai šventi 
narni bažnyčios pamatai. IškiI- 
mėse dalyvaus misijų departa
mentas. Pamatų šventinimą^ 

kad dar tęsiasi įvyks lietuvių, anglų ir vokie- 
> vajus, kuns £įų kalbomis. Giedos Parapijos

Blažiene 
ligos pašalpos, 

priimta Dr. A.

....... „„ . . „ Pranešama, 1
SULLIVAN REALTIES Co. narjų verbavimo _

6351. suteikia įstojimo lengvatų (ma choras
neiu-!-^- mOk^SČ4)’-k^eČiami-t1aU' Klebonas L. Kostizenas. 

J tiečiai užsirašyti sios pasalpi-
mūsų nes ir kultūrinės organizacijos — Liet, radijo valendėlių sa 

nariais. Buvimas kitose apdrau vininkai — Dr. J. Kaškelis nuo 
dos organizacijose nesudaro gegužės 1 d. perėjo dirbti į real 
kliuvinio, o apsidraudimas nuo estate įstaigą kartu su B. Sei 
nelaimių yra tiktai pinigų tau- gaučiu, 870 College Str.,; J. R. 
pymas, nes jie kiekvienu metu, Simonavičius pradėjo dirbti pas 
pareikalavus, grąžinami. Todėl J. Strung Real Estate 2181 
yra labai naudinga būti SLA Yonge Str. L.

1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.
jo

g v

Jonas J. Juškaitis |
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 

baigęs išklausyti visą teisių kursą
Toronto Universiteto Jurudiniame Fakultete. g

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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