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Pasaulinė įvykių savaite
IŠ GENEVOS DERYBŲ LIEKA VIENA IŠEITIS — 

SUDARYTI KOLEKTYVI N| SAUGUMĄ IR
GINKLUOTIS.

Derybos Genevoje susidūrė — Eisenhoweris paieiškė, dejį jūrų laivai, giliai sėdį van kius, dėl kurių ligšiol su JAV 
su tais pat sunkumais, su ko- kad pietų-rytų Azijos kolekty- deny, jau pradedamas realizuo ir nebuvo sutarta, šv. Lauiyno 
kiais buvo susidurta Berlyno vinio saugumo c 
derybose. Genevoje, kaip ir gerokai pažengė piimyn. 
Berlyne, 

KOMUNISTAI STATO
TUOS PAČIUS NEPRIIMU-Je ir tarėsi su Eisenhowenu.

NŪS REIKALAVIMUS, 
kurie vakariečių vertinami, 
kaip genevinė berlyniškių Ma
skvos reikalavimų laida, taiko
ma ir Korėjai ir Indokinijai ab 
soliučiai tokiu pat būdu ir 
mastu. Visų tų reikalavimų ve 
damoji mintis — pripažinkite 
sovietų imperializmą ir jam pa 
siduokite.

Kaip Korėjoj, kaip ir Indo
kinijoj komunistai pareikalavo 
sau lygių teisių ir atmetė tarp
tautinę kontrolę, kad nebūtų da 
romos suktybės.

Tuo tarpu ir Korėjai ir Indo 
kinijai Vakarai pareikalavo vie 
no tiktai — laisvų ir nė kieno 
nespaudžiamų ir nefalsifikuo
jamų visuotinių slaptų rinki
mų. Komunistams tas, žinoma, 
neprimtina, todėl jie visa tai at 
meta.

Tokiu būdu
GENEVOJE SUSITARIMO 
PAGRINDINIAIS KLAUSI

MAIS NĖRA IR JIS 
NENUMATOMAS.

Nenuostabu, kad Dulles su- 
s- b°i,i,yVaShingtOną lr rupnią Chochlovas lankėsi Londone ir-bos paruoštas did. kol. orgaiu 

davė parodymus apie pabėgu zuotis įstatų projektas. Jam pa 
sius Anglijos diplomatus j Mas siūlyta pataisa: Apylinkės val- 
kvą.

— Naguib paguldytas į liga 
ninę. Suimta daug Egipto ka
rininkų, kurie esą ruošę sąmo 
kslą. Egipte neramu.

— Japonijos parlamentas 
priėmė įstatymą, kuriuo atsta
toma kariuomenė.

— Rusija ratifikavo Genoci 
do konvenciją ir tuojau gavo 
kaltinimų iš pabaltiečių, kurie 
pasiuntė JTO notą su statisti
ka ištremtųjų į Sibirą.

— JAV valdžia BALFUI 
pažadėjo duoti cukraus, svies

KANADA KAS JŪRŲ LAIVAMS KANALĄ IŠILGAI 
LAURYNO UPĖS.

Prie šio plano įvykdymo dedasi ir Amerika.
Seniai jau projektuojamasis myną, Šv. Lauryno upe į

kasimas Šv. Lauryno upės ka- džiuosius ežerus, labai žymiai 
nalo, kuriuo galėtų plaukyti di keis tūlus transporto santy-

sv NEW YORKO NAUJIENOS
PIRMININKAMS ATVYKUS.

Gegužės 4 d. į New Yoraą paskyrimo VLIKas jau prieš 
laivu Queen Elizabeth atvyko kelis mėnesius yra padaręs nu- 
VLIKo pirm. prel. M. Krupa- tarimą, tik Vykd. Tarybos ne- 
vičius ir Vykd. Taryb. pirm, buvęs vykdomas, nes buvo tu- 
prof. K. Žalkauskas. Laivas į reta vilčių, kad tuo reikalu pa 
uostą įplaukė apie 12 vai. die- vyksią susitarti su p. Lozorai- 
nos. Amerikiečiai laikraštiniu- čiu, tuo labjau, kad VLIKo pu 
kai, Inform, biuro vedėja M. mininkas buvo pasiūlęs susitai 
Kižytė ir Amerikos Balso lietu ti dėl kandidato, o paskyrimo 
vių skyriaus vedėjas K. Juigė- raštus galėtų pasirašyti vienas 
la bent dviem valandom ankš- Dipl. šefas. Deja, iš to nieko 
čiau atskiru laiveliu buvo išvy- neišėjo, nežiūrint visų per ke
kę į jūrą svečių pasitikti. Tad lis kartus susitarimų bendra- 

von atostogų. kad jis buvo norima vykdyti praplėtimas, atsilieps ir sausu- ik* atvyko į juostą abu pirmi- darbiauti.
— JAV transportiniai lėktų drauge su Jungtinėmis Valsty mos keliams, nes prekių trans- ninkai turėjo pasikalbėjimus r' ' "

vai iš Prancūzijos gabena ka- bėmis. Tačiau Amerika 
rius į Indokiniją.

— Ryt. Vokietijos vysku
pą Dibelius uždraudė kuniga
ms pasirašyti komunistų bruka 
mus biuletenius.

— Anglai išprašė iš Londo
no du Rusijos atstovybes tar
nautojus, Gudkov ir Kuibyšev, 
kurie pastebėti šnipinėjant.

— Geg. 11d. Istambule ren 
kasi konferencija saugumo 
klausimais.

— Jugoslavija paprašė įsi
leisti ją į Atlanto Sąjungą.

— JAV atomo specialybeje 
dirba 18.000 specialistų, išleis
ta 18 miliardų dolerių,

— Japonijos premjeras Josi 
ida birželio 4 dieną išvyksta d . 
įlelės kelionės į Vakarus,

— Dulles tarėsi su Filipinų 
Tailando, Pietų Afrikos sąju i 
gos atstovais.

— Maskvos siųstas žudikai pagrindas paimtas KLB Kr. V

Di

organizavimas tį Federalinis Kanados parla- paupiai turės statyti uostų, 
mentas Ottawoje nutarė pro- Port Credit jau yra projektuo-

— Kanados gen. gubernato jektą vykdyi ir darbų pradžiai jamas Ontario sričiai. Montre- 
rius p. Massey lankėsi Ameriko paskyrė 105 milionus doierių. alis, tiesa, turi, labai didelį uoj

Šis projektas jau seniau su- tą, antrą savo dydžiu visoj
— Dien Bien Fu komunis- manytas, bet vis delsiamas, vie Amerikoje, bet dabar jis dar

tai užvaldė. na, kad jis yra labai didelis ir daugiau turės būti praplėstas.
— Višinskis išvyko Mask- reikalingas didelių lėšų, antra, Iš kitos pusės, vandens kelio

von atostogų. kad jis buvo i

ilgai 
delsė atsakymą, ar ji prie to su 
manymo dedasi, nes tai gyvai 
liečia tiek Kanadą, tiek JAV. 
Pagaliau, Kanadai pasisakius, 
kad jeigu Amerika nesideda, 
tai Kanada viena imasi darbo, 
ir Amerika davė principinį su
tikimą. Tačiau konkrečiai vis 
nebuvo sutarta. Bet susidanus na dar nežinoma, bet jau pra- 
sąlygoms (dalinai kylant ne- džiai užprojektuota 600 milio 
darbui, nes dabar Kanadoje esą nų dolerių.
apie 500.000 bedarbių), Kana- Šio projekto vykdymas yra 
dai priėmus konkretų nutari- milžiniškas darbas, todėl čia 
mą, ir JAV seimas geg. 4 d. nu daug darbo gaus įvairių rūšių 
tarė prisidėti. specialistai ir daugybė eilinių

Jūrų kelias per Amerikos žv darbininkų.

su amerikiečiais žurnalistais ii 
kartu įkalbėjo Amerikos Bal
sui, kad apie jų kelionę į Ame-

portas vandens keliais yra pi
gesnis.

Ne be to, kad šis vandens ke ------------------ ------- ■ , ----- -
lias pradedamas tobulinti ir del ^ką, oro bangomis perduotų ži 
karinių sumetimų, i “ 
šių sričių saugumu.

Šio kelio statybos projektas 
yia labai didelis; jis galutinai 
dar nėra išbaigtas ir visa jo kai

ORGANIZAC1JŲ ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS 
rado bendrą veiklos kelią.

Susirinkime dalyvavo apie vimo kurios nors vienos gru- 
30 asmenų, kurie pasisakė už pės. «.
bendrą veikimą. Tam veikimui

si kolektyvinio saugumo orga
nizavimu. Tiktai kolektyvinis 
saugumas dar gali sulaikyti so
vietinį imperailizmą Azijoje, 
kaip ir Europoje.

Klausimas taip rimtai stovi, 
kad net Kanados užsienių rei
kalų min, Pearson įspėjo komu 
nistus, jog jeigu nebus susitai 
ta, tai Vakarai bus priversti 
jieškoti naujų saugumo būdų. 
Komunistų pasiūlymai dėl Ko 
rėjos ir Indokinijos nepriimti
ni, nes komunistai reikalauja ve 
to teisės ir neprileidžia kolek
tyvinės kontrolės. Tokiu būdu 
susitarimas neįmanomas.

Vienas vienintelis susitari
mas Genevoje — komunistai to> sūrio, kiaušinių, 
sutiko, kad iš kritusio Dien — Prof. kun. Končius ko- 
Bien Fu būtų pasiimti sužeis- mandiruojamas į Europą ir bus 
tieji, ligi rudens.

LIETUVIŲ PAMALDOS“ NELAIMĖS, LIGOS IR 
SIBIRO KALNUOSE. MIRTYS.

Laiškai iš Sibiro ir iŠ Lietuvos KLCT vicep. teisininkas Br.
Po Stalino mirties ir Stalino Katilius susirgo ir turi operuo 

santvarkos saugotojo Berijos tis. Sunkiai serga A. Venskus. 
likvidavimo, ar todėl, kad tūlu P. Bakanavičienei padaryta op 
atžvilgiu pakriko „generaline eracija, bet po trijų dienų ji 
linija“, ar todėl, kad naujieji jau namie ir sveiksta. R. Silevi 
diktatoriai sumanė pasirodyti čienė po Anginos operacijos 
geresni už Staliną, bet laiškų sveiksta namie. K. Nevardaus- 
gavimo atžvilgiu yra tūla, nors kas buvo susižeidęs ranką, bet 
ir nedidelė, permaina: dabar jau gyja. Serga P. Fileriene. 
lengviau prasmunka iš už gėle- Žymiai šiemet praplėstos va- 
žinės uždangos laiškai. sarvienės savininkas J. Vakte-

Štai, dabar yra gauti du laiš- ris darbe sunkiai susižeidė ir 
kai iš Sibiro, Altajaus kalnų, gydosi N. Dame ligoninėje. 
Juose siuntėjas praneša savo Serga P. Stnmienė. Kurį laiką 
giminei Montrealy, kad siunti- negalavo ir M. Arlauskaitė. P. 
nį, dvi žvakes ir kryžių ji gavu- Bitnerienei padaryta operacija, 
si, už ką labai dėkoja. Laiško Mirė Kazimieras Bulvičius. 
siuntėja rašo, kad komunis- paliko žmoną Oną, pagal to
tams persekiojant tikybą, kuni vus Rutkauskaitę.
gų ten nėra, todėl naujagimių R TORONTO
krikšto apeigas atliekanti ji — SVEČIAI IS TORON 1 O. 
moteris. Be to, melstis jų buie KLB Kr. V-bos pirm. J. Ma 
lis išeina į Altajų kalnų tarpek tulionis ir V-bos narys V. Vai- 
lius, kur pasidarą gamtos saly - dotas Montrealy lankėsi pas p. 
gose altorių. Dabar jie tam ai p. Giriūnus, pp. Balzarus, pp. 
toriui turėsią kryžių ir žvakių. Vaišvilus, pp. Vazalinskus, pp.

Laiškuose, be to, rašoma, Arlauskus; vizitavo A V klebo 
kad laiškų siuntėjos motina Ii- ną kun. dr. J. Kubilių, „NL“ re 
kusi Lietuvoje (laiškus rašo dakciją; dalyvavo Montrealio 
prievarta išvežta Sibiran mote- lietuvių organizacijų atstovų 
ris) jos motina, žiemą negavu- susirinkime ir atskirų organiza 
si kuro, sušalusi ir dabar gu- cijų susirinkimuose ir plačiai 
Imti žaizdota ir neturinti vii- apsipažino su organizacine ir 
ties pasveikti. Taip sovietine visuomenine būsena Montrea- 
valdžia rūpinasi žmonėmis, sc- ly. Sekm. vakare išvyko į To
nų žmonių aprūpinimu. ronto.

Didelio, tarptautinės reikš
mės dėmesio įvykiai buvo ba
landžio 29—30 d. d. Pavergtų 
jų kraštų darbininkų partijų ir 
lai, Europos Laisvės Komiteto 
globojami, gegužės mėn. 1 d., 
kuri laisvajame pasaulyje buvo 
švenčiama, kaip darbo žmonių 
ir tautų solidarumo šventė, pn 
ėmė naują deklaraciją ir vieša 
me susirinkime paskelbė. Dek 
laracija pavadinta

„Gegužės Pirmosios 
Manifestas".

(žiūrėk 3 puslapį).
Po paskelbtojo manifesto n 

priimtųjų rezoliucijų, kitą die
ną, balandžio 30, Europos Lais 
vės Komitetas parengė vakarie 
nę, tose pačiose patalpose, kur 
pr. m. gruodžio 15—16 dd. bu 
vo Tarptautinės Valstiečių Są- 

Lietuvos jungos — Žaliojo Internaciona 
lo forumas prieš Sovietus.

Vakarienei vadovavo pats 
Europos Laisvės Komiteto pu 
mininkas Shepferson. Kalbėto
jais buvo pakviesti State, La 
bor Departamentų ir darbinin
kų unijų atstovai. Gegužės 4 
d. manifestą paruošusis Komi
tetas buvo pakviestas į Vašing
toną ir ten kongresui prisistatė. 
Iš lietuvių dalyvavo ir baltie- 
čių vardu žodį tarė V. Vaitie
kūnas.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
atstovas dr. Trimakas su kilų 
egzilų komitetų atstovais pasi
rašė ir JT pasiuntė savo pareis 
kimą tuoj po to, kai Sovietų Są 
junga ratifikavo genocido kon 
venciją. Pareiškime nurodyta, 
iš kokio krašto ir kiek sovietai 
deportavo ir sunaikino gyven
tojų ir kad sovietų sąjunga 
yra kraštas, kuriame vykdomi

rūpinantis nią ir į pavergtąją Lietuvą, kad 
ten žinotų, jog 
Vyriausiosios Lietuvos laisvini 
mo organizacijos vadovai šią 

kelionę paskyrė laisvinimo 
reikalams.

„N. Y. Times“ įdėjo pasikal 
bėjimą su abiem pirmininkais.

Uoste svečjus pasitikti atvy
ko p. p. Trečiokai, p. Levenie- 
nė, Trimakas, Vainauskas, 
kun. Čekanavičius, p. Sidzikaus 
kienė, Makauskis, Audėnas irk.

Pirmininkams atvykus jau 
tą pačią dieną su jiems artimes 
nių organizacijų žmonėmis te
ko turėtų ilgesnius pasikalbeji 
mus. Gegužės 5 d. Li______
Laisvės Komitetas turėjo su 
abiem- pirmininkais iškilmingą 
posėdį, kuriame dalyvavo 
Gen. Kon. J. Budrys.

Gegužės 6 d. svečiai
vizitavo lietuvių įstaigas 

New Yorke,
gegužės 7 d. dalyvavo Lietu

vos Laisvės Komiteto darbo 
posėdyje, kuriame dalyvavo 
Gen. Kons. Budrys. Šiame po
sėdyje buvo priimta darbų 
tvarka, įvairiais Lietuvos lais
vinimo klausimais, prie kuuų 
teks padirbėti apie mėn. laiko. 
Tą pačią dieną abu pirminin
kai ALT Vykd. Komit. pakvie 

Populiarus iliustruotas žur- tė atvykti į Čikagą, kad su jais 
irgi suderintų darbo progra
mas. ALT yra jų šiame krašte 
globėjas.

Gegužės 8 d. VLIKo pirm. 
Krupavičius buvo pakviestas 

r liudijo Kersteno komisijoje, didžiausieji ir pasauliui dar ne 
laugiausia apie genocidą Lie- vl^ką pakankamai žinomi geno 

tuvoje. Tą pačią dieną po pie- ' 
tų abu pirmininkai lėktuvu iš
skrido į Čikagą, kur greičiau
sia užtruks keletą dienų.

Beje, buvo visokių pasisaky
mų. B. Katilius padarė plačią 
praeities įvykių apžvalgą. A. 
Navickas karštai nusiskundė, 
kad naujieji ateiviai atstūmę 
nuo bendro darbo ankstyvenes 
kartos ateivius. Bet bendra 
nuotaika buvo — už susitari
mą, sugyvenimą ir bendradai-

dybon įeina pirmininku iš ben 
drų rinkimų, kiti nariai iš orga 
nizacijų tuo principu, kad kiek 
vienos organizacijos į v-bą įeitu biavimą. Pirmininkavo L. Bal- 
nedaugiau kaip vienas asmuo, žaras, sekretoriavo p. Povilai- 
Tuo būdu išvengiama domina- tis.

TARPTAUTINĖ PARLA
MENTARŲ 

KONFERENCIJA.

PAŠTO ŽENKLAS REPRE
ZENTUOJA NEPRIKLAU

SOMA LIETUVA.
Tarp - parlamentarinės Uni 

jos metinė konferencija šiais 
metais įvyko Monte Carlo, Mo dienos viršelį papuošė pašto 
naco. ženklais natūraliomis spalvo-

Prof. J. Kaminskas ta proga mis. Jų tarpe matom Neprik 
pasiuntė konferencijai buvu- lausomos Lietuvos pašto ženk 
šių Lietuvos parlamentarų var lą 80 skatikų, 1921 metų lap 
du telegramą, kuria atkreipė kričio mėn. Lietuvos Oro Paš 
susirinkusiųjų parlamentarų de to įsteigimui paminėti laidos, 
mesį į Sovietų įvykdytą prieš Piešinys: angelas laiko leg t u- 
Lietuvą agresiją, jos žmonių vą. Spalvos: ochrinė-tamsi ža- 
teisių paneigimą ir persekioji- lia. Br. A.
mus. Kartu prof. Kaminskas 
prašė pakviesti kitos tarpparla 
mentarinės konferencijos pro
ga buvusius Lietuvos Seimo 
atstovus nušviesti Lietuvos 
žmonių pavergimą ir okupanto 
vykdomus žiaurius veiksmus.

PER ŽIEMA LIETUVOJE
SUMAŽĖJO GYVULIŲ.
„Pravda“, rašydama apie

nalas „Life" Nr. 18 gegužės 3

li

o

eldiniai nusikaltimai. 
Gegužės 1 d. New Yorke 

švenčiama
_ -------------- -------t----- lojalumo diena.

f?bnkas..?e^. 16 Abiems pirmininkams atvy- Tą dieną , DID. New Yorku 
d., 9 18 vai., leis apžiūrėti sa kus atėjo žinia iš Vokietijos, 
vo įmones dirbančiųjų giminė kad dr p Karvelis Bonoje esąs 

priimtas atstovu Lietuvos rei- 
prade- kalams atstovauti, o apie dr. 
ir vy- Geručio paskyrimą tokioms 
ir ket- pat pareigoms iš p. Lozoraičio 

pusės, Bonoje žinių nesą.1) 
Šiuo taip opiu klausimu lauk 

sime daugiau žinių. Čia tik ten 
ka priminti, kad dėl Karvelio

ms ir pažįstamiems. 
ANGLŲ kalbos kur»ai 
dantiems Ymca pradėti 
ks 8—9 vai. v. antrad. 
virtad. Park Ave. 5550.

____ BRITAI JIEŠKO IŠ LIETU- 
Lietuvos komunistų pai lijos VIV PRIEŠKARINIŲ SKOLŲ 
konferenciją, pastebi, kad kou- Grupė anglų biznierių jstei 
ferencija iškėlė stambių trūku gė Londone komitetą, kurio 
mų gyvulininkystės plano vyk- tikslas yra daryti žygių, kad 
dyme. Gyvulių skaičius ne tik Britų vyriausybė padėtų išjieš- 
nekyla, kaip buvo suplanuota, koti iš Baltijos valstybių bei ki 
bet žiemos mėnesiais yra lab- tų valstybių piliečių prieškari- 
jau sumažėjęs. Partijos vado- nes skolas. Atvirame laiške, 
vybė ir vyriausybė susilaukusi kuris buvo paskelbtas „Daily 
smarkios kritikos. Tačiau Lie- Telegraph“ 20.4.1954. komite 
tuvos komunistų galva A. Snie to steigėjai sako, kad nors šis 
čkus paliktas ir toliau partijos reikalas buvo kelis kartus kel- 
pirmuoju sekretoriumi, o taip tas Britų Parlamente, vyriausy 
pat savo vietose pasilikę ir kiti bė ligšiol nebuvo nieko pada- muose, .. .
vadovaujantieji partijos parei- riusi, kad skolų padengimui bū v^najn^ šenmnkm jsk^mm. 
gūnai. tų išdalinti „Baltijos Balansai* .

Kolegą
JONĄ LADYGĄ 

ir
panelę CECILIJĄ KAIRAITYTĘ, 

sukūrusius šeimos žodinį, sveikina ir šviesios 
ateities linki

Liet. Akademinis Sąmbūris.

gatves išeina didžiulės eisenos. 
Eina įvairios organizacijos, 
kaip beįmanydamos puošniau 
pasidabinusios, eina tautybių 
organizacijos savo tautiniuose 
drabužiuose ir kitais ženklais 
bei vėliavomis pasipuošę. Šie
met lietuviai pasirodė gana gar 
šiai. Eiseną rengė New Yorko 
ALT.

Antradienį, gegužės 11 d. va 
„NEPRIKLAUSOMOS dinamame Egzylų Antradieny,

LIETUVOS" Baltijos Laisvės Namuose Ale
spaudos bendrovės šėrininkų - ksander Kerensky darė tarp- 
- akcininkų susirinkimas dėl la tautiniais klausimais praneši- 
bai svarbių priežasčių, susietų mą. Susidomėjimas didelis, bet 
su kitais susirinkimais, nukc- apie tai sekantį kartą. J. A. 
liamas j gegužės 30 dieną, ten -------------
pat ir tomis pat sąlygomis, ku- ’) Iš Romos pranešama, 
rios paskelbtos spaudoje (bus kad 1952 metų pradžioje Lic- 
pakartotos), o taipgi praneši- tuvos Diplomatijos Šefas S. Lo 

zoraitis, atsilankęs Bonoje ir 
atlikęs reikalingus pasikalbėji
mus, buvo pasiėmęs uždavinį 
rūpintis tenai Lietuvos intere
sais. Dabar, šiam kontaktui su 
Roma suintensyvinti, Diploma 

meratas ligoniams: vieną į Hau tljos Šefas augšciau minėtą uz- 
tingo TBC sanatoriją Vokieti- davinl yra pavedęs Pasiuntiny

- -•• — bės Patarėjui Dr. Albertui Ge
ručiui, gavęs iš atatinkamu Vu 

LANKĖSI pas p. Puzarauskus kietijos įstaigų pranešimą raš- 
žinomas sportininkas A. Tėve tu« kad Dr. Geručio asmuo yi a 

i priimtinas. Red.

išsiuntinėtuose klek

MININT SPAUDOS 
SUKAKTUVES

J. Lukošiūnas užsakė dvi „Ne
priklausomos Lietuvos“ prenu

joj ir kitą į Australiją. Gražus
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SVARBIEJI REIKALAI
EKONOMINIŲ ORGANIZACIJŲ REIKALU 

MONTREALYJE.
„NL“ redakcija duodama šiam straipsniui pirmau

jančią vietą, randa reikalo pabrėžti, jo keliamų klausimų 
svarbumą.

Jau daug kartų buvo rašyta šiais klausimais, daug 
kartų buvo daromi konkretūs siūlymai, bet reikalas Ilg
šio! tebestovi vietoje. Deja. Bet taip ir toliau palikti bū 
tų nusikaltimas ir mūsų e konominio, ir tautinio, ir ben
drai žmoniško reikalo supratimo bei būtinos toje srity 
veiklos principams. Būdami pasyvūs šiems esminiams 
reikalams, mes nusikalstame ir prieš tautą ir prieš žmo
niją, nes neatliekame tų darbų, kuriuos privalome atlik
ti, jeigu save laikome žmonėmis. ~ 
čius naujai kelia šiuos klausimus.
laiko pirmaeilio svarbumo ir todėl duos kiekvienam pa
sisakyti jų keliamomis temomis.. Red.

Gyvename tokiame krašte, gai yra dedami į biznį, iš ko kie 
kur tiek politinis, tiek kultūri- kvienas turės pelno ir jam zy- 
nis gyvenimas yra paremtas miai geriau apsimokės, negu pi 
ekonominiu pagrindu. Todėl ir nigai laikyti banke. Kiekvienas 
mes, nenorėdami vienoje ar ki- turi įsisąmoninti, kad duoda- 
toje srityje atsilikti, turime pri mas pinigus Lietuvių Namams, 
sitaikyti prie šio krašto sąlygų neduoda jų kaip auką, bet de- 
— stiprintis ekonomiškai.

Pavieniui tą pasiekti, prie 
čja esančios stiprios konkuren
cijos ir stambaus kapitalo, yra 
sunku. Tačiau, reikia stebėtis 
mūsų tautiečių užsispyrimu, 
nes kaikuriems per didelį pasi
ryžimą ekonomiškai pasisekė 
neblogai įsitvirtinti. Tai y; a 
sveikintinas dalykas.

Tas padaryti būtų žymiai

P. Juozas Lukoševi- 
„NL“ redakcija juos

da pinigus ten, iš kur pats tu
rės pajamų ir lietuviškai visuo 
menei bus naudinga. Dėl kon
kurencijos prie bažnyčios sta
tomai salei, yra kuomažiausiai 
reikalo rūpintis, nes Montrealy 
je salių trūkumas yra toks dide 
lis, kad čia ir kalbos negali 
būti.

Kooperatinio bankelio steigi 
mas Montrealyje yra irgi pn- 

lengviau susibūrus į atskirus brendęs reikalas, nes nemažas 
ekonominius sambūrius, kaip pinigų sumas lietuviai laiko sve 
juos bepavadintume — koope- timuose bankuose, gaudami ze 
ratinėmis ar akcinėmis (Šerų) mas palūkanas. Bet ir tuo due- 
bendrovėmis. Čia, žinoma, stei da jiems nemažai pelno. Tuo 

tarpu laikydami savame banke, 
galėtų gauti didesnes palūka
nas ir dar duoti pelno lietuviš
kam bankui. Tuo pačiu paleng
vintų trumpalaikių paskolų ga 
vimo reikalą.

Torontas, tiek Lietuvių Na
mų, tiek bankelio įsteigimu, jau 
yra parodęs apčiuopiamą pa
vyzdį, iš ko mes galėtume pasi 
mokinti, nes kiek teko iš spau
dos matyti, abi ekonominės or
ganizacijos neblogai verčiasi, 
nes išmoka gerus dividendus.

Prekybinio kooperatyvo stei

gėjai patys turėtų išgvildenti tą 
klausimą, nes pagal čia veikian 
čius valdžios nuostatus, nuo 
pačios bendrovės pavadinimo, 
gali susidaryti skirtumas ne
tik paties veikimo, bet ir mo
kesčių srityje.

Šiuo tarpu, iš tokių ekonomi 
nių veikiančių sambūrių mes 
Montrealyje teturime tik vieną 
Neprigulmingą D. L. K. Vy
tauto Klubą, kuris dėl tam tik
rų priežasčių apsiribojęs siau 
rais veikimo rėmais, tačiau ga
na gerai ekonomiškai verčiasi.

Labai blogai yra, kad ekono- girną irgi galima būtų gvildei! 
minėse organizacijose įsivieš- ti ir, manau, kad tas mūsų vi- 
patauja politiškai srovinės vai - suomenėje turėtų pritarimo i. 
žybos ir kad tų varžybų pralai- pasisekimo, 
mėtojai, nepatekę į vadovauja
mus organus, pradeda įmones 
veikimui kenkti. Na, o jų laimė 
tojai savo pareigas panaudoja 
ne ekonominiam progresui iš
vystyti, bet jį konservuodami, 
naudoja savo vadovaujamuose 
organuose išsilaikymo tiks
lams.

Teko girdėti, kad panašių da 
lykų pasitaikė ir minėtojo klu
bo veikloje, ko reiktų vengti.

Lietuvių Namų organizavi- gauti.
mas jau tęsiasi daugiau kaip Tuo reikalu turėtų būti daionu 
penkis metus, nors tai yra la
bai svarbus reikalas. Kam teko 
susidurti su salių nuomavimais 
dėl įvairių parengimų, tas getai 
supranta, bet tas reikalas dar 
tebestovi mirties taške.

Šitą klausimą geriausiai bū-

KLBENDRUOMENES REIKALAI
SKELBIAMA METINĖ 

RINKLIAVA.
Broliai ir Sesės Lietuviai!

Mes, patekę į šį kraštą, esą- Komisija buvo prašiusi gerb. 
me dvigubai laimingi: išvengė- klebonų padaryti rinkliavas baz 
me baimės, persekiojimų, kan- nyčiose Europos lietuvių švieti 
kinimų Tėvynėje ir antra, to 
amžino vargo Vokietijoje, kui 
sausa duona skani ir tos nėra, 
kur riebalas retenybė, kur nė
ra kuo padoriai kūną prideng
ti, kur iš nusilpimo ir išbadėji- 
mo ligos kankina ir net nėra pi 
nigų gydytis nei maisto orga
nizmui sustiprinti, kur vien 
nervais tenka gyventi. Bet liko galimai greičiau.
Vokietijoj lietuvių, kurių apie 2. Priimti ir atiduoti spaus- 
6.800 tokį gyvenimą gyvena, dinti mokytojų registracijos ir 
tai ligoniai, seneliai, našles su darbo pažymėjimų blankai, ku 
vaikais, šeimos, kurių tėvai ai rie bus netrukus išsiuntinėti 
ba vaikai ligoniai. ' Liko dai mokykloms.
apie 2.000 vaikučių, kurių ne 3. Remiantis Mokytojų Su- 

. tik sveikatą reikia gelbėti, bet važiavimo nutarimu, komisija 
i ir kad jie nežūtų Lietuvai. Tuo skiria premijas už geriausius 
rūpinasi ten esamos vargo mo- rašinius šeštadienio mokyklo- 
kyklos, kurių šelpiami tėvai ne se. Premijos

, gali išlaikyti.. Tad mūsų, Įsiku 25 dol., Il-ra 
i rusių lietuvių pareiga jas išlai
kyti. Jei neremsime jų, greit ne 
bereikės nei gimnazijos, nes ne 
bebus kas į ją stoja.

Todėl Šalpos Fondas šiemet ne vėliau gegužės mėn. 10 die- 
nusistatė pasiųsti vargstantie- nos. 
ms Vokietijoj tautiečiams su- b) Mokyklų vedėjai duoda 
šelpti taukų ir vargo mokyklo- šią temą parašyti vyresniuose 
ms paremti pinigų. Mes čia skyriuose pamokų metu, 
gauname taukų po 26 et. sva- c) Iš parašytų rašinių moky 
rą, pasiuntimas nekaštuos, o tojai atrenka tris geriausius ir 
Vokietijoj kaštuoja apie 40 et. atsiunčia Komisijai ne vėliau

Tam tikslui gegužes ir birže birželio 1 dienos.
lio mėn. visoje Kanadoje vyk- d) Komisija atrenka premi- 
doma visuotinė piniginė rink- juojamus rašinius ir paskelbia 
liava. Prašome kiekvieną tau- sprendimą 
tietį atiduoti savo metinę duok 5 
lę šalpai. Būdami sotūs ir apsi 
rengę, kartą į metus prisimin
kime ir besikankinančius kas
dien skurde savo brolius bei se 
seris.

Jei kas aukų rinkėjų nebus menis — su dviem piašymais: 
aplankytas, prašome savo auką 1. Vasaros stovyklai Onta- 
nunešti tam, kas renka, o kur rio lietuviams vaikams skubiai 
tokių rinkėjų nebus, pasiųsti reikia vietos prie ežero ar upes 
tiesiog C. Komitetui, 235 Os- su vienu kitu medžiu. Kreipia- 
sington Avė, Toronto, Ont.

Prašome taip pat parapijų 
Klebonus bei kapelionus per tą 
laiką rinkliavos reikalą iš sa
kyklų paremti, paaiškinti.

Iš anksto dėkodami visiems lėtų tam reikalui paaukoti vie- 
aukotojams ir prisidėjusiems ną-kitą dolerį, būtumėm labai 
prie jos pravedimo, liekame su dėkingi., 
viltimi, kad iš anapus Atlanto Pašto adresas: J. Gaižutis, 
ištiestos į Jus išdžiūvę rankos 135 Gorevale Ave., Toronto, 
nebus nustumtos, išbadėję ir Ii Ont. Telefonas Toronte. A. 
guisti žvilgsniai nebus apvilti. Rinkūnas: LL 9397.

Šalpos Fondo C. Komitetas. KLB Švietimo Komisija, vo

ŠVIETIMO KOMISIJOS 
INFORMACIJA NR. 18.

1. Mokytojų Dienų proga

mui paremti. Tuo tarpu jau 
gauta iš Prisikėlimo parapijos 
Toronte ir kun. A. Traškevi- 
čiaus Vancouveryje 85,43 doi. 
Iš šitų pinigų paskirta 60.43 
dol. Vokietijos lietuviams ii 
25 dol. Seleziečių gimnazijai 
Italijoje. Komisija pageidautų 
gauti ir kitų parapijų pinigus

paskirtos: I-ma
15 dol. ir III-čia

10 dol.
Premijoms
a) Švietimo Komisija atsiu 

nčia temą mokyklų vedėjams

gauti taisyklės:

ne vėliau birželio 
d. Švietimo Komisija. 

Kreipiamės j visuomenę!
KLB Švietimo Komisija nuo 

lankiai kreipiasi į visuomenę— 
organizacijas bei pavienius as-

mės į lietuvius ūkių savininkus 
sutikti savo žemėje stovyklą 
šiemet priimti.

2. Mokinių rašinių premijo
ms trūkstame lėšų. Jei kas ga

Neužmirskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI 
‘ TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— Mr 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.

TAUTOS FONDO ATSTOVYBĖS KANADOJE, HAMIL
TONO SKYRIUS ŠVENČIA TREČIAS METINES

Gegužės 27 d. sukanka trys čiusių, bet dėkui Dievui, tokių 
metai, kai Hamiltone įsisteigė yra labai maža.
T. F. A. skyrius. Vieni iš jų dar iš Vokietijos

KLB Hamiltono Apylinkės stovyklų yra atsinešę neapy- 
V-ba TF atstovu paskyrė Sta- kantos. Kiti — tai „gudruolių“ 

Bakšį, kuris, remdamasis T. rūšis, kurie visada randa galy- 
A. aplinkraščiu Nr. 2 suda- bes pasiaiškinimų

sį
F.
rė Atstovybės skyriaus valdy- pasilieka nuošaliai, kai tik ju- 
bą ’
ninku išsirinko ligšiolinį pirmi 
ninką Stasį Bakšį. , 

Tuojau buvo

visada

iš šešių asmenų, kurie pirmi dinamas piniginis reikalas..
Dar gal paminėtina viena 

ta išimtis kai kas neaukoja
> imtasi darbo, dėl, kad jam aukų rinkėjas 

kad įvykdžius savo tiesioginius kuris nors iš valdybos narių ne 
uždavinius. patinka.

Kam bent kada teko vykdyti šias eilutes rašančiam praei 
kokias nors rinkliavas ar kito- to vajaus metu teko aplankyti 
kiais būdais telkti lėšas, tas pui vieną inteligentų šeimą, kun 
kiai žino, koks tai yra kantry- griežtai atsisakė aukoti lodei, 
bės ir nervų reikalaujantis dai kad jiems nepatinka valdybos 
bas. pirmininkas...

Valdybos nariai dirbo kovo- — Mes ir į jokius Tautos 
darni su sutiktomis kliūtimis, Fondo parengimus niekada nei 
kurių visą laiką nestigo. Vieni name, — pridūrė, jau pro duiis 
iš jų po tam tikro laiko pavai- išeinančiam, poniutė.
go ir iš valdybos išstojo, bet jų Tai keli pavyzdėliai, kuue 
vieton stodavo kiti ir tęsė to- tenka priskirti prie neigiamų, 
liau jau pradėtą darbą. bet tokių yra visai maža.

Sunku čia būtų detaliai išvar Kad ir tenka su žmonėmis 
dinti visus darbus ir kliūtis, susitinkant visko išgirsti, bet 
bei tų darbų rezultatus. Nore- su nieku į aštresnius ginčus ne 
čiau tik išryškinti tuos būdus sileidžiama. Stengiamasi daro- 
ir metodus, kurie buvo naudo- mus priekaištus mandagiai at- 
jami telkiant lėšas. remti, nieko nei mažiausiai ne-

Valdybos nariai aiškiai žino- užgaunant. Laikantis tokios 
jo, kad jų darbas ir jų įvairiau taktikos pravesti aukų vajai da 
būdais sutelktų lėšų dydis pi i ve gražių rezultatų.
klausys nuo to, kaip į visa tai Žinoma, didžiausia padėka 
reaguos visuomenė. tenka Hamiltono lietuvių vi-

Buvo nusistatyta kiekvienu suomenei, parodžiusiai didelį 
atveju kreiptis prie žmonių tik Tautos Fondo idėjos supiati- 
geruoju prašant ir jokiu būdu mą.
neįeiti su aukotoju į jokius gir Kaip jau buvo minėta di- 
čus, kantriai išklausant bet ko džiausią pajamų dalį sudalė 
kius priekaištus,

Didesnė lėšų dalis pavyko su 
rinkti ruošiant įvairius paren
gimus, bet gana žymi dalis bu- 

surinkta vykdant kiekvie
nais metais rinkliavas. Vyk
dant rinkliavą, buvo aplanko
mi visi tautiečiai jų butuose.

Rinkliavai padaryti kasmet 
buvo kviečiami po keliolika tai 
kininkų, kurie padėdavo šiuos 
aukų vajus pravesti.

Metinio aukų vajaus vėkmir. 
gas pravedimas buvo ir pasi
liks vienu didžiausių ir svar
biausių valdybos darbų. Su 
kiekvienu asmeniškai susitin
kant ir prašant aukos, daugiau 
šiai prieš gaunant auką tenka 
pirmiau išgirsti aukotojo nuo
monė dėl paties Tautos Fondo.

Dauguma padarytų pastan
gų yra visai teisingos ir pada
rę pastabas žmonės aukoja kie« 
gali.

Daugiausia pastabų tenka iš 
girsti dėl mūsų vadovaujančių 
veiksnių tarpusaviu nesutari
mų. Tas juk visiems žinomas 
skaudus faktas, dėl kurio ten
ka visiems sielotis. Tą negero
vę, aišku, supranta ir veiksniai.

Bet vistik tenka užtikti ir 
tikrai užkietėjusių ir prieš Tau 
tos Fondui aukojimą nusista

ki- 
to- 
ar

parengimų pelnas. Čia vėl dėka 
visuomenei visada skaitlingai 
dalyvavus Tautos Fondo parcn 
gimuose.

Dar šiek tiek lėšų gauta iš 
įvairių organizacijų, bei knygų 
platinimo. Šiuo metu taip pat 
vykdomas knygų platinimas no 
rint pagerbti Spaudos Atgavi
mo 50 metų sukaktį. Tuo Dūdų 
norima išplatinti kuo daugiau 
naujausių knygų ir iš to gaul^ 
pelną skirti Tautos Fondui.

Sunku būtų išminėti čia vi
sus atliktus darbus trijų metų 
laikotarpyje, gal dar tik tektų 
paminėti darbų rezultatą, kad 
T. F. A. Hamiltono skyrius 
per tris metus Centrui į Mont- 
realį yra pasiuntęs 6.500 do
lerių.

Skyrius, minėdamas savo tri 
jų metų veikimo sukaktį, išlei
džia leidinėlį — metraštį, ku
riame bus smulkiai aprašyta 
skyriaus veikla ir duotos visos 
piniginės apyskaitos.

Taip pat trijų metų sukaktu
vių proga yra ruošiamas vaka
ras, kuris įvyks gegužės 15 
dieną, Armėnų salėje 69 Prin
cess street. Tikimasi ta pioga 
susilaukti nemaža publikos, nes 
yra užkviestas koncertuoti lo- 
ronto orkestras „Trimitas“, ku 
ris čia Hamiltone turės dai pir 
mą pasirodymą sustiprintos su 

muzikos dėties. Visas pelnas skiraima^ 
„Motinos

MŪSŪ ^PORTAS
PASIŽYMĖJO PLAUKYME. PAKVIESTI Į TORONTĄ.

„Tauro“ Sporto Klubo jau
nis Algimantas Narbutas, be te įvyksta Pabaltijo 
krepšinio kultivuoja ū_ .. 
plaukymą. Praeitą savaitę įvy
ko Montrealio miesto ir apylin 
kės plaukymo pirmenybės del 
taip vadinamos „Lions“ taurės. 
Jose dalyvavo stipriausi viso 
Montrealio miesto plaukikai. 
Jaunis A. Narbutas startuoda
mas už „Concordia“ 
(„Tauras“ plaukymo 
nekultivuoja) juniorų 
100 yardų laisvame 
prie stiprios konkurencijos lai- pajamų, tai gal macenatams bus 
mėjo pirmą vietą sukardamas galima atsilyginti ir už benzi- 
šią distanciją per 63,6 sekun
des (iki Kanados rekordo te
trūksta tik apie 5 sek.) ir tuo 
būdu tapdamas šioje distanci
joje Montrealio miesto ir apy
linkės 1954 m. meisteriu. Kaip 
kiti pirmų vietų laimėtojai, taip 
ir A. Narbutas gavo atitinka 
mą meisterio pažymėjimą ir tei 
sę dalyvauti Quobeco pirmeny 
bėse, kurios įvyks liepos mėn. 
pradžioje.

Šiuo jauno lietuvio laimėji- 
Šitiems visiems "reikalams iš mu turi kuo pasidžiaugti ir vi- Grajauską ir tremoje A. Tėvelį.

si Montrealio lietuviai, o jau- šis trejetukas susitiks gegužes Aldona Ramonaitytė 
nam plaukikui palinkėti sėk- 22 d. su stipriausiais tremtyje 
mės, kad būsimose pirmenybe- Cleveland© stalo tenisininkais 
se sumuštų ir Kanados rekor- V. Grybausku, Nasvyčiu ir Ig- 
dą.

kurios karš-Artėja vasara, 
čiai mieste žmones taip iškan
kina, kad nors porą turimų lais 
vų savaitgalio dienų būtų gera 
praleisti gamtoje. Be to, musų 
mokyklinis jaunimas savo atos 
togas taip pat mieliau praleis
tų atvirame ore, negu miesto 
dulkėse. Tam yra organizuoja
mos stovyklos, šiuo tarpu tik 
skautų, kurioms, nemanau, kad 
būtų irgi lengva tinkamą viet^

Gegužės 28—29 d. d. Toron 
~ ‘ ’ > sporto

dar ir olimpiada, kurioje, jaunių krep 
šinio varžybose lietuvius atsto 
vauti pakviesti Montrealio 
„Tauro“ jauniai krepšininkai, 
principe „Tauro“ valdyba nu
tarė jaunių krepšinio komandą 
siųsti, tačiau su sąlyga, jei at
siras pora macenatų, kurie pa
siryš nuvešti ir atgal pargaben 
ti savomis mašinomis. Iš To
ronto gautomis žiniomis iš

klubą 
kol kas 
klasėje 

stiliuje, olimpiados numatoma šiek liek

žygiai atatinkamose įstaigose, 
kad lietuviai lengvomis sąlygo
mis galėtų įsigyti žemės skly
pą tinkamą vasarvietei. Įsigi
jus šitokią vietą, galima būtų 
per vasarą ten įstegti užkandi
nę, kuri, manau, iš savo pelnu 

tų galima išspręsti išplečiant apmokėtų reikalingas išlaidas 
minėtojo klubo veiklą. Reikia
tik paleisti atitinkamai sumai gvildenti yra būtinas reikalas 
šėrų į apyvartą ir tuojau bus su prie Bendruomenės Valdybos 
rinkta reikalinga salei pastaty- įsteigti Ūkio Komisiją, pntrau 
ti suma. Veikiančiai įmonei sa kiant atatinkamų sričių žino
vo veikimą išplėsti yra žymiai vus, kurie savo patarimais, o 
lengviau negu organizuoti nau jei reikalas bus ir darbu, žy- 
ją. Kad salių laikymas Montre miai palengvintų netik veikiau 
alyje būtų nepelningas, to dar £tų ir besisteigiančių ekonomi- 
neteko girdėti.

Žinoma, jei klubas su tuo ne
sutiks, tai Lietuvių Namų orga 
nizavimas turėtų būti daromas 
atskirai.

Daug kas galvoja, kad Lietu 
vių Namų organizavimas gali 
sutrukdyti bažnyčios statybai 
arba sudaryti konkurenciją 
prie jos statomai salei. Čia yia 
didelė klaida. Bažnyčios staty ■ Čikagos lietuviai E. Simonai 
bai pinigus aukoja ir tai yra įį0 pranešimo metu Mažosios 
kiekvieno parapijiečio pareiga. Lietuvos reikalams suaukojo 
Lietuvių Namų įsigijimui pini-visą 1.000 dolerių.

nių organizacijų, bet ir Bend
ruomenės Valdybos veiklą toje 
srityje.

Čia mano suminėti tik bend
ri paviršutiniai reikalai, būtų 
naudinga spaudoje panagrinėti 
plačiau, specifikuojant kiekvie
ną sritį atskirai.

Juozas Lukoševičius.

ną.
Dalyvavimas mūsų jaunių 

Toronto pabaltiečių varžybose 
būtų ir mums naudingos, nes 
galėtumėm palyginti kas iš pa
baltiečių turi geriausį krepši
nio prieauglį ir kiek mūsiškia
ms reikia pasitempti jei esame 
silpnesni.

HLSK „KOVAS“ 
pavasario stalo teniso turnyro 
nugalėtoju išėjo K. Paltarokas, 
antroje vietoje palikdamas A. 
Grajauską ir trecioje A. Tėvelį.

lamacijų, akordeono 
ir ecenos vaizdelio

Brokaitč, 
ir Aldona

Rastenytė. Pr. Petravičius ir 
P. Sakalauskas akordeonais pa 
grojo keletą lietuviškų dainų 
pynių.

Scenos vaizdelį atliko: moti
nos role — EI. Brokaitė, tė
vo — Justas Pusdešris, dukte
rs Aid. Ramonaitytė, sūnaus— 
Vytas Jonas, ir pranešėjo—V. 
Ogilis.

Šis vaizdelis Alfonso Žiedo jų *r esamųjų, 
naujai sukurtas ir labai vykęs.

Meninę dalį labai įdomiai ir

Deklamavo: Elena

natavičium.

WINDSOR
MOTINOS DIENA

Dėka gerų kaimynų detroitie dybos ir visų susirinkusiųjų 
čių, kad ir maža Windsoro ko- vardu pasveikino visas moti- 
lonija, tačiau labai plačia pro- nas salėj, likusias Tėvynėj, is- 
grama paminėjo Motinos die- tremtas ir visur kitur esančias, 
ną. Detroito skaučių tuntininke

Minėjimas pradėtas gegužės studentė Zalvyra Buknytė skai gyvai pravedė P. Petruitis.
2 d. pamaldom ir baigtas salėj, tė paskaitą. Švelniu kalbos sli- Ta pat proga, esant pageida- 
Apyl. V-bos pirm. Petras Ja- lium ir pačiais meiliausiais žo- vimui Windsore įsteigti skautų 
nuška, atidarydamas minėjimą, džiais išskyrė motiną, primine būrelius, p. Buknytė pažadėjo 
pasidžiaugė, kad jau treti me- tremtinės motinos pareigas. padėti suorganizuoti ir vasarą 
tai iš eilės vvindsoriečiai mini įkvėpti vaikui kalbos ir tovy- suruošti bendrą su Detroitu sk 
Motinos dieną. Trumpai ap- nės meilę. autų stovyklavimą.
žvelgęs minėjimo reikšmę, vai- Meninė dalis susidėjo, iš dek J. Ražauskas.

Tautos Fondui.
Neįmanoma čia pavardėmis 

išminėti visų valdyboje dalyva 
vusių ir talkininkavusių. Gana 
išsamus veiklos ir veikusiųjų ap 
rašymas tilps išleidžiamąjame 
metraštyje.

Tektų paminėti tik tai, kad 
is dalyvavusių pirmajame posė 
dyje šešių asmenų, šiuo metu 
valdyboje yra tik du St. Bak
šys ir M. Lazdutis, kiti gi visą 
laiką keitėsi — vieni išeidavo 
kiti ateidavo, bet visų buvusių- 

buvo tie patys 
norai ir idealai.

Baigiant tektų palinkėti, 
kad TFK Hamiltono skyriaus 
valdyba ir ateityje būtų nema
žiau darbšti, o visuomenė ne
mažiau duosni ir kad visų dal
bai ir aukos padėtų greičiau iš
aušti laisvės rytui mūsų bran
giąja! tėvynei — Lietuvai.

P. L.
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DARBININKU MANIFESTAS
VIENINGAS DARBININKŲ FRONTAS PRIEŠ DARBININKŲ VERGIJĄ.

Jaunimo ir moterų darbui tu ta
9. Darbo laikas turi būti .js-11 būti speciali apsauga.

tatymo aprėžtas, paliekant už- 14. Turi buu garantuotos ly 
tenkamai laiko poilsiui, kultu- £>os darbo, avansayimo ir lavi 
ros reikalams ir paties laisvajai nimosi sąlygos, nežiurnt įasės, 
kio panaudojimui.

10. Negali būti prvialomi.
antvalandcių. Antvalandžių at 
lyginimas turi būti nustatytas 
susitarus su profesinėmis orga

plačiai niais ar privatiniais barbda- ms lygų gyvenimo standartą, 
šalių viais; jie turi teisę reikalauti 
šian- nustatyti darbo sąlygas, darbo

Savo laiku bolševikų 
naudotas šūkis: „Visų 
proletarai vienykitės!“ 
dien jau nustojo bet kurio pa laiką ir darbo apsaugą; jie taip 
traukiamo. Ryšium su privei- pat turi teisę į bendrininkavi- 
čiamojo darbo klausimu Jungti mą įmonės tvarkyme ir dalyva 
nėse Tautose visas pasaulis pa vimą įmonės pelne, 
matė, į kokią vergiją bolševiz- 5. Turi būti garantuota strei 
mas proletarus šaukė. Todėl ko teisė, 
šiandien jau populiaresnis šū- 6 Darbininkas gali laisvai 
kis: visų šalių darbininkai vie- pasirinkti darbą ar darbovie- 
nykitės kovai prieš bolševizmą, tę; šiais atžvilgiais negali būti nizaciJ®nus. 
Ir gal neatsitiktinai šiemet ge- jokios prievartos, 
gūžės 1 d. C. ir R, Europos pa 7. Darbininkas turi teisę į 
vergtieji darbo žmonės pirmą aprūpinimą darbu, taip pat ir į 
kartą iš laisvojo pasaulio išgir- visuotinį socialinį draudimą, ap 
do vieningą žodj laisvame pa- imantį ir dirbančiųjų šeimas, 
šauly atsidūrusių šių kraštų 8. Turi būti įstatymu garan- 
krikšč. bei socialistų darbiniu- tuotas, išdirbio normos nesąly 
kų sąjūdžių atstovų. Šis vienin gotas, atlyginimo minimumas,

14. Turi bau garantuotos ly
gios darbo, avansavimo ir lavi

is paskelbė balandžio 29 d. kartojamais manifesto šūkiais: 
New Yorke Cornegie Endow-šalin komunizmas! šalin pnc- 
ment rūmuose sukviestame varta! Šalin priverčiamasis dar 
apie 200 šių kraštų tremtinių bas! Šalin Kremliaus imperia- 
veikėjų susirinkime. Čia mani lizmas!
festui savo pritarimą pareiškė Tas pats jungtinis komite- 
Tarptautinė Valstiečių Sąjun- tas balandžio 6 d. New tlorkc 

kriksįio buvo suorganizavęs dvejas d.o- 
msgr. (Beia kusijas pavergtųjų C. ir R. liu

tautybės, religijos ar politinių 
įsitikinimo skirtumo.

Manifestas yra augščiau mi- ga (Mykolaičikas), 
nėtų 8 sovietų pavergtųjų C. nys demokratai 
ir R. Europos kraštų krikšč. Varga). Per Amerikos Balsą, ropos kraštų darbo žmonių ici 
ir socialist, darbininkų sąjū- Europos Laisvės radiją, Berly- kalais. Iš lietuvių jose dalyva- 
džių lyderių tremtyje tam tik- no ir kitas radijo stotis mam- vo V.
ro komiteto ilgesnių pastangų lestas pasiekė ir laisvuosius ir Trimakas. Diskusijų išvadose 
vaisius. Teko derinti ne tik tų ] 
dviejų sąjūdžių, bet ir 8 atski- jojimo, kai bolševikinio teroro cijos.
rų kraštų nusistatymus. Lietu- surikiuotos gretos gegužės 1 d. laisvojo pasaulio prekybą su so 
vos krikščionių darbininkų są- sovietų pavergtuose kraštuose vietiniu bloku. Kita specialiai 
jūdžio vardu komitete dalyva- žygiavo bolševikine mada iške- prieš sovietinę priverčiamuoju 
vo LDF Centro Valdybos na- lę kumštis, tos kumštys buvo darbu pagristą darbo sistemą.

i Balandžio 30 d. šio tremti- 
gas abiejų srovių lyderių žodis kurio drauge su šeimos priemo vienodą darbą turi būti ir ally vas VLIKe, LLK narys V. Vai širdyse degančiu jų greitesnes nių darbininkų lyderių jungti- 

’ , tiekūnas. Manifestą tas komite pražūties linkėjimu, su šiidysc nio komiteto garbei Europos
Laisvės Komitetas sutaisė iškil

REIKIA VIENINGOS POLITIKOS IR PASAULINES STRTEGIJOS gausaus būrio tremtinių veikė
ju, dalyvavo IAV vyriausybės 

MARŠALO VISCOUNT MO NTGOMERY NUOMONĖ APIE KOMUINZMĄ. h darbininkų organizacijų ats-
— Komunizmas gali laimė-tas, .— pasakė Montgomery, pasiruošę šaltąjam karui, ku-ti neišsilaikys moderniame ka-tovai. Ta proga buvo gauti 

ti, — pareiškė maršalas Vis- — Mano supratimu mes dai ris gali trukti ilgai, ir paviisti le, neatsižiūrint į tai, kaip stip sveikinimai iš JAV prezidento 
Čjų Klube, nepasiekėme sunkiausiu laikų, , tikrą karą staigiai. ri ji bebūtų.

— Komunizmo vyriausi Aš manau, kad esamieji sunku- 
tikslai yra; Rytuose pašalinti mai truks toiau ir taps labjaų 
visas priešiškas jėgas, ir sukm įtempti,.. Ore yra jaučiami tai 
ti pasaulinę tvarką Sovietų va kos reiškiniai. Gali būti ramy- 
dovybėje, — tęsė jis.

Tąm uždaviniui atsiekti So
vietų politika einą tą linkme, ti nuo kelio dėl klaidingų vil- 
kad turėtų kontrolę Kinijoje čių, Jis minėjo, kad sunkius 
bei Vokietijoje ir atskirti Jung problemos yra dar pryšakyje ir 

J i bus reikalingos griežtų 
sprendimų iš politinių vadų pu

— Tatai yra projektas Ne sės.
t — Mes turime susitarti dėl 
bendrų uždavinių ir būdų 

J*s pažymėjo, kad Vakarai jiems atsiekti, — pareiškė mar 
kraštuose, neturi jokios politikos tuo atž- salas. — Mes privalome būti

11. Įstatymas turi garantuo 
ti atlyginamas atostogas.

12. Privilegijuota socialinė 
padėtis, kuria dabar sauvališ- 
kai naudojasi tik saujelė, turi 
tapti visų dirbančiųjų teisėta 
padėtimi.

13. Moterims ir vyrams už rys, buv. ilgametis LDF atsto- ne savo engėjų saliutai, bet su

Vaitiekūnas ir Dr. A

pavergtuosius kraštus. Be abc- buvo priimtos penkios rezohu- 
Viena specialiai prieš

iš tremties pavergtiesiems juokomis užtektų patikrinti visie ginimas vienodas, 
ba turėjo būti viltingas, nes sy 
kiu su juo jie išgirdo ir visos 
laisvojo pasaulio organizuotos 
darbininkijos pareikštą jiems 
solidarumą ir pačios JV vyriau 
sybės padrąsinantį sveikinimą.

Gegužės 1 d., kaip darbo šv
entė, pirmiausia įvesta J V, o 
netrukus ir Europos socialisti
nis darbininkų sąjūdis ją pri
ėmė kaip darbininkų dieną. Ge 
rai žinome, kaip bolševikai šią 
dieną savo reikalui piktnau
džiauja. Šiemet gegužės 1 d, 
proga Bulgarijos, Čekoslovaki
jos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, 
Lietuvos, Rumunijos ir Veng
rijos darbo žmonių vardu jų tines Amerikos Valstybes nuo jos 
lyderiai tremtyje paskelbė vi- jos sąjungininkų, 
sam pasauliui manifestą. Pažy- • —
mėję gegužės 1-sios istorinę kil 1, — pareiškė maršalas. — Jei 
mę bei prasmę, nurodę darbi- jį atsieks, jie laimės, 
ninko baisų išnaudojimą pa
vergtuose sovietų 1 
pareiškę tikėjimą bolševizmo vilgiu. Jis nurodė, kad yra sun 
žlugimu ir laisvo žmogaus lais- kūmų vieningam sutarimui ai- 
vąjame pasaulyje kūrybine pa-siekti tarp Vakarų valstybių, 
žanga ir ūkine gerove, manifes — Man niekuomet nebuvo 
to autoriai ateičiai pateikia 14 aišku, kokia yra Vakarų politi- 
punktų programą, skelbdami, ka Rytų Azijos atžvilgiu,— 
kad: sipažino maršalas.

1. Visi žmonės yra vertinti- Toliau jis pridūrė, kad jo
ni, kaip žmogiškosios būtybės, nuomone, NATQ turi sekamus 
bet ne kaip daiktai. uždavinius: a) sudaryti reika-

2. Uždarbiaujantieji savp lingas karines pajėgas agresi- 
reikalams turi teisę laisvai bui jai sulaikyti; b) sužlugdyti Ky

bė, Gal ne,
Jis ragino žmones nenukryp

ri ji bebūtų. Kiekviena tauta Eisenhowerio, Valstybes bek- 
Jis kaltino, kad Vakaiai nė- reikalinga draugų. retoriaus pavaduotojo Bedegi

ra susitarę dėl pasaulinės id€- —■ Nesavanaudiškas solida- Smith, Daibo Sekretoriaus Mi 
jos. Jis pripažino, kad NATO rūmas NATO pagalba gali su- chell, Gubernatoriaus Dewey, 
'vur didelę reikšmę. Bet jis pa- teikti mums laimėjimą, kurio AFL prezidento, 1 eisingumo 
brėžė:

•— Mes nelaimėsime karu
vien gindami Vakarų Europą.

Jis numato, kad oro laivynas 
bus dominuojantis faktorius 
Trečiame Kare. Oro invazijai, 
kaip ir sausumos, greitis suvai
dins lemiamą vaidmenį.

Pagaliau jis įspėjo savo klau ta> kqrįuo būdu atsiekti pasi— duotojas, CIO gen. 
sytojus: , - •

— Nė viena tauta viena pa- riuo būdu tautos gali būti pa- 
rengtos taip, kad ūmai galėtų 
imtis už ginklų. Tas planas tu 
retų būti sudarytas taip, kaa 
mes galėtume būti saugūs pci 
25 metus.

— AŠ nemanau, kad NATO

mes trokštame... Negah būti Sekretoriaus (General Attor- 
leista, kad bet kurios komunis ney) Brownell, knkšč. prolsą- 
tų intrygos galėtų išardyti NA jungų internacionalo preziden- 
TO vieningumą. to, Prancūzijos socialistų prof-

Jis kvietė prie ištvermingos sąjungų prezidento. O žodžiu 
politikos ir pabrėžė, kad tat sveikino New Yoiko valstybes 
reiškia 25 metų politiką.

Baigdamas, jis pažymėjo:

LIETUVOS IR KITŲ PABALTIJO KRAŠTŲ OKUPACI
JOS NEPRIPAŽINIMAS IMAMAS PAVYZDŽIU,

Senatoriaus P. H. Douglas bus leista laisvai tvarkytis n
pi* (D.-III.) vasario 16 pasiulytto-patiems pasirinkti valdymosi

je rezoliucijoje buvo iškelta, formą. Sen, Douglas taip pat uždaviniai pasikeitė dėl pasta- 
jog JAV niekad nepripažino So paragino, kad JAV atstovas J. rojo meto kalbų, susijusių si; 
yietų Sąjųnįps įvykdytos Lįetu Tautose pasiūlytų priimti tarp Sovietų politika. Mano požiū-
vps ir kitų Pabaltijo kraštų oku tautinį susitarimą, kuriuo butų
pacijos ir pasiūlyta tuo pat pa- nustatyta, jog, pavergus laisvą

_ vyzdžiu nepripažinti sovietines kraštą, okupanto pastatyta vy
tis j profesines organizacijas, tų viltis apie Vakarų ekonomi okupacijos ir kitų jų okupuotų riaųsyhė negali būti pripažinta

3. Profesinės organizacijos nį suirimą, ir c) sumažinti ka kraštų, atšaukianti ir pripažint teisėta krašto vyriausybe nei
turi būti nepriklausomos nuo ro pavojų klaidingo skaiciavi- mus toms satelitinėms vyriau- palaikomi su ja normalūs tarp-
pašalinių įtakų, išskyrus demo mo pagalba, sybėms, kurios juo naudojasi, tautiniai santykiai. (LALC).

—. Dėl šaltojo karo konflik- Pastarasis pasiūlymas remia- VISI TAUTIEČIAI rašykime
to rezultatų, mes gyvename mas tuo, jog sovietai sulaužė iš visur ir apie viską, kas gali

Darbo Komisionierius, Valsty
bės pasekretoriaus pavaduoto- 

— Pagrindinė problema yra jas, Darbo Sekretoriaus pava- 
. sekicto- 

ruošimo prieš agresorių, ir ku-4'ius> Centro ir Rytų Europos 
socialistinių profsąjungų cent
ro tremtyje atstovas ir kiiK. 
prof, sąjungų atstovas.

žodžiu šiemet knkšč. ir so
cialist. darbininkų sąjūdžių ly
deriai tremtyje pirmą kartą 
bendrai pasistengė gegužes 1- 
jai suteikti naujos prasmės, 
tuo įnešdami naujos vilties pa
vergtiesiems ir naujos šviesos 
laisvojo pasaulio darbininkijai.

Reikia laukti, kad šia pioga 
prasidėjęs abiejų darbininkų są 
jūdžių bendradarbiavimas ne
bus tik vienkartinis blykstelcji 
mas. Kova su bolševizmu, ko-

kratinę atsakomybę savo naria 
ms,

4. Darbininkai turi kolekty- nuolatinio įtempimo sąlygose karo metu padarytus susitari- būti įdomu ir svarbu kitiems 
vinių sutarčių teisę su valstyoi ir jo greitis (tempas) yra karš mus, kad minėtiems kraštams tautiečiams.

DR. JUOZAS KAŠKELIS. ! tačiau ir čia nieko nebuvo laimėta. Nieko nepadėjo jokie už-
■ __ ■ • | ■ _ ---- ^’■| maskuoti sąrašai, ėjusieji „Darbininkų ir kaimo biednuome-nomumzmo ideologijos tikrovei nes“, „Darbininkų Partijos“ ir „Darbo Valstiečiai“ vardais. 

Į seimą nebuvo patekęs nė vienas komunistų atstovas.
Trumpai tariant, iki taip namo trečiojo seimo ko

munistai Lietuvoje jokių apčiuopiamų laimėjimų nebuvo pa
jėgę išsikovoti, tačiau tai nereiškė, kad jie būtų gaileję pini
gų, nes priešingai komunistai nebūtų sugebėję 1926 metais 
pakelti galvas. Tada ytin buvo sustiprintas organizavimas 
„raudonosios pagalbos“ komitetų, kurie šelpė sėdinčius ka- 
Vėjime bolševikus-komunistus ir jų šeimas. Prieš rinkimus į 

' letįjį seimą, Lietuvos komunistų partija išskyrė vieną narį, 
avesdama jam „Raudonosios Pagalbos“ pirmininko parci- 

L*as. Tas pareigas ėjo Greifenbergeris, pas kurį, po 1926 m. 
"gruodžio 17 d. buvo rasta vairiausių dokumentų, kurie pa 

( odė, kad visam tam šelpimui pinigai buvo gaunami iš Mask- 
/os. 1925 metų pabaigoje buvo susekta viena komunistų vei- 

ij|<ėjų grupė, turėjusi ryšių su komunistų spaustuve „Sparta- 
■ cas“.
3 Matydami, kad jų darbai gana greitai išeina aikštėn, ko- 
Inunistai buvo pradėję' jieškoti savo tarpe išdavikų. Su kick- 
ll'ienu tokiu įtartu išdavyste komunistai perdaug nesiskaitė 
Ui ne vieną nužudė. Taip buvo pasielgta su Vytautu Aleksa, 
1 \maleriu ir kėsintasi nužudyai Norgilą ir Lapienį.

Prieš rinkimus į tretįjį seimą, 1926 metų sausio mėnesio 
iradžioje, slapta įvyksta Lietuvos komunistų partijos kon- 

i Į erencija Kaune, kurioje dalyvavo atstovai iš visų rajonų. 
Conferencijoje buvo nutarta kviesti į bendrą frontą visas 
■.airiąsias partijas, pirmiausia socialdemokratus, tačiau iš pa- 
tarųjų, nežiūrint į pakartotinius pakvietimus raštu, jokio 

i šsakymo negavo. Į komunistų kvietimą atsiliepė tik miestų 
' r valsčių tarybų darbininkų frakcijos, kurios vasario 28 d. 
kaune sušaukė atstovų pasitarimą, kuriame buvo nutarta 
alsuoti už komunistų išstatytus, savaime suprantama — už- 
naskuotus sąrašus. Tas darbininkų frakcijas sudarė jau ne 
neni komunistai, bet ir jiems artimi žmonės. 1926 m. balan- 
Ižio mėn. pas komunistų partijos centro komiteto narius Po- 
ėlą ir Greifenbergerį buvo rasta visa eilė dokumentų, kurie 

risiškai patvirtino, kad komunistai dalyvauja rinkimuose, 
>risidengę nekaltų vardų sąrašais. Griežtai kovojant, kornu- 
nstaį ir tada neįstengė pravesti darbininkų tarpe agitacijos 
r į seimą irgi nepateko nė vienas jų atstovas.

Bet komunistai jau buvo išanksto numatę, jog Lietuvo
je yra galima tokia diena, kad prie valdžios vairo atsistos, 
anot jų, „buržuaziškai demokratinė“ valdžia. Ryšy su tuo jie 
pagrindinai buvo pakeitę savo veikimo taktiką. Komunistai, 
bevesdami griežtą kovą prieš krikščionių demokratų bloko 
valdžią, buvo priversti, — kaip jie patys tai konstatavo tre
čioje Lietuvos Komunistų partijos konferencijoje, — palai
kyti socialdemokratus ir liaudininkus. Komuništy spėlioji
mams pasitvirtinus, t. y. valdžią paėmus kairiųjų partijų

riu pastarieji įvykiai veikiau ro 
do pasikeitimą taktikos, nekaip 
politikos, ir jie taip turi būti 
traktuojami tol, kol nauji įvy
kiai neprives prie kito nusista
tymo.

Jis užbaigė, kviesdamas prie va dėl pavergtųjų k >*rštų lais- 
pasaulinės strategijos, kuria pa vės, privalo visų jėgų koncen 
siremdamos Vakarų tautos tu- tracijos, o pirmiausia pačių 
retų surasti vieningą politiką ir tremties jėgų sutelkimo į vie- 
dirbti. D. Kanadaitis. ningą frontą. Kor.

XXII. KOMUNIZMAS IR LIETUVA.
(Atkelta iš 13(362) nr.). 

adb) Neįstengę 1919—1920 m. okupuoti ar kitaip sutrukdy 
ti Lietuvai nepriklausomybę atgauti, komunistai ryžosi i- 
sprogdinti Lietuvą iš vidaus, 
revoliuciją. Šiam tikslui pasie 
dalykai: 1) užkariauti plačiąsias mases ir 2) jų pagalba nul 
versti esamąją vyriausybę.

Kad proletariatas galėtų padėti įvykdyti revoliuciją, rc || 
kėjo, kad jis būtų gausus, tačiau Lietuvoje tų sąlygų nebuvol 
Užtat komunistams nenoromis teko nemažą dėmesį kreipti I 
ūkiškąjį Lietuvos proletariatą, būtent: bežemius, mažaže- | 
mius, dvarų kumečius ir samdomuosius žemės darbininkus 
Bet ir tas elementas reiškė ypatingą nepasitikėjimą komu 
nistais. Vieni jų per gerai atsiminė komunistų 1919—1921 
metų invaziją, o daugumai geriausias antikomunistinis nuo 
das buvo Lietuvos žemės reforma. Užtat, eidami į ūkiškojo 
proletariato mases, komunistai turėjo slėptis su savo komu 
nistiškumu ir apsimesti gyvai susirūpinusiais jų opiųjų inte I 
resų gynimu.

Bet negeriau buvo ir su miesto darbininkiją, kuri, je 
buvo kainuojanti, tai vis dėl to jokiu būdu ne komunistuo 
jauti, Darbininkiškas prpletąriątas tais laikais jau buvo su 
telktas daugiausiai j socaildemokratų eiles, kurios taktik >s, <įj 
ypač tautinių klausimų atžvilgiu buvo griežtai priešingo ko I 
munistams nusistatymo. Narėdami laimėti socialdemok. att I 
suorganizuotas darbininkų mases, komunistai ypatingai veri 
žėsi į profesines sąjungas, jaunimui skirtą „žiežirbos” orga-1 
nizaciją, jų vedamus liaudies universitetus. 1920—1922 me« 
tais į komunistų rankas buvo patekusios šios profesinės s<į• 
jungos: Ukmergės odos darbininkų, Vilkaviškio darbininkų 
Panevėžio miesto bendra profesinė sąjunga ir keletas Kaun<f 
profesinių sąjungų. Šitų sąjungų veikimui koordinuoti ir 
vadovauti komunistai buvo sudarę net slaptų profesinių są
jungų centro biurą, kuris per „įgaliotinius“ dirigavo visam 
darbui.

Nors bet kokios nepalankios vyriausybės nuverrimąs 
Lietuvos komunistams buvo aktualus, tačiau ypatingai jis 
pasidarė opus, kai tuometinė krikščioniškųjų grupių vyriau
sybė sėkmingai likvidavo keletą komunistinių slaptų spaus
tuvių, uždarė komunistų užvaldytas profesines sąjungas ir 
visą virtinę jų vadų sukišo į kalėjimą. _ _____

Bet kokiai komunistinei revoliucijai Lietuvoje įvykdyti 
masės dar vis tebebuvo labai mažai teparuoštos, užtat teko 
tenkintis „mažesniais tikslais“ — kovoti ir tai „lę^alėmis 
priemonėmis“ su vyriausybės griežtumu. Buvo mėgint" da
lyvauti seimo rinkimuose ir tuo keliu gauti įtakos į v® mą,

aruošdami joje proletariate 
ti jiems buvo reikalingi du

žmonėms, komunistai pasistatė sau tikslą: „priešintis, kad 
negrįžtų „kademų“ valdžia ir visomis išgalėmis stengtis už 
kariauti darbininkų organizacijas, tikslu parengti jas proleta
rinei revoliucijai“. Iš baimės prieš „kademų“ grįžimą ir iš
kilo komunistų pastangos santykiauti su liaudininkais n so
cialdemokratais, tačiau ir čia jie liko ištikimi* savo taktikos 
esmei — klastingumui. Lietuvos komunistų partijos trečioji 
konferencija komunistų santykius su liaudininkais bei social
demokratais šitaip traktuoja: „ . .. nesilpnindami mūsų kri
tikos socialdemokratų ir liaudininkų vadų ir negailestingai 
smerkdami kiekvieną jų pardavingą žingsnį, mes drauge tu
rime pastatyti darbą vietose taip, kad galima būtų susiartinti 
su eiliniais socialdemokratais darbininkais ir liaudininkais- 
-valstiečjaisis bendrai kovai prieš reakciją, prieš kademų 
smurtą. Bendri protesto mitingai, demonstracijos — tai vie
nas iš būdų susiartinti su jais politinės kovos plotmėje“. Ec- 
vykdydami tas tezes, komunistai pirmiausia pradėjo skverb
tis į socialdemokratų organizacijas ir kai kuriose vietose 
greitai socaildemokratus buvo net visiškai nustelbę. Tai bu
vo naujas, tik jau platesnio masto, komunistų bandymas per
simesti į legales organizacijas. Toliau, komunistams buvo 
įsakyta rašytis į „kultūros“ būrelius, laisvamanių organiza
ciją ir t. t. Nebuvo aplenktos ir sportinės orianizacijos. Čia 
svarbiausi vaidmenį turėjo Kaune buvusi žydų „Žak“ (žydų 
atletikos klubas) sportinė organizacija, kurioje dalyvavo net 
keliolika žymesnių komunistų partijos ir Lietuvos komunis
tinio jaunimo sąjungos narių, žodžiu, komunistinė veikla bu
vo bepradėjusį lįsti aikštėn įvairiausiais keliais. Naująjai, 
kairiąjai, vyriausybei parodžius savo atlaidumą, komunistai 
visai atsigavo. Bet jie stengėsi iš pradžių taip dirbti, kad 
atrodytų, it komunistinio veikimo šalyje visai nebūt buvus. 
Net taip komunistų mėgiamos demonstracijos nebuvo ruo
šiamos.

Tačiau paskiri komunistų žmonės neišlaikydavo Lietu
vos komunistų partijos centro komiteto duoto parėdymo ty
lomis dirbti, ir savo nusistatymus pareikšdavo viešumon. 
1926 m. birželio mėn. pradžioje buvo baigta teisme nagrinėti 
t. v. „kuopininkų“ byla, kurioje dalyviai — tikrumoje vien 
komunistai, buvo išteisinti. Prieš paleidžiant juos iš kalėji
mo buvo susirinkusi prie Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo di 
ožiulė minia, kuri su revoliucinėmis dainomis išleistus iš ka
lėjimo „kuopininkus“ triukšmingai pasitiko. Rytojaus die
ną, birželio mėn. 13 d. įvyko iš socialdemokratų mitingo ko
munistų suprovokuotos minios demonstracija su ekscesais — 
užkabinėjimu žmonių gatvėse, daužymu kepurių karininkams 
ir panašiai. Toji demonstracija įvyko netikėtai, atskirų ko
munistų partijos nąrių išprovokuota, partijos gi Centro Ko
mitetas tokios demonstracijos neruošė. Toji Kauno demon
stracija rado atbalsio ir provincijoje. Paleistuosius kuopi
ninkus su demonstracijomis sutiko Panevėžio komunistai. 
Šiauliuose tą pat birželio mėn. 13 d. buvo suruoštas „kuopi
ninkų“ garbei mitingas. (Daugiau bus;.



t

4HL._______ ____ ________________
JAUNIMO KONCERTAS MONTREALY.

Gegužės 2 d. McGee salėje bufhų. It visą koncertą užbaigė 
išklausėme įdomų E. Kardelie- abi tyresniosios ir didžiausi? 
nės muzikos studijos mokinių pažangą padariusios I. šipelytė 
koncertą, kuris buvo turiniu- su S. Pakulyte, paskambinu- 
gas, per mokinių daugumą įvai sios Bramso Vengrų šokį. Tai 
rus’ ir, lyginant su piaėjusiu jau, galima sakyti pianistės, ku 
metų pasirodymu, parodęs pa- rių itin malonu pasiklausyti, 
žangą. Be pianisčių, E. Kardelienė

Po įžanginio E. Kardelienės parodė ir dainininkes. Gaila, 
žodžio, kuriame ji paaiškino, anksčiau matytų J. Kavaliaus- 
kad visų sričių bei specialybių kaitės ir p. Mašalaitės, kurios 
muzikos mokslo pagrindas yra turėjo gerus dainininkių duo- 
fortepijonas, pradėjo į sceną ei menis, jau nematėme. Nemate- 
ti mokiniai, davusieji 29 atski- me ir prancūzės J. Back, kuri 
lūs muzikos - dainos numerius, ištekėjo ir nedainuoja. Bet pa-

Paminint Motinos Dieną, V sirodė jau pernai matyta V. 
Žiemelytė pagiedojo B. Budriu 
no „Marija motina". Po to ėjo 
mokiniai, kurių pasirodymas 
aiškiai rodė, kad jie yra išri
kiuoti pagal pasiruošimo laips
nį. Jauniausis buvo V. Luko
šius, paskambinęs „Varpus“, 
S. Morkūnaitė — Rondo Dia-

NEPRIKLAUSOMA LUauvA
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Žiemelytė ir dvi naujos — G. 
Butkutė-Čapkauskienė ir L. Pc 
ka. V. Žiemelytė išpildė, kaip 
minėta, Budriūno Marija moti
na, Banaičio Oi ant kalno, ari 
ją iš Thomas operos „Mignon" 
ir su G. Čapkauskiene duetą iš 

_ ___________ _____ ____ Offenbacho operos „Hofmano 
belli, Stankaitis — J. S. Bacho pasakos“. V. Žiemelytė turi di 
-Musset. Šie mokiniai atrodo deH ir galingą mezzo, tačiau 
pradedantieji. R. Junjonaitė reikalinga daug darbo. Po pei- 
jau daugiau pažengusi. Įdo- nykščio pasirodymo šių metų 
miai ji padainavo, pati sau ako j°s pasirodymas daugelį klau- 
mponuodama, V. Kerbelio har sytojų tiesiog nustebino. Jos 
monizuotą liaudies dainą O kai padaryta labai didelė pažanga, 
aš. Rimtai susikaupęs A. Bulo- kad net sunku ją šiemet buvo 
ta skambino Burgmullerio Ai a 
beską ir savo ūgiui stipriai 
skambino Šumano Kareivių 
maršą V. Lukoševičius. Pernai 
nematyta I. Žakevičiūtė skam
bino Beethoveno Walsą. Pažen 
gusi atrodė A. Gaurytė, skam
binusi Hellerio Etiudą ir su G. 
Vazalinsku 4-iom rankom po
puliariąją Šuberto Serenadą. 
R. Urbonas, skambinęs Dussek 
Sonatiną ir grodamas daina
vęs Kas bus, motule, atrodė pa 
daręs žymų šuolį pirmyn.

A. Lukoševičiūtė savo am
žiui ir ūgiui labai rimtai paska 
mbino Šopeno Mazurką ir gra 
žiai padainavo Prapuoliau, mo 
tūle. Ji su broliu užbaigė pir
mąją koncerto dalį keutrom

atpažinti. Jos dainavime jau 
gerai jaučiama mokykla.

G. Čapkauskienė, dainavusi 
Banaičio Mama sena, Šimkaus 
Oi augin, ariją iš Donizetti ope 
ros „Linda di Chamonix" ir du 
etą iš op. ,,Mignon", parode la 
bai subtilų ir simpatingą balsą, 
iš kurio galima laukti kolaratū 
ros. Ji, kaip mokytoja paaiški
no, besimokė tiktai vienus me
tus, bet jau jaučiamas gražus 
balso apvaldymas ir mokykla. 
Ji publikos sutikta labai šiltai.

L. Pėka, dainavusi Karme- 
nos ariją iš Bizet operos „Car
men", parodė turinti didžiuli, 
gilų ir labai tirštą, ypač žemuti 
nėse gaidose, šilto tembro mez 
zosopraną, kuris tačiau, kaip 

rankom duetu iš operos „Sevi- mokytoja aiškino, nei metų dai 
lijos kirpėjas". nėra mokiusis, tačiau turinti la

Antroje daly pasirodė dar bai viltingų duomenų. L. Peka

SPAUDOS PARODOS REIKALU.
KLB Švietimo Komisija nu- džiavo ir VLIKo švietimo ko- 

tarė Lietuvių Dienos proga š. 
m. rugsėjo mėn. 4—6 dd. To
ronte suruošti spaudos parodą.

Jei kas turi iš tremties laikų 
Vokietijoj, Švedijoj, Austrijoj 
Prancūzijoj ar kitur atsivežęs 
ten išėjusių stovyklinių laikraŠ 
čių (spaustuvėj spausdintų ar 
rotatoriumi) maloniai prašo
mas perleisti ar paskolinti spau 
dos ‘ -----
kas 
tos 
nės 
prašomas susirišti su 
Švietimo Komisijos nariu Aug 
Kuolu (143 C_ -_____ . .. ..
Toronto,Ont., tel. EM 4.1581), tl gimnazijos baigimo atestatai 
kuriam yra pavesta suruošti ir balandžio 24 d. išleistuvės, 
spaudos parodą. Naujieji abiturientai yra lie-

KLB Švietimo Komisija, tuviai tremtiniai: Povilas Ka- 
zirskis, Kasparas Dikšaitis ir 
Liudas Venclovas.

Užbaigiamųjų egzaminų lie
tuvių kalbos rašomąjam tema 
buvo duota „Abituriento parei 
gos lietuvybei“. Pažymėtina, 
kad visų trijų kandidatų šia te 
ma rašiniai rodė tikrą tautinį 
subrendimą ir gilų įsijautimą j 
jaunuolio pareigas savo tautai-
V. RATAS AUSTRALIJOS 

MENO PARODOJ.
Perthe, muziejuje, vyko „Fc

NAUJAKANADIEČIŲ PARODA MONTREALY
Praėjusią savaitę Neokanadie (ant manekeno). B. Abromo- 

čių organizacija, kurią globoja nio namų dangčiui taikoma 
Katalikų mokyklų komisija, su puošmena—arkliukai ir tt. Žo 
ruošė naujakanadiečių liaudies džiu, skyrius atrodo gražiai, 
ir meno darbų parodą, gaila, la Skyrium reikia žymėti indi- 
bai trumpam, tiktai vienos sav vidualaus meno darbus. Sales 
aitės laikotarpiui. Per tiek iaiko scenoje sutelkti J. Žmuidzinie- 
nedaug kas galėjo aplankyti nės, I. Šimonelienės, V. Remei 
šią parodą. O ji kaikuriais at - kio tapybos darbai ir B. Abro- 
žvilgiais buvo įdomi.

Parodoje buvo šie skyriai.

parodos reikalui. Taipgi jei 
turi Nepr. Lietuvos ar ki- 
rečiau užtinkamos, senes- 
ar pogrindinės spaudos, 

KLB

misija. Jos pirmininkas, d-ras 
Rukša, buvęs Lietuvoje gimna
zijos direktorius, taip pat lan
kė pamokų metu klases, susi
pažindamas su mokinių išmoks 
linimu. Švietimo K-jos posė
džiuose dalyvavo ir VLIKo ben 
dradarbis, p. Jakš-Tyris. Gim- folklioro, skulptūros, tapybos, 
naziją lankė ir Kuratorijos sek meniško kalimo ir 
letorius Tėv. A. Bernatonis. _ ,Galima sakyti, 
VASARIO 16 GIMNAZIJOS skyrius pirmauja. 

. . skyriuje yra
tautinių audinių. Labai įspūdin se ir ruošdavo savo darbų pa- 
gas yra dail. A. Tamošaitienės rodąs. Šioje parodoje ji paro- 
kilimas, dail. A. Tamošaičio be dė daugiausia lietuvaičių dra- 
tuviškai kaustyta skrynia. La- bužius, kryžius ir Madoną. Jos 
bai gražus B. Abromonio pjaus darbai tikrai gražūs ir giliai 
tytas medžio kryžius, labai gra lietuviško kolorito. Kryžiuose 
žaus ornamento ir subtiliai pa- jauti ir Lietuvos dangų bei sau 
darytas. P. Veselkienės tauti- lę. I. Šimonelienė parodė dar- 
nis kostiumas gražiai atrodo bus tempera. Taip pat tauti^ 

nius drabužius, šokių pozose. 
Jie efektingai patiekti. Vykęs 
yra ispanės pavaizdavimas. V. 
Remeika davė aliejaus darbų. 
Jo geriausiai atrodo pavykęs 
Rytas.

Prie progos, ar neverta būtų 
mūsų dailininkams, kurių turi
me ir daugiau, sudaryti būielį 
ir puoselėti šią meno šaką?

B. »bromonio darbai — Lie 
tuva (jau anksčiau premijuo
ta), Samarietė prie 
Lietuvos vaizdelis — 
uopščiai ir subtiliai 
gražūs darbeliai. Visa 
ro nemažą įnašą į šią 

Kituose skyriuose - 
taipgi gražūs tautiniai 
niai, puikus pinigų rinkinys ir 
dirbiniai iš pinigų; labai gra
žus kioskas ukrainiečių, ypač 
puikus savo margučiais, kurie 
turi jau pasaulinį garsą.

Kitų tautų skyriai yra men
kesni, o kai kurie, kaip lenkų, 
visai menki. Yra ir visai pras- 

Stasius Būdavas. UŽDRAU tų mėgėjiškų, nors ir su pre- 
STAS STEBUKLAS, 
nas. Dail. A. Bielskis.
„Gabija". Kaina 2,60. Gauna- dyti, nes jie jiems pliuso nesu- 
ma „Neprikl. Lietuvos“ redak- daro.
cijoje: 7722 George St., 
Lasalle, Montreal, P. Q.

JONAS MOCKUS 
MEKSIKOJE.

Pagarsėjęs baseball žaidė
jas Jonas Mockus, priklausąs 
Phyllies komandai, Philadel- 
phijoje, išvyko į Meksiką, kur 
jis praleis 
mokindas 
amerikiečių

Neseniai

ABITURIENTA1.
Vasario 16 Gimnazijoje iš

laikė brandos atestatui gauti 
egzaminus visi trys 9-tosios kia 

Claremont St., sės mokiniai. Jiems buvo įteik-

monio medžio inkrustacijos ir 
pjaustymo darbai.

J. Žmuidzinienė Lietuvos 
valstybinėje Meno mokykloje 
jau pasižymėjo kaip gabi meni 

kad lietuvių ninkė, ypač, puiki akvarelistė. 
Liaudies mc Ji visą laiką reiškėsi kaip akva 
gražių musų relistė ir dalyvaudavo parodo-

stalioiystes.

„TRIMITO“ ORKESTRAS
UNF salėje davė puikų jubilėji 
nį kombinuotą orkestro ir dai
nų koncertą, kuris parodė me
ninį subrendimą ir sugebėjimą 
perduoti lietuviškos muzikos 
meną platesniems sluogsmams. 

Diriguojant prof. L.
vich, orkestras išpildė 
kas iš Flotovo operos 
ha“ ir lietuviškų dainų 
paruoštą nuolatinio orkestro 
darbuotojo A. Prialgausko, ku 
riam šiemet sueina 30 metų stival Exhibition of Contempo 
sukaktis kai dirba muzikos sn rary Australian Art“. Dalyva- 
ty. vo 70 Australijos dailininkų,

Solistas B. Marijošius, pri- išstatę 111 kūrinių. Grafikas.
tariant orkestrui, išpildė Žalio Vaclovas Ratas tarp 19 vieti- 
joj lankelėj, Tolima meilė vilio nių dailininkų reprezentuoja 
jo ir ariją iš operos „Ottelo“. šių dienų Vakarų Australijos

dailę. Ratas šį kartą išstatė mc nas „Varpai 
džio graviūras 
tis“ ir „Avys".
RUSAI APIE LIETUVIUS 
PER BALETO PRlZMę.
Sovietinio meno dekados 

Maskvoje proga, apie Juzeliū
no baletą „Ant marių kranto“, 
parašytą pagal sovietinį oku
panto įsakymą, rusų baletmeis 
teris J. Brunak parašė ilgą str
aipsnį, kuriame tą baletą labai 
augštai įvertina, kaip sovietinį 
baletą. Esą jis, esąs didelis įna 
šas bendrai į sovietinį meną. 
Esą daugelis rusų teatrų jį 
įtrauksią į repertuarą.

Ką tai reiškia? — tai reiš-

Turke- 
ištrau- 
„Mait- 
popun,

Įdomu, kad J. Brunk ir iš ki 
tos pusės papeikė baletą. Bū
tent, į baletą esąs įvestas liau
dies ansamblis su savo šokiais, 
o šių tarpe, žinoma, turi vyrau 
ti „išlaisvintojų“ — rusų šo
kis. Brunak, nors ir nepabrėž- 
damas šio fakto, bet vertinda
mas šį pataikavimo faktą iš me 
niškosios pusės pastebi, kad 
bendrai „rusų šokis, jau nekal 
bant apie divertismentiškumą, 
iškrinta iš bendrojo stiliaus ir 
savo kostiumais“... Taigi, patai 
kautojai ir okupanto padlai
žiai gavo į kailį iš visų pusiu...

PAPIGINTI LEIDINIAI.
Yra gauta St. Būdavo romą- 

skamba“, kuris 
.Sidabrinė nak buvo pardavinėjamas po 2.50, 

dabar parduodamas tiktai po 
1.50. Rašykit NL red. adresu.

NAUJI LEIDINIAI.

šaltinio, 
labai kr- 
padaryti 
tai suda 
parodą.

— latvių 
audi-

Savo stipriu balsu ir laisvu jo 
valdymu Marijošius sugebėjo 
pagauti publikos simpatijas. 

Pasibaigus koncertui, orkest 
ro krikšto tėvai pp. Kundrotai 
sveikino orkestrą, o rėmėjų bū
relis įteikė gėlių.

Orkestro organizatorius ir 
daugiau pažengusieji ir tvir- yra viena iš „latvių būrelio", vadovas p. Jokūbaitis padėkojo 
čiau subrendusieji. G. Vazalins dainininkių, kurios turi balsin- 

gąmedžiagą.
Bendrai paėmus, koncertą at 

silankiusieji stebėjo dideliu su
sidomėjimu ir įdomumu. Kaip 
matyti, mokytoja E. Kardelie
nė nesigaili nei darbo, nei savo 
sugebėjimų, kas ir duoda tiki ai 
gražių vaisių. Malonu tai pa- 

_____ brėžti ir, drauge su sveikinu- aaziją aplankė visa eilė lietu- 
ir gražių pianistinių duomenų siais, palinkėti sėkmės neleng- vių visuomenininkų bei parei- kia, kad rusai patys nesisten- 
parodžiusi S. Pakulytė. Pianis voje jos darbo srity, 
tų eilę baigė vyriausia E. Kar- Atsilankęs.
dehenes mokine, žymią jau te- TELEVIZIJOS KLUBAS 
chniką išvysčiusi ir gražiai in
terpretavusi Penktosios Betho Montrealy jau įstegtas. Jo stei 
veno Sonatos I dalį L Šipelytė, gėjų tarpe yra ir lietuvis A. p. Raišys. kandę „geriausios pasauly par- Rico, kur
kuri turi žymių pianistinių ga Stankevičius. Gimnazijos būstinėje posė- tijos“ diktatų. misiją.

Roma- tenzijomis, darbų, kurių nau- 
Išleido jiems ateiviams neverta ir ro-

kas labai tvirtai ir tikrai pa
skambino Clementi Sonatiną, 
D. Aneliūnaitė stipriai ir įtiki
namai Khulau Sonatiną. Dide
liu muzikiniu pajautimu ne
lengvą Diabelli Sonatiną skani 
bino V. Šipelis. Jau itin tech
niškai sunkią Khulau Sonatiną 
skambino gerokai subrendusi

dirigentams, o taip pat solistui 
Pažemiui, kuris paskutinį sykj 
Trinti to orkestre dalyvavo. 
(Jis išvyksta gyevnti į JAV).

P. L.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS 

SVEČIAI.
Prieš Velykų atostogas gim-

gūnų. Kuratorijos pirminirkas gia sukurti vadinamo „tarybi- 
d-ras Damijonaitis nuodugniai nio“ baleto, kad Juzeliūnas, 
susipažino su ūkiniais ir pėda- pataikaudamas okupantui, „pra 
goginiais gimnazijos reikalais, lenkė" Maskvos kompozito- 
Lankė ir tėvų komiteto pirm, rius, kurie yra atšiptinai atsi

Verta pažymėti, kad rusai 
nors ir daug vietos kataloge už 
ėmė, bet jų darbų parodoje ne
buvo, nes pasirodė, kad jų čia 
yra ta atžala, kuri, nors ir auti 
komunistinė, bet su komunis
tais sutaria kai dėl „vielikoj, 
jedinoj ir nedielimoj matuški 
Rossiji“ ir kai parodoj yra ne
pripažįstančių tos „nedalomos 
matuškos“, tai jie ir nedalyva
vo.

Tapybos rimtos davė belgai, 
jis grįžo iš Porto vengrai.
irgi atliko panašią Gaila, leidžiant laikraštį, pa- 

lodos jau nebėr. jk.

Ville

penketą savaičių 
meksikiečius to 
sporto.

VINCAS KRĖVĖ.

M O TERIS
RYTŲ PASAKA.

2.
VII.

Visą dieną vaikščiojo žmogus savo pasauliu besigėrė
damas, žydinčjųjų pievų įvairumu savo akis bedžiugindamas, 
žaliųjų girių tamsiu paslaptingumu savo krūtinę bejaunin- 
damas, nes kur tik jis savo akimi pažvelgdavo, ten pasipuoš
davo žemė žydinčiomis pievomis, žaliuojančiais sodais, tam
siomis giriomis. . .

Lydėdavo žmogų, kur tik jis žingsnį žengdavo, įvairia- 
ūgiai, įvairiabūdžiai žvėrys, įvairiaspalviai, įvairiabalsiai pau
kščiai. Ir visi jie — žvėrys ir paukščiai — garbindavo žmo
gų, kaipo savo valdovą ir viešpatį. ..

Dar tada suprasdavo žmogus žvėrių ir paukščių klegesį 
ir patsai galėdavo su kiekvienu jų susiklegėti, kaip šiandien 
susikalba vyras su vyru, moteris su moterimi. Ir buvo jisai 
tarp žvėrių ir paukščių, kaip tėvas tarp savo šeimynos, kaip 
viešpats ir valdovas, ir visa, kas buvo gyva ir balsą turėjo, 
klausė jo balso. ..

Ir didžiai patenkintas buvo žmogus savo pasauliu, ir 
patenkinimas teikė ramybės ir tylaus džiaugsmo jo sielai. . .

Kai saulė ėmė slinkti žemyn, ir atvėso dienos kaitra, iš
ėjo žmogus iš unksnėtų sodų ir girių į žaliuojančias pievas, 
kurių žolė buvo minkšta, kaip jauno avinėlio gaurai, ir kve
pianti. Ir braidė žmogus pievų žoles, iki vakaro nesiliovė 
vaikščiojęs, kol pavargo jo kojos ir atoilsio pareikalavo. . .

O kai nuvargęs atsisėdo ant žemės ir nebematė tolimų 
erdvių, tarė vėl savo širdy:

— Noriu, kad čia pasidarytų augštuma ir išaugtų kal
nas ir daugel kitų kalnų ir kalnelių, iŠ kurių viršūnės aš galc- 
tau pamatyti savo pasaulio tolimas erdves, didelius plotus. 
Ant tų kalnų viršūnių besėdėdamas, būtau, kaip Dievas, ir pa 
sidžiaugtau pamatęs, kad visa, ką aš sumaniau, yra gražu ir 
gera.

Apsiniaukė Alacho veidas, kai jis išgirdo šiuos puikumo 
žodžius ir neatėmė suteiktos jam galios, tik tarė savo širdy:

— Daugel daviau žmogui galios, ir todėl puikybė ap
sigyveno jo širdy. Šiandien jis jau kalba, kaip vien tik Aš ga
liu kalbėti. Bet neatimsiu suteiktos jam dovanos, iki nusi- 
dės man ir mano vardui. ..

Ir sudrebėjo žemė savo pamatuose, ir nusigando žvėrys 
ir paukščiai ir visa, kas buvo gyva. O nusigandę apleido 
žmogų ir pasislėpė, kur kas galėjo — žvėrys girių gelmėsna 
ii tamsiosna olėsna, paukščiai — medžių tankumynuose. ..

Liko vėl žmogus vienui vienas. , <

Sudrebėjo žemė ir susiraukė josios paviršius, kaip seno 
žmogaus raukšlėtas veidas, apaugo gaubais, kalnais, kalne
liais, o tas, ant kurio sėdėjo žmogus, buvo patsai aųgščiau- 
sia«.

Ant jo besėdėdamas, pamatė žmogus tolimus plotus, di
deles ir plačias erdves, nusileidžiančios saulės spinduliuose 
pasinėrusias. ..

Kalnai ir pakalnės, klonys ir lygumos, kur tik pasiekė 
žmogaus akis, tuojau pasipuošdavo unksnėtais plačiašakiais 
medžiais, žaliuojančiomis pievomis. ..

Patenkintas buvo žmogus tuo, ką padarė ir Alacho per
spėjimo jisai nesuprato.

O kai atėjo naktis, ir žemė tamsuma apsiniaukė, atlėnc 
vėl sparnuotas sapnas, apgaubė žmogų savo sparnais ir liū
liavo džiugino jo sielą vaivoriniais sapnais, iki pirmi tekan
čios kitai dienai saulės spinduliai pažadino jį iš miego. . .

Tai buvo trečioji pasaulio kūrimo diena. . .
VIII.

Kai žmogus nubudo ketvirtos dienos rytą ir nubudęs 
apsidairė, pamatė jisai, kad jo pasaulis gražus ir visa jame 
buvo, kaip kad jis norėjo, kad būtų. ..

Saulė bėrė žemei auksinius spindulius, girios ir sodai ty
liai žaliavo, o jų gelmėse įvairiais balsais linksmai gaišino 
paukščiai ir žvėrys Alacho ir žmogaus, šio pasaulio valdovo, 
vardus.

Pamatęs ir išgirdęs visa, pajuto žmogus laimę ir pasi
tenkinimą savo sieloje.

Ir taip atsirado pasitenkinimas ir laimė šiame pasauly ir 
amžinai jame apsigyveno, aplankydami žmogų ir kiekvieną 
sutvėrimą, kai likimas jų norų ir siekimų patenkinimu kloja 
gyvenimo kelią.

Pajutęs laimę ir pasitenkinimą savo širdy, atsikėlė žmo
gus, atsistojo ir nuėjo braidžioti žydinčias pievas, lankyti 
unksnėtas girias, žaliuojančius sodus.

Bebraidžiodamas, pasaulį beraižydamas, užlipo žmogus 
ant augšto kalno viršūnės. Iš ten jis matė tolimus žemės 
plotus ir dideles erdves. ..

Ilgai gėrėjosi žmogus savo pasauliu, gėrėjosi žydriomis 
dangaus erdvėmis, kol pavydas gimė jo krūtinėj.

Tuomet jis tarė savo širdy:
— Kodėl mano žemė negali pasidabinti tokiomis pat 

žydriomis erdvėmis, kaip kad yra pasidabinusios augštybių 
padangės? Ir kodėl negali liūliuoti, kaip kad padanges liū
liuoja, saulės spindulių kaitinamos?

Vos tik tarė taip žmogus savo širdy, kai tolimi ir artimi 
žemės plotai pasidabino mėlynomis jūrų erdvėmis. Papūtė 
švelnūs vėjai, susiūbavo, subangavo, saulės spinduliuose 
tvyskėdamas, krikštolinis jūrų paviršius...

Sužavėtas žmogus ilgai stebėjosi nepaprastu jūrų pui
kumu, akį patraukiančiu grožiu. Besistebėdamas, besigrožė
damas pajuto išdidžią savo širdy puikybę, nes žemės jūros 
buvo gražesnės ir skaidresnės, negu žydrios padangių erdvės.

Ir nuo tos valandos atsirado pasauly pavydas, gimė iš
didus pasipuikinimas, o atsiradę neišnyko, nepradingo, bet 
amžinai apsigyveno ant žemės ir iki šiai dienai gyvena, žmo
gaus širdį nuolat lankydamu, jo sielos stygas nuolat palies- 
damu...

Nusileido žmogus nuo kalnų augštybių ir nuėjo ten, kur 
jo akis viliojo berybės banguojančiųjų jūrų erdvės, o priėjęs 
krantą atsisėdo ir ilgai klausė, ką jam pasakojo kuždančios 
bangos, kurios viena po kitos žėrėsi po jo kojų, lyg jo pasi- 
iigėdamos, lyg jam savo pagarbą reikšdamos. . .

O kai ėmė kaitri saulė slinkti žemyn, kaip balti avinė
liai lankoje išplaukė iš tolimųjų erdvių balti sultingi debesė
liai, plačiųjų jūrų pagimdyti, iš nebuities gyvenimai! pašauk
ti, ir ėmė slinkti iš vakarų į rytus, o su jais papūtė kaitrą 
švelninantieji vėjeliai. ..

Išvydusios iki šiol dar nematytus debesėlius, pajutusios 
vėjų glamonėjimus, nudžiugo girios ir pievos, subangavo, la
pais sušlamėjo, šakotomis viršūnėmis sulingavo, naujais bai
dais, iki šiol dar negirdėtais, ėmė garbinti Alacho vardą. . .

Nustebo žmogus, tuos balsus išgirdęs, ir nusidžiaugė jo 
širdis, džiaugsmo kupina, nes pasaulis jo dabar atrodė’ gra
žesnis ir skaistesnis, negu kad jis pats buvo norėjęs, negu kad 
jis pats buvo svajojęs. ..

Nusidžiaugė žmogus ir džiaugsmas apsigyveno jo šiidy 
ir iki šiol ten gyvena, nubusdamas tik tuomet, kai žmogų iš
tinka gera, kurio jis nelaukė, nesitikėjo. . .

Nusidžiaugė ir saulė, išvydusi banguojančią jūrą, skren
dančius padangėmis baltų sultingų debesėlių būrius, nusi
džiaugė ir aukso purpuru savo padabino skaistų veidą. . .

Ir taip džiaugėsi žmogus, džiaugėsi saulė, džiaugėsi gi
rios ir sodai, pievos ir kalnai. ..

Džiaugėsi, iki ant žemės vėl nusileido ramybę teikiantis 
sapnas ir apgaubė savo sparnais visą žemę ir tuos, kurie ten 
yra ir gyvenimą reiškia. ..

Tai buvo ketvirtoji pasaulio kūrimo diena. . .
Tesie tau amžina garbė už tai, didysis Alache, kuris su

teikei žmogui savo neapsakomą malonę dabinti ir puošti pa
saulį sulig savo noro ir išminties. . .

Nėra kito Dievo, kaip tik Tu vienas Dievas, kuris galė
jai tą padaryti.

Garbę tau amžiną skelbia iki nūdienos dėkingo žmogaus 
lūpos, šaukdamos:

— Nėra Alacho, kaip tik Alachas ir Muamedas jo pra
našas! (Daugiau bus).
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Moksto-techmkos naujienos

KAIP GAUNAMA ATOMINĖ ENERGIJA.
Atominės energijos gavimo Gauti 1 kg uranijaus 235, 

principas nėra labai komplikuo kuris tinka atominei energijai, 
tas šių dienų fizikui. Didesnę reikia iškasti apie 1.100 kg rū 
problemą sudaro technika, fizi dos, kurioje būtų nemažiau 
kos šioje srityje nepasivijusi, kaip 20 proc, uranijaus-oxido.

Atominė energija atsiranda šitas kiekis uranijaus rūdos 
tada, kai du atomo branduoliai kainuoja 1540 dolerių (USA), 
paliečia vienas kitą. Atrodo, kad anglis, nafta ir

Sudaryti sąlygas, kurios nu- kitos gamtoje randamos dega- 
galėtų dėl vienodo elcktnško mos medžiagos nenori lengvai 
apkrovimo, branduoliui stumi- užleisti savo vietos šių dienų 
mąsi vienas nuo kito su jėga technikoje.
beveik 50 kg ir pramušti elekt VEIKIA ŽMOGAUS
ronų lukštą, kuriuo yra apsup- VEIKIA ŽMOGAUS
tas atomo branduolis, yra tech AKIS.
nikos reikalas. Is čia matosi, Nepastabiam žmogui dažnai 
kodėl atominiai tyrimai yra to- tenka nugirsti priekaištą:
Ii pažengę augšto technikos iy- — Turi gi kaktoje akis!. . . 
gio kraštuose. Taigi, akys yra kaktoje. Dax

Reikia sutikti, kad atominiai tiksliau: tarp kaktos ir veido, 
ginklai, o taip pat atominė Akis guli akies įdubime ir 
energija yra didelis daly kas, yra judinama akies raumenų, 
bet ne nežemiškas, kaip kas kuriuos valdo akies judinamie- 
bando įsivaizduoti. Prisimin- ji nervai, ateinantieji iš galvos 
kim, kad bent tuo tarpu atomi smegenų.
nė energija yra gaunama šilu Akis sudaryta iš daugelio da 
minėje formoje, o šita forma lių, kurių vienos vykdo regėji- 
pati nelanksčiausia technikoje, mą, o kitos sudaro sąlygas, kad

Atominė mašina 1.000 kw ga akis galėtų gerai veikti, 
lingumo yra ne kas kita kaip Regėjimui yra naudojamas 
grafito blokas, maždaug, 2mX akies obuolys, sudarytas iš dau 
2mX2m. Gautą iš šitos mašinos 
šiluminę energiją pakeisti ki
netine jėga reikalingi neatski-

nuso išvaizdą, yra žmogaus aky 
je apie septyni milionai. Die- 
nos paukščiai, pavyzdžiui, te Js 
turi savo retinoje tik koniš- 
kas celes, o naktiniai gyvuliai g 
tik — lazdutes. Be abejo, ma S 
tyti patamsėję ar tamsoje — X 
akys turi būti daug jautres- v 
nės, negu dienos laike, kada 
daug šviesos yra. Lazdutes tu į> 
ri spalvotą medžiagą, vadina- L 
mą pigmentą, kuris yra rau- V 
donos spalvos (moksliškai va y 
dinamas rodopsinas). Kai švie y 
sa krinta į akį, tas pigmentas L 
pavirsta į geltonos spalvos mt L 
džiagą. Tada atsipalaidoja y 
energija, kuri veikia nervus. 
Tokiu būdu įvyksta matymas. 
Koniškos celės irgi turi pig
mentą. Skirtumas lazdelių ir 
koniškos formos celių yra ta
me, kad koniškos celės labai 
greit reaguoja į šviesą, o laz
delės — lėčiau. Visi bus pa
stebėję, kad mes prie tamsos 
tik pamažu prisitaikome.

Taigi, 
sudėtingas procesas, Lv. j«u — r---- r—- ——- -
gerokai mokslininkų isaiškin- tuvių spaudą, '1 as moralinis lie 
tas.

NAUJAS RENTGENO 
APARATAS

Čikagoje sukonstrųuošas 
gelio dalių: iš oro jis turi kie- išbandytas naujas P w .
tą sluogsnį — rageną iš pryša- aparatas, aptarnaujamas ato- spausdinami Prūsuose ir čia, 
kio ir sklerą aplink visą akį. mine energija. Aparatas labai Amerikoje, ir su dideliu vargu

s Hl

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

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

MAMER1AS MAČlLKASl
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RuBŲ 

SIUVĖJAS.

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. X
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — N/vUJAUSIOS MADOS. X

S

I AMERIKOS LIETUVIUS LIETUVIŠKOSIOS SPAU 
DOS METŲ PROGA.

(sutrumpintas). d. Tat šiemet sukanka 50 metų
Carinė Rusija, okupavusi nuo ano musų tautos laimėji- 

Lietuvą, persekiojo lietuvių 
matymas yra labai tautą ir, norėdama silpninti tau 

bet jau tinį susipratimą, uždraudė lie-

tuvių tautos persekiojimas ta
da tęsės apie 40 metų! Lietu
viai visais būdais kovojo už sa
vo teises ir savo dvasios laisvę, 

ir Vietoje Lietuvoje uždraustos

tai. Per tuos metus turime pa
sirūpinti dar labjau patobulin
ti savo spaudą, dar labjau ją 
branginti, dar labjau ją stipriu 
ti ir dar labjau ją turėti visose 
lietuviškojo gyvenimo apraiš
kose !

Visi lietuvių laikraščiai, kny
gų leidyklos, kultūriniai cent
rai, parapijos, mokyklos, spau-

lietuvius minėti Lietuviškosios dos platinimo įstaigos, lietuvių
Spaudos Metus. radijo programos, įvairios oi-

Šie sukaktuviniai metai — ganizacijos, klubai ir kitos uis

mo.
Penkiasdešimties metų lietu 

vių spaudos atgavimo sukak
čiai paminėti įprasminti JAV 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybė kviečia visus Amerikos

Rentgeno spaudi, lietuviški raštai buvo nuo 1954. V. 7. ligi 1955. V. 7. titucįjos kviečiamos visa savo
5.............................. i ____ ~ __  ciiųidarn labai svarbi nrnpa £31ybe. savais budais paminėti— susidaro labai svarbi proga galybe, savais budais paminėt, 

dabartinei lietuvių kartai šiame t? svarbų įvykį.
Visi brangūs Amerikos lietu 

kraujo‘indai,” o da? giliau — mas iš vietos į vietą. ' už Lietuvos ribų spausdinu nosios Rusijos L^vos paver- viai maloniai prašomi^ remti sa 
nervai. Patį gi akies vidurį už- Specialistų teigimu, apara- 1 
pildo permatoma masė — stik- tas sudarąs naujų galimybių m* ! Lietuvą ir ten platinami. 
___  _____ medicinai ir jos diagnostikai. ".........

Kaip matome, visa akis taip Detalės apie aparatą dar nepa 
s skelbtos.

VITAMINAS B-12 NUO žinti ir tai padaryti ji buvo pri 
APAKIMO. versta 1904 m. gegužės mėn. 7

riami palydovai: turbinos, ka- Sekantį sluogsnį į gylį sudaro portatyvus ir lengvai perkelia ir su skaudžiomis aukomis tie krašte gerai susipažinti ir se- 
............. už Lietuvos ribų r .»♦>•«««: na„»r.

raštai būdavo slapta įgabena- gimo kova, su carinės valdžios vo spaudą — laikraščius, kny-
• • L’ _ lietuvių tautos persekiojimu 11 gas bei kitus spaudinius ir nuo .
Ilga lietuviškosios spaudos tuometinių Lietuvos okupantų širdžių savo dalyvavimu prisi- 

draudimo kova pasibaigė lietu- troškimais sunaikinti kas lie- dėti prie tinkamo Lietuvisko-
1 vių laimėjimu: rusų valdžia tu tuviška ir kas lietuviams bran- sios Spaudos Metų paminėji- 

rėjo lietuvių spaudai laisvę grą

tilai ir kita.
Suprantama, todėl pirmojo 

atomine energija varomo vank 
lio „priverstinas pritaikymas ‘ finis kūnas, 
povandeniniame laive. Paviršu J” 
tiniškai žiūrint, tai techniškas sudaryta, kad spinduliai, kūne 
šuolis žemyn, nes laivas, kokio patenka į akį nuo įvairių daik- 
pobūdžio jis bebūtų, nebus 1c- tų, kiaurai pereina per akį ir at 
miamas ginklas sekančiame ka- siduria, yra sulaikomi, akies 
re, bet atominės energijos tyri- dugne. Ten yra labai jautri vie 
nėtojams yra pakankamai ąiš- ta — regėjimo dėmė. Ji tai ir kiną kai kuriems žmonėms re- Chirurgų Kolegijos Chikagoj
ku, kad negreitai dar skraidys yra pats svarbiausias matymo gėjimą. Jei pastebėjus akių ge- suvažiavime.
atominiai lėktuvai, arba važi- prietaisas. Jame regimasis nėr- dimą būną negaišuojant duoda Bet jeigu pavėluojama taip, 
nės atominiai automobiliai, vas turi labąi sudėtingą įrengi- ma ligoniui vitamino B-12, ta- kad žmogus nyo cukraligės jau

Baigiant reikia paminėti, kad mą, tai prilaiko regėjimą nuo toli- apakęs ar baigia apakti, tai 11
uranijaus žinomi rezervai yra Regėjimo priėmimo vietoje, mesnio gedimo, Taip buvo ra- vitaminas B-12 netaiso regėji- 
daugiau riboti negu anglies ar- retinoje, yra dviejų rūšių ce- portuota amerikinės gydytojų mo, 
ba naftos ir kaina nėra taip jau hų, ląstelių, matymui: vienos 
žema, kad leistų šitą paskutinj atrodo kaip lazdeles, kinių' 
fizikos laimėjimą pritaikinti žmogaus akyje yra apie šimtą 
plačiam ir kasdieniniam varto- trisdešimt milionų, ir kitų ce- 
jimui. lių, kurios turi butelio ar ko-

Dr. DORAGORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

A. J. Norkeliūnas
PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Keg’d

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS i
408—8-th Ave, Ville Laoalle, Que. TR 4321 $

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

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

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRA UDIMO SRITYSE.

gu. mo.
Jr dabar rusiškas komunisti prej J. Balkunas, 

nis imperialismas, vėl okupavęs JAV LB Laikinojo Organizaci- 
mo Komiteto Pirmininkas.Lietuvą, drakoniškomis pue- 

monėmis bando sunaikinti vi
sa, kas lietuviška.

Mes, laisvojo pasaulio lietu
viai, ir ypač šio didžiųjų laisvių 
krašto — JAV lietuviai, turi
me šventą prievolę tarti tvirtą 
ir galingą lietuvių laisvės ii 
lietuvybės išlaikymo žodj šių 
sukakčių proga.

Lietuviškosios Spaudos Me
tai yra tautinio ugdymosi ir 
tautinės dvasios stiprėjimo me

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

Jonas Zmuidzinas i
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

Prel. J. Balkunas,

SPAUDOS BALIAUS 
LOTERIJOJ

išlošti, bet neatsiimti fantai pa 
gal sekančius numerius: 
36751, 
36001, 
37059, 
37169, 
37307.

36772,
36350,
37537,
36879,

36770,
36337,
36377,
36367,

37657,
36334,
36008.
36106.

? Kreiptis vakarais po 6,30 vai. Jį

| Lietuviška motery kirpykla | 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- | 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).
jį 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. $

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime 

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

1:7

EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ 
city-wide pick-up 

and delivery \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
BUYERS CO.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

SEKITE NAUJAS MADAS 
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ
geriausios angliškos medžiagos iš 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko.
GARANTUOTAS DARBAS. 

Galima ir kreditan.

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.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MONTREAL1S 2832 ALLARD TR 1135 „
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Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti jv. 
medžio dirbiniai.

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
i C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUSROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

L 4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 
V

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

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



Nepriklausoma Lietuva

Viso pinigais

būrelis, įvertindamas jūroj Vičilišj Tarasevičius ir J. Va- 
sporto reikšmę jaunimo auklė- reika Rūbais ir avaline — R. 
jime, ateina jūrų skautams pa- Armonienė, D. Armonienė, j. 
gelbon. Gegužės 22 d. „Club Augis, Bajorai, Gustanuai, 
Top Hat“ didžiojoje salėje ren kun. B. Jurkšas, Kantautai, Ka 
giant didžiulį Neptūno Balių, rosai, Kardeliai, Kirdeikiai, j.

JAU RUOŠIAMĖS BIRŽELIO LE LEIDĖJAS J. KAPO- skiriamą jurų viešpaties garbe* Kynas, J. Nastajus, Petruškevi 
14 D. MINĖJIMUI. ČIUS LANKOSI KANADOJE ir jaunųjų jūrninkų naudai. ciai, Rimkūnai, Pašukoniai, Su 

Baltu Federacija Kanadoje ii LE leidėjas Juozas Kapočius Tai ir bus paskutinis balius bsrin, Šiugždinai, Venskūnai, 
š m prašo visu lietuvišku oi-šiuo laiku lankosi Kanadoje su t0Je salėie ir tuo pačiu šokių sc Venslovaitė, E. Venslova, Vi- 
ganizacijų, bendraujant su lat- tikslu užmegzti artimesnį kon- zono 7.15^,a, zai.n^v;.
vių ir estų organizacijomis, iš- taktą su LE talkininkais n pla baigs 
kilmingai paminėti mūsų kan tintojais 
kinių birželio m. 14 dieną.

Kadangi birželio m. 14 yra 
šventadienis, Baltų Federacija 
Toronte savo paskutiniame po 
sėdyje nutarė, pravesti minėji
mą birželio 14 d. vakare Mas
sey Hall salėje. Daromi žygiai lankymo į Torontą proga, gc- 
pakviesti kalbėtojų iš žymes- neralinis Įgaliotinis Ontario 
nių Kanados politinių veikėjų provincijai vyt. Meilus buvo su 
tarpo. kvietęs visus LE platintojus pa

Visi susipratę lietuviai, vis- sitarimo. Pasitarimo metu LL 
vien ar jų giminės arba artimie leidėjas padarė pranešimą apie 
ji anų deportacijų yra paliesti LE leidimo eigą, taip pat is- 
arba ne, prašome rezervuoti ši- klausė pranešimų iš platintojų, 
tą šventadienio vakarą anam aptarė tolimesnius darbo pla- 
minėjimui. Visos kitos organi- nūs. Ta pačia proga V. Meilus, . . . . , .... , , ,
zacijos prašomos neruošti šitą kaipo išsikėlęs iyventi is Toron J?’, netaiP J,au maza buv° Pa‘ aPyL Sėtuvių, vykdant aukoto 
dieną kitų sueigų. to miesto ir negalėdamas palai-

Birželio m. 14 d. minėjimas kyti nuolatinio ryšio su platin- 
yra vienas mūsų stipriausių ai - tojais, iš g 
gumentų kovoje su bolševiz Ontario provincijai pareigų pa- 
mu, kuris šitą dieną Pabaltijo sitraukė, palikdamas ir toliau 
valstybėse išvystė ligi tol Euro LE talkininku-platintoju. LE 
poje negirdėtų žiaurumų. To- leidėjas J. Kapočius ; 
kie galingi subuvimai vis < 
kiau išryškina Pabaltijo tautų V. Meilui už suorganizavimą 
teisę į nepriklausomą egzisten- platintojų tinklo bei atliktą di- 
ciją ir kartu iškelia Sovietų S- delį darbą surenkant nemažą 
gos vykdomąjį terorą ir klastin kiekį LE prenumeratorių, pa- 
gą politiką pavergti likusį lais- prašė generalinio įgaliotinio 
vą pasaulį. darbą perimti Augustiną Kuo

Baltų Federacija ir š. m. nu- lą, gyv. 143 Claremont St., To 
mato atspausdinti atsišaukimą, ronto, Ont., telef. EM 4-1581, 
pavadintą: „We accuse“, kuria kuris ir sutiko, 
me bus išdėstyti bolševikinio Ta pačia proga LE leidėjas 
režimo vykdytieji ir tebevykdo J. Kapočius pranešė, kad EL I 
mieji žiaurumai Pabaltijoje. ir II tomo yra ribotas skaičius 

Visos lietuviškos organizaci- atsargų, kurių dalį jis yra at
jos Kanadoje, numatančios pi a vežęs platintojams Kanadoje, 
vesti tokį pat minėjimą, prašo- kad priimdami naujas prenu- 
mos pranešti Baltų Federaci- meratas, galėtų naujiems pre-

Ont., kiek egzempliorių ano at- ir II tomą į rankas, 
sišąukimo jos norėtų gauti. At 
sišaukimas bus atiduodamas sa 
vikaina ir atskiroms organiza
cijoms nereikės rūpintis pana- giasi 
šių lapelių atspausdinimu. vandenis.

nius darbo planus. Jis jau yra 

tą ir išvyko j Hamiltoną, Lon

siekta Vokietijoje tebeskurs- jų pageidavimą, jau pasiųsta į 
tančiu lietuviu seimu, senelių, Vokietiją— vargo mokykloms, 

generalinio iealiotinio hg°ni9 ir mokinių pasiunciant Šioms abiems apylinkėms, taip 
jiems iš Kanados cukraus, rū-gi ir visoms kitoms, širdingai 
bų, avalinės ir piniginėmis dova remiančioms labdaros darbą Š. 
nėlėmis bei padėta Vargo Mo- Fondas reiškia

- — * -• . kyklu bei Vasario 16 gimnazi- ir linki sėkmės
ais- taudamas tą faktą, padėkojo Jos akiniams. buose

Kadangi, 1953 m. Šalpos F- KLB Šalpos 
dui prisiųsta aukų ir jų, į Vo
kietiją pasiuntimo daviniai jau 
buvo spaudoje minėti, taipgi 
padėka visiems šalpos darbą ? 
parėmusiems buvo pareikšta, 
tad šiuo kart norima pasidalin
ti su visuomene tik iš Edmon- 
tono apylinkės prisiųstų auko
tojų sąrašu, kuris iki šiol spau 
doje dar nebuvo tilpęs. Malo
nūs edmontoniečiai lietuviai au 
kavę po 10 dol.: J. Barkauskas, 
po 5 dol.: kun. B. Jurkšas, A. 
Kantautas, A. Mazonis, P.

   ___________________  b___ ______j____ r.^ Šiugždinis ir K. Vaitkūnas, pu 
jai, 67 Sussex Ave, Toronto 4 numeratoriams tuojau Įteikti f dol.: A. Bajoras, W. Dovidai 
~ ' • *________ -■___________ ’________________ -______________ tis, J. Kynas ir A. Smitas, po

1 dol.: B. Andriulevičiūtė, M. 
Andrulevičienė, J. Balsys, O.J SVEČIUS PAS NEPTŪNĄ.

Mūsų jūrų skautai vėl ren- Gustaitienė, E. Gedgaudas, V. 
i šią vasarą į plačiuosius Juodelis, J, Kairys, B. Karei- 

Susidaręs rėmėjų va. E. Merikaųskas, J. Nasta- 
jus, J. Pašukonis, J, Petruške-

B. SERGAUTIS 11
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE

870 COLLEGE ST.------------- Telef. OL. 6381

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
$ 11.900. Bloor-Delaware. Mūr. 6 kmb. namas. $3.000 įin.
$ 14.500. Bloor-Indian Grave. 7 kmb. m. nam. $4.000 pn.
$ 16.900. St. Clair-Oakwood raj., atsk., gerų plytų, 2 augs.

namas, dupleksas, vand.-alyva šild. Geras pirk.
$ 16.900. High Park-Roncesvalles raj., atskiras, 9 kmb., 

mūrinis namas, vandeniu-alyva šild., garažas.

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

namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos
Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 

Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

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

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

i; HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

Kontraktorius K. TRUMPICKAS 
Įrengiami nauji visų rūsių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) j senas 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 VELfUI.
Užsakymai priimami:

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

Dr. A.Pacevičius |
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ;[

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

ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai. S

St. CATHARINES, Ont.
APIE NESKLANDUMUS.

Iškelti spaudoje reikalai ver- kurstomi. Kaip berašysime, 
Čia ir mane pasisakyti, kai vistiek aiškiai yra visoje St. C. 
kam, gal, ir kartų, bet vieną ki- apylinkėje žinoma, nei dalis pi 
tą teisingą žodį apie St. Catha mgų, nei pateisinami dokumcn 
rines Liet, organizacinį gyve- tai, nebuvo priklausomai B-ncs 
nimą. Kaikurie dalykėliai bus valdybai perduoti. Tada tik ži- 

> uždarose patalpose pa- dugiriai, Zalickiai ir Žalinkev.- skaitytojams žinomi, bet bend- nosime, kad esate tvarkoje, kai 
baiga. Žadama trumpa, bet įdo čiai. Viso pinigais suaukota ram aiškumui tenka čia tium- viešai B-nes susirinkime ai 

r'°' r'°b”1 spaudoje patieksite dokumentą
Džiugu buvo girdėti, kaip pu lę apyskaitą.

mą kartą susiorganizavo St. C. Teisingai Stebėtojas iškėlė 
lietuviai ir visi bendrai, solicla- spaudoje (N. L. 54. II. 10. Ni. 
riai su pakeltu ūpu ėmėsi dar- 6) tos partinės grupės siekimą 
bo. Teisingai pasakyta, „Atei- savo tikslo, pajungti visą tauti- 
davo net ir tie, kurie čia gimę nį veikimą ant siauros partines 
ir augę ir lietuvių kalbą silpnai grupės kabliuko.
bemokėjo. Buvom apsidėję Ginčas tarp Motiejaus ir Ste 
bendruomeniniu mokesčiu į bėtojo spaudoje iškelia aikštėn 
mėn. 50 et. ir visi su noru mo- Motiejaus su savo grupe „ne- 
kėjo“. partiškumą“, „tautiškumą“ ir

Bet, štai, nepraėjus nei me geriausiai nuveiktą „kultūrinį“ 
tams, iš kažkus nematomos ran darbą, pasislėpus po „Meninin
kes „laiminama“ atsiranda opo kų Ratelio” vardu, o dabarti- 
zicija. Galas darnaus veikimo, niu laiku po kitokia, bet visie- 
Dėl bendro labo buvęs pirmi- ms žinoma, skraiste.
ninkas Krikščiūnas pasitrau- Norėčiau tik sužinoti, kur 
kia iš pirm, pareigų ir užleidžia yra St. C. choras? Kur yra St. 
vietą opozicijai. Ilgai netrukus, C. taut, šokių grupė? Kas lik- 
po poros metų taip „gero“ vci viduoja meno ir švietimo komi- 
kimo, St. C. apyl. liet, skyrius tetą? Kas pirmas išardė darnų 
atsiduria prie likvidacinio punk St. C. organizacinį liet, gyveni 
to. Valdybai atsistatydinus, mą? Kiek sykių St. C. B-nes 
nes tolimesnis buvimas buvo komitetas buvo likvidacinėje 
beprasmis, naujos valdybos ne stadijoje ir kas prie to prive- 
buvo iš ko berinkti. Nešautai- dė? Kas grasina teismais? Tao 
ka ir kivirčai privedė, kad j mc viskas „tėvynės” labui, o tam 

■ Argentinoje lietuvių gyve- tinį susirinkimą atvyko apie 10 priemonės pateisina tikslą. Vi-
1 na apie 40.000; iš jų keli tūks asmenų. Vargais negalais persi turi šokti pagal vieną muzi- 
' tančiai yra jau gimę Argentine antrą susirinkimą sulipdyta vai ką. Kas nepritaria jų muzikai, 

._ dyba papildant r ---- j'"““. ------- --------- 1--!-
B Amerikos kongreso atstovų Žmonių, mažiau žinančiųjų vie 
rūmai priėmė rezoliuciją pa
skirti praplėstam Pabaltijo ko 
miteto darbui 150.000 dol.

bei aptarti tolimes- mi programa, puikus 9 asmenų 5 7 dol., o rūbais ir avaline 335 Pai, Pakartotl- 
a orkestras, daug įvairenybių ir svarai. Pridėjus šias aukas 

aplankęs Montreal} ir Toron- v*ena didžiulė staigmena.
tą ir išvyko į Hamiltoną, Lon v ^ia proga 
doną ir kt. Kanados lietuvių ko ^^'a* 
lonijas. ^ . . .

orkestras, daug įvairenybių ir svarai.
prie bendrų iš kitų apylinkių 

Šia proga primenama, kad gautų aukų ir apdovanojus jo- 
’ ‘ i ir gegužės 8 d. mis didesnį skaičių nelaimin- 

UNF salėje, kur bus kuo atsi- gų, vis dažniau ateiną Šalpos 
LE~ieidėjo J. Kapočiaus alsi gaivinti ir gera proga senus Fondui padėkos laiškai yra ku- 

draugus sutikti. -----

ŠALPOS RĖMĖJŲ 
NUOPELNAI.

pini nuoširdaus dėkingumo ir 
džiaugsmo už tai, kad turį lai
mės našesnį gyvenimą sukurti 
broliai ir sesės, nepamiršta jų 

Nors palyginus KL B-ncs sunkiais tremties keliais tebe- 
įkūrto Šalpos Fondo darbų tik žengiančių.
tai pradžia, tačiau dėka Kana- Šia proga, taipgi primena- 
dos lietuvių darbščiųjų apylui- ma, kad šiomis dienomis gau- 
kių ir šalpos k-tų veikėjų, o ta auka šimto dol. iš pavyzdm 
svarbiausia nuoširdžių aukoto- gos ir darbščios Hamiltono

nuoširdų ačiū 
visuose dar-

F-do C. K-tas.

W. A. L E N CK 1, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

DANUTĖ STRAZDA1TĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Jei norite PARDUOTI AR PIRKTI “ " U * < • w NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,
bandykite paskambinti mums.

Štai tik keletas pavyzdžių:
$2.500 įmok. Bloor-Brock, 
atsk., 6 katnb., dvi virt., jva 
žiavimas į kiemą.

$4.000 įm. 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. įėjint., 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., 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.

Įstaigos teks OL. 7996 arba OL, 7997
Kuzmas - Baltakys- Plioplys

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

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1609 DUNDAS Str. W (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.

1PM. V u - 4

iš naujesnių sumaišomas su žemėmis.
Motiejus yra išsireiškęs, kad 

tinę padėtį. St. C. nieks nėra tiek susiigęs
Persiorganizavus Kanados ir užginčija prieš, „kas nekata- 

liet. centrams į KLB, St. catha- likas — tas nelietuvis“, bet tik 
riniškiai savo skyrių pasivadi- rumoje kas kita; yla biuleteny 
no B-nės apylinke, St. C. lietu iš maišo išlindo. Jeigu kas paša 
vių kolonijai sparčiai didėjant, ko tiesą į akis, kaip Stebėtojas, 
didesniam vekimui, St. Cathari tas irgi nelietuvis, jis jau „Bim 
niškiai B-nės ap. vadovybę, pa bai tarnauja“. Šmeižtais ir ne
veda naujesniesiems atvyku- žmoniškumu Motiejus Su savo 
siems: žmonėms su iniciatyva komitetu gali netoli nueiti. Ga 
ir dar nenumuštiems ūpo. Čia h atsitikti, kaip įvyko ir su St. 
ir vėl atsiranda toji minimoji C. B-ės Komitetu. Beliko vien, 
opozicija. Tik šiuo kartu toji valdyba. Nepadės ir skundimą 
opozicijos grupelė parodo tik- sis.
rąjį savo veidą. Vietoje St. C. Baigdamas noriu pasakyti, 
Liet. Bn. ap. atsiranda nebuvė- kad tie „pažemintieji“ ir „ne- 
le K. L. S. Dalis b. B. apyl. vai švarieji“ daugiau yra nusipel- 
dybos, bijodami būti visai iš- nę tėvynės labui už tuos gar- 
stumti, prisidengus K. L. S. bes trokštančius. O p. Redakto 
neišduoda priklausomus B-nės rių prašyti daugiau netalpintl 
pinigus ir dokumentus naujai spaudoje pasiaiškinimų su as- 
išrinktai B-nės valdybai. meniškais užgauliojimais. Ne- 

Keista, bet dar keisčiau, kai darant skirtumų, neskirstant 
p. Šetikas, dengdamas tai, nuomonėmis, o daugiau bend- 
pagrąsė teismu. P. Šetikui rei rinantis, nedidelė St, C, lietu- 
kia priminti, tegul bus dėkin- vių kolonija galėtų būti kitiems 
gas b-nės ap. vaidybai, kad pavyzdys. Reikėtų susiprasti, 
jam pačiam nesudaryta byla, nekiršinti žmonių, mesti savi- 
Nors naujoji b-nės valdyba meilę ir jieškoti daugiau vieny
tos vadinamos aktyvios parti- bės. Lauksime, Pa - - tis, 
nės grupės pažeminta, bet nesi B Geg. 16 d., 3 vai, p, p., K. 
griebė savo lietuvišką vardą Bogužo bute, 55 Queenston 
teršti svetimųjų akyse, kaip ki St., tseig. Vilniaus KL S-gos 
ti pasielgė savo inspiratorių susirinkimas.
■®®®®®®®®®«®®®®®®®«®®®$$®^®®$$®®®®®®&®®®®®®®®®®®!: 
| VIENYBĖJE — GALYBĖ |

TAUPYK |
LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE j
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. X

$ Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., T 
$ Toronto, Ont. KE 3027. '[
>®$®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®«
•'»®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®<
S KE 1118 g

yJ. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tornoto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su 

mumis — mielai Jums patarnausimi 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®t

LA 7570

WILLIAM BENDENA
REAL ESTATE

1555 Dundas St'. W. (kampas Sheridan) Toronto.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis

— mielai Jums patarnausimi

»£>®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®:
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | 

i ' Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- g 
; ' riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią 8 
' i gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. X

ED. KONDRATAS. |
I 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, g 
Į Tel. LL 9626. §

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

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

P U N K R Į ir K R A S A U S K Ą
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.
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GLOBOJANT HAMILTONO MIESTO BURMISTRUI MR. LLOYD D. JAKCSON, KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA, GEGUŽĖS MĖN. 22 — 23 D. D. 
RENGIA 6 METŲ SUKAKTIES IR 50 METŲ NUO PIRMŲJŲ LIETUVIŲ ATVYKIMO J HAMILTONĄ MINĖJIMĄ

ŠEŠTADIENJ, gegužės mėn. 22 dieną:
1) 1 valandą po pietų parapijos salėje stalo teniso ir
2) 4 valandą po pietų Central School Sanford Ave. N. kiepšinio rungtynės

CLEVELAND — HAMILTON
3) 8 valandą vakare Royal Connought Hotel Normandie Room salėje

POBŪVIS — BALIUS,
dalyvaujant miesto burmistiui Mr. LJoyd D. Jackson, parlamentarams ir kt. augštiems 
svečiams. Šokiams groja italų orkestras.

s SEKMADIENJ, gegužės mėn. 23 dieną:
j 1) 11 valandą ryto pamaldos lietuviams katalikams Aušros Vartų parapijos bažnyčioje,
j Pamaldas laiko ir pamokslą sako Kun. Dr. J. 'I adarauskas.
i 2) 1 vaianuą pamaldos lietuviams evangelikams St. Paul bažnyčioje. Pamaldas laiko Ku
i nigas Dakratas M. Kavolis.
< 3) 5 vai. p. p. Royal Connought Hotel Crystal salėje

KONCERTAS,
{ dalyvaujant sol. J. KR1ŠTOLA1TYTEI ir sol. ST. BARANAUSKUI.
' Akomponuojant muz. ST. GA1LEV1Č1UI.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

HAMILTON
ATSIŠAUKIMAS HAMILTONO LIETUVIŲ NAMŲ 

REIKALU.

rą, kuris neš nuošimčius ir MOTINOS DIE populiarus ne tik kitose kolo- ką ir taip pat atskirdamas Ha-

Esame atsidūrę per tūkstan čiau sunkus darbas be savo pa
čius mylių nuo savo Tėvynes, stogės, be nuosavų namų. Ne- 
nuo gimtųjų laukų bei sodybų buvimas to stipraus lietuviško- 
ir mus kankina tremtinio die- jo leidinio mūsų kolonijos gy- 
nų neviltis. Tačiau nepasiduo- venime yra stipriai jaučiamas, 
darni visiškai apatijai ir kiek Jau penki metai kaip prašome
sąlygos leidžia dirbame tautiš 
kai kultūrinį darbą. Mūsų orga 
nizacinis gyvenimas diena die
non užima vis naujus barus ir 
palyginus su kitomis daug gau 
singesnėmis tautinėmis grupė
mis Hamiltone mes savo veik
la, organizuotumu stovime vie
noje iš pirmųjų vietų. Lietuvis, 
kaip augštos kultūros asmuo, 
Lietuva, — kaip pavergtas ir 
kenčiąs kraštas šiame mieste 
yra plačiai žinomas.

už savo pinigus pas kitus sales 
minėjimams, koncertams, pa
rengimams. Lietuvių sunkiai 
uždirbtas pinigas padeda plėsti 
kultūrinį ir ekonominį gerbū
vį ne lietuviams. Laikas atėjo 
mums pasakyti: gana būti kam 
pininkais! Lietuvio pinigai tik 
lietuviškiems reikalams.

KLB Hamiltono Apylinkės 
Valdyba ėmėsi pirmo žingsnio 
išspręsti šį reikalą šaukdama vi 
suotinį susirinkimą Lietuvių

pareikalavus bus grąžintas at- NOS MINĖJIMĄ
gal. Artimiausiu laiku kiekvie- B-nės valdyba surengė gegu- 
ną hamiltonietį aplankys Vai- žės 2 d. Iškilmės pradėtos A.

V. parapijos bažnyčioje, kleo. 
kun. Dr. J. Tadarauskas pamai 
domis. . . _

5 vai. p. p. St. Michael salė- kad ta pačia proga yra atidaro- 
je įvyko minėjimo aktas.

KL B-nės Hamiltono a .
pirmininkas K. Baronas atida- Panelė šv. vardu.
rymo žodyje paminėjo lietuves bibliotekoje yra 281 knygos, 
motinos atliktus didelius dar- bendros 589 dol. vertes. Mokcs 
bus mūsų tėvynei, vergijos lai- t*s metams bus 1 dol. Bibliotc- . .
kais ir Nepriklausomybės me- ka yra atidaryta sekmadieniais 22 d. Rungtynes įvyks 4 vai. p 
tais. Ir šiandieną, pavergtoje P° pamaldų, su teise naudotis P- Central mokykloje Sanioid 
Tėvynėje, lietuve motina kai-visiems Hamiltono lietuviams, g-veje (tarp Borton ir Can
tu kovoja su okupantu, parti
zanų bunkeriuose, <_________
savo vaikus būti ištikimais lie
tuviais, skiepydama jiems mū
sų didingą praeitį ir meilę sa
vam kraštui.

Pakvietus į garbės prezidiu
mą gausingų šeimų motinas, ir Prapuolenytė

Tarčiau gyvenimas nestovi Namų įgijimo reikalu. Kovo 
vietoje. Kiekviena valanda, kie mėn. 28 d. įvykęs gausus susi- 
kviena diena ir savaitė stato rinkimas pasisakė vienbalsiai 
mums vis naujus reikalavimus už namų įsigijimą. Išrinkta lai- 
ir naujus rūpesčius. Dabartinis kinoji Valdyba ėmėsi sunkaus 
momentas reikalauja išlikti sti- darbo su viltimi ir tikėdama, 
priems ir kiek galima mažiau kad tautiečiai, kaip ir visose 
svetimoms įtakoms paliestie- mūsų kolonijos tautiniuose 
ms. Tas galima atsiekti šutai-reikaluose būdami jauti ūs pa
tinai dirbant ir sudarant pato- rems namų įsigijimą. Čia nepra 
gias sąlygas tam darbui. Ta- soma aukos, bet tik nupirkti šė

-bos įgalioti asmenys rinkdami 
pasižadėjimus Šerams pirkti. 
Vėliau pagal pasirasytus pasi
žadėjimus bus renkami pinigai. 

Laikinoji Valdyba, paduoda
ma savo sudėtį ir adresus, yra 
pasiruošusi suteikti visas infoi 
macijas ir savo patarnavimą 
Lietuvių Namų reikalu.

J. Paleliūnas — pirm., 84 
Stanley St., tel. JA 8-5016.

J. Valevičius — vicep., 943 
Cumberland Ave., tel. 
5-3847.

St. Dalius — sekr., 35 
son St., tel. JA 8-4834.

V. Antanaitis — ižd., 99 
pier St., tel. JA 8-5834.

K. Baronas — narys, 
Kengsinton Ave. N., tel. 
5-0979.

B. Kronas ■ 
tario Ave., tel. JA 2-9077.

J. Bajoraitis narys, 30 Al to kun <jr. J. Gutausko paskai 
bermarle Ave., tel. LI 5-604o. ta

Po paskaitos menine dalis, 
atlikta Hamiltono šeštadieni
nės mokyklos ir skaučių Nerin
gos tunto. Plastika, eilėraščiai, 
polkutės, Z. Šukienės vaizdelis 
„Motina“ užpildė antrąją mi
nėjimo dalį. Šventė baigta Lie 
tuvos Himnu.

nijose, bet ir mūsų. Parapijos miltono ap. nuo Toronto, įsteig 
salėje jaunųjų poetų kūrybos damas čia LE įgaliotinio įstai- 
klausėsi apie 50 asmenų. gą. Paduodame ir adresą: St.

At-kų kuopos pirm. J. Plei- Dalius, 35 Wilson St. telef. JA 
nys, atidaręs šį jaunųjų rašy- 8-4334.
tojų pasirodymą, paminėjo,

ma ir Hamiltono lietuvių bib- 
ap., lioteka, kuri pavadinama VA 

Šiuo metu

VYTAUTAS GRYBAUSKAS 
mūsų žymusis sportininkas ir 
geriausias pokarinės Prancūzi
jos krepšininkas, neseniai pa
siekęs Dėdės Šamo žemę, su 
Clevelando sportininkais at
vyksta į Hamiltoną gegužės m.

LI

PERKAM ir PARDUODAM:
Hotelius, Motelius, {vairias krautuves, Ūkius: tabako 
Vaisių, arba mišrius, Biliardų sales, Valgyklas, Gyve
namus namus, ir kitas dideles ar mažas įmones ir t. t. 
Parūpinam paskolas: Suinteresuoti-os kreipkitės žodžiu 

arba raštu
HARRY SCOTT REAL ESTATE BROKER

189 James St. N. HAMILTON, ONT.
Lietuvių atstovas STEPONAS BOLCEV.

WTMM IIT’-IBrrir’lW -

I
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fl | Visais nekilnojamo turto pirkimo
Il J > į Į pardavimo reikalais kr ipkitės

Įj j didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE

......  į-|»—tr—t- įstaigos atstovus Hamiltone

J. VALEVIČIUS ir A. PRĄNCKEVIČIUŠVisokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

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

RI D O U T
REAL ESTATE LIMITED

SKYRIAI: Toronto, Ham Iton, London, Samia, 
Kitchener, Peterborgh, Ri :hmond Hill.

r - iitriiMW -ris—r t >r irr ją ■

į BELLAZZI-LAMY, INC |
TR S1S1 7679 G“r" St< Ville Lasalle. i

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

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207 g

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSIN1MO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.
TmttrtTrntmTrtmmntmttttttntnttrtnrnttnttttttnnrnttnmntnttttnnTTtnntti

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

J.R. RI E N DEA U
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI 
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis. 

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

Toliau kalbėjo E. Sudikas, non), 
auklėdama nupasakodamas mūsų spaudos 

draudimo laikotarpį, kviesda
mas skaityti ir gerbti knygą, 
nes ji yra geriausias gyvenimo 
draugas.

Su savo kūryba pasirodė St. 
qv.u.u „ x .uįjuv.vujt xC, St. Virbickaitė,

narys, 112 On įteikus Hamiltono organizacijų o V. Laniauskas paskaitė J.
Gaškaus (J. Kuzmjckio) „Kau 
no senamiestyje“. Programą 
paįvairino akordeonu Zubnc- 
kas, atlikęs Schuberto „Sere
nadą“. Po programos seke šo
kiai.

SPECIALI RADIJO PROG
RAMA HAMILTONUI

ryšium su 6 m. B-nės sukakti
mi ir 50 m. nuo atvykimo lietu 

Prie įėjimo buvo renkamos vįū> YJa skiriama šį sekmadic- 
aukos gausingų šeimų motinų 
sušelpimui Vokietijoje. Viso su 
rinkta 83,85 dol.
LITERATŪROS VAKARAS 

toks retas įvykis mūsų trem
ties gyvenime, pasirodė nėra

Wil-

Na

LI

dovanas, sekė svečio iš Toron-

Kad pagreitintų pasižadėji
mų Šerams pirkti surinkimo dai 
bą, nouširdžiai prašome kreip
tis betarpiai pas augščiau išvar 
dintus asmenis ir tuojau užpil
dyti pasižadėjimą. Taipgi galin 
tieji patalkininkauti pasižadė
jimų Šerams pirkti platinime 
prašomi kreiptis pas valdybos 
narius. .

Mes tikime, kad bendromis 
jėgomis įvykdysime šį sunkų 
uždavinį — pastatysime Ha
miltono Lietuvių Namus!

Hamiltono Lietuvių Namų 
Laikinoji Valdyba.

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Namai pardavimui:
Rosemounte:

25-Avė. 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 s. 
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 $
metams.

Įmokėti $

Ave, La-

kamb. ir 2 butai po 3 kmb. 
Garažas. Kaina $12.500.
Apartmentas 8 šeim. po 2j/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 6J4- Užbaigtiems namams 50% vertės iš 5J4.
NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
| PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

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

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

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

177 Sherbrooke St. W. kambary* 5, Montreal.

Šia proga, sporto klubas 
„Kovas“ prašo visų hamhtonie 
čių, turinčių laisvų vietų nak
vynei Clevelando svečiams — 
sportininkams, pranešti apie 
tai pirm. A. Grajauskui, teiei. 
JA 2-2698. Šių krepšinio rung 
tynių nugalėtojui B-nės valdy
ba paskyrė gražią taurę, kuri 
bus įteikta vakare, baliaus me
tu.

KL B-NĖS HAMILTONO
6 metų minėjimas ir 50 m. nuo 
įsikūrimo pirmųjų ateivių Ha
miltone jau Čia pat! šeštadienį, 
gegužės mėn. 22 d. bus stalo 
teniso ir krepšinio rungtynes, 
vakare didelis balius. Sekma
dienį pamaldos ir vakare mine 

nį iš Toronto 8 vai. 30 minėki Jirnas ,s,u koncertine dalimi ku- 
9 vai. ryto. Jos metu kalbės K. !1S» atllks J0!; wSt, Baranauskas 
L. B. Hamiltono ap. pirm. K. “ .xs,oL J; Krikstolaityte. Savo 
Baronas, be to bus lietuviško s la?ske’ Baranauskas pazy- 
plokštelių muzikos, musų kolo
nijos prekybininkų skelbimai ir 
kt.

Tad šį sekmadienį 8 vai. 30 
min. ryto visi klausykime iš C 
KFH radijo stoties banga 1.40Ū 
(ved. J. Kaškelio) specailios 
programos Hamiltonui!

PEREITĄ SAVAITŲ 
HAMILTONE.

lankėsi Lietuvių Enciklopedi
jos leidėjas J. Kapočius ir spor 
to sk. red. Br. Keturakis. Pasi
rodo, kad mūsų kolonijos pla
tintojas St. Dalius surinko dau 
giausia prenumeratorių ne tik 
visoje Kanadoje, bet ir visame 
pasaulyje!

Šio atsilankymo proga L. E. sias iškilmes 
leidėjas išreiškė darbščiam L. laikraščio skelbime. 
E. platintojui St. Daliui padė-

mi, kad beveik po 6 m. dalis 
Augsburgo (Vokietijos) meni
ninkų susitiks Hamiltone su 
šios buv. stovyklos gyvento
jais ir tas dvi dienas kartu pa
bendraus, prisimindami Vokie 
rijos tremties dienas.

Visas minėjimas bus praves
tas (abi dienas) didžiausiame 
Hamiltono viešbutyje Royal 
Connaught Hotel „Norman
die“ ir Crystal“ salėse.

Be miesto burmistro p. L. 
D. Jackson, parlamentarų ir ki 
tų aukštų pareigūnų, dalyvaus 
ALT-o vicep. A. Olis, KV pir 
mininkas J. Matulionis ir kit.

Plačiau apie šias, po Lietu
vių Dienos Kanadoje, didžiau- 

Hamiltone šio

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI
IR SVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOT1QUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreipti* po 6 vai. vakaro 
šeštadieniai* — vi»ą diena

Kbr.

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

KMMM 
MMKt

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

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

NE. 5-0303
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MOTINOS DIENA MONTREALY
Šį kartą Papineau kampas, ties Lafon- 

taine parku. Ak. S. V-ba.
SEZONO UŽDARYMO 
PASILINKSMINIMAS.

„Tauras" žiemos varžybė se 
zoną jau baigė. Iš tilpusių šia
me laikraštyje krepšinio rung
tynių aprašymų visi žinome 
krepšinio komandų pasiektus 
laimėjimus ir iškovotas vietas. 
Užbaigus varžybas, galima tru 
pūtį pailsėti ir pasilinksminti. 
Už tat „Tauras“, sezono už
baigimui, gegužes 15 d. ir ruo
šia pasilinksminimą, kur Mont 
realio jaunimas ir senimas ga
lės ne tik pabuvoti su sporti
ninkais, bet pasišokti ir links
mai praleisti laiką piie gaivi
nančio alaus. Sportininkai pro 
gramą atliko jau anksčiau, run 
gtynių aikštėse sužaisdami ke- 
lisdešimt rungtyanių. f 
bičiuliai šiam pasilinksminimui__ig dienomis
suaukavo labai gausių ir vertin 
gų fantų, ir loterija bus turtin 
ga ir kiekvienas galės savo ran 
ka išmėginti savo laimę. Kiek
vienas atsilankydamas į šitą pa 
rengimą - šokius, jau parems 
sportuojantį jaunimą ir įgalins 
ji geriau pasiruošti ateinančiam 
sezonui. Tad ir paremkime 
juos atsilankydami į gegužes 
15 d. šokių vakarą.

ROSEMOUNTO SKAUTŲ 
IR VILKIUKŲ 

sueiga įvyksta šį šeštadienį, 3

praėjo labai gražiai, 
susirinko pįjna salė žmonių. P. 
Vazalinskui teko vesti visos iš 
kilmės programą. Jis pirmiau
sia pakvietė į garbės prezidiu
mą būrį motinų: B. Dikinienę, 
J. Mikalojūnienę, J. Vaškelic- 
nę, P. Černienę, M. Žemaitie
nę, O. Arlauskienę, J. Šimelai- 
tienę, V. Lapinienę, M. Navike 
nienę, A. Kuncevičienę, Z. Sku 
Čienę, M. Jonaitienę ir jų asme 
ny pasveikino visas motinas, 
įteikiant joms gėlių.

Labai aktualioj ir stiprioj pa 
skaitoj J. Matulionis vertino 
lietuvę moterį-motiną, lyginda 
mas su kitų tautų. Jis randa, 
kad lituviai moterį ir motiną 
vertina labai augštai ir faunai, 
neskyrdami jos teisių lygybes 
su vyrų. Prelegentas smarkiau 
pasisakė apie tremtinius, kurie 
perdaug metasi į dolerių rinki
mą, atitraukė motinas nuo tie 
sioginio uždavinio ir vaikus pa 
liko gatvei. Tai jau nelietuviš
ka ir vaikai išsigimsta iš pirmo 
sios kartos. Tas reikia taisyti 
ir labai skubiai. Jis, šia prasme, 
pagyrė ankstyvenės kartos atci 
vius, kurie ir patys išlaikė gra 
žrą mūsų kalbą ir vaikus gra
žiai išmokino lietuviškai.

Meninę dalį vedė p. Paškevi 
čienė. Artistais buvo patys ma 
žieji šeštadieninių mokyklų 
mokiniai, skautai ir p. Lapino 
kvartetas.

Mergaitės choru pagiedojo vai. p. p. Rosemountas renka- 
kelias dainas, fortepionu prita- si Šv. Kazimiero bažnyčios sa- 
riant Rupšytei. Deklamavo Įėję, Longueuil — pranciškonų 
Tauterytė, Paulauskas, baletą mokykloje 945 Chambly. Norį STATO 
pašoko mažytės ir simpatingu įstoti į skautų eiles, prašomi ac 
harmonizuotu vaidinimėliu už 
baigė „skalbėjos“. A. Akstino 
paruoštą deklamacijų montažą 
atliko skautės. Gale Z. Lapino 
vedamas kvartetas labai sklen
džia! pagiedojo „Op, op..." ir 
ištrauką iš op. „Hofmano paša 
kos“.

Į QUEBECO MIESTĄ 
išvyksime gegužės 23 d., 7 vai. 
ryto. Susirinkti Sherbrooke ir

Šį sekmadienį, gegužės 16 d. 3 vai. 40 min. po pietų 
D’Arcy McGee salėje, Pine Ave West 220 įvyks 

spaudos atgavimo 50 m 
SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS.

Paskaitą skaitys Dr. H. Nagys, o meninėje dalyje da
lyvaus op. sol. E. Kardelienė ir Z. Lapino vedamas vy

rų kvartetas.
Montrealio lietuviškoji visuomenė nuoširdžiai kviečia
ma skaitlingai atsilankyti j minėjimo aktą ir tuom pa
gerbti mūsų didžiuosius ko votojus už spausdintą lie

tuvišką žodį.
Už žuvusius spaudos darbuotojus ir knygnešius sek
madienį, gegužes 16 d., 11 vai. Aušros Vartų bažny
čioje bus atlaikytos iškilmingos pamaldos.

KLB Montrealio Apylinkės Valdyba.

VASAROS metu vienuolės VAIKO staigmena peš pp. Bal 
ruošia oratoriumą, kuriame mo tuonius turėjo gražiai suruoštą 
kyklinio amžiaus vaikai galės O. Selenienė ir V. Gurčinienė. 
praleisti vasarą naudinagi ir BALSA1TYTĖ Anita baigė 
įdomiai. Teirautis telefonu PO gailestingųjų seserų kursus Q. 
6-9964. Mary ligoninėje.
PREKYBOS paroda Verduno V. SALADŽIUS pirko 80 ak- 

Sporto Auditorijoje skelbiama geg. 16 rų ūkį 40 mylių nuo Montrea
lio.

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”.

PP. VESELKOS susilaukė sū-J. ADOMONIS Canadair fab 
naus; pp. Skrupskiai taip patriko paskirtas pasiųsti į Cali- 
susilaukė sūnaus. forniją susipažinti su modernio
_______ I modernų restoraną mis lėktuvų statybos mašino- 
prie 9 kelio į JAV, populiaraus mis. .

vykti į nurodytas vietas arba vilasaliečio Roko sūnus Anta- Pp. ČESTA1 turėjo sūnaus Ai, 
paskambinti tuntininkui S. Na nas su kompanionu. tano krikštynas,
ginioniui TU 8166. Tunt .kas,

NAUJAKANADIEČ1Ų 
PARODA 

praėjo sėkmingai. Iš lietuvių 
pusės su eksponatais dalyvavo 
šie asmens: B. Abromonis — 
medžio raižiniai, J. Žmuidzinic 
nė — paveikslai ir gintaras, I. 
Šimonelienė-Balčiūnaitė — pa 
veikslai, A. Veselkienė — tau 
tiniai audiniai, kylimas, kraičių 
dėžė, Montrealio YMCA — 
liet, žiurstai, užuolaidos, A. I u 

užpakalyje krautuvės 4 kamba niškienė — prijuostės, užuolai 
riai. švarios patalpos, netoli dos, juostos, pagalvėlis, L. Čer 

nišovas — lovatiesė, Sk. Re- 
meikaitė — liaud. mot. medžią 
gos, pagalvėlė, A. Stankuvienė 

„.j — medžio raižiniai, rankšluos- 
u tis, M. Adomaitienė — užval

kalai, staltiesės, T. Stankūnai
tė — odinė piniginė, L. Leipus 
— juostų takelis, O. Šulmist- 

ant rienė — lovatiesės, O. Voro-

D.L.K. Vytauto Klubas
2159—61 ST. CATHARINE ST. E. •

IŠNUOMOJAMA KRAUTU
VĖ su inventorium ir baldais;

MALONIAI KVIEČIA VISUS Į

katalikų mokyklos. 
Skambinti MA 0345.

IŠNUOMOJAMAS vienas 
ba du kambariai: 6580 — 
Avenue, but. 1, Rosemounte. 
Tel.: RA 2-7248. Skambinti pc

7 vai. vakaro.

PARDUODAMAS ūkis
Ottawa upės kranto prie vieš- ninkaitienė — staltiesė, lovatie 
kelio Nr. 17, dešiniajame upės sė, rankšluosčiai, A. Gaurys — 
krante;
daržinė
3.000 dol. Teirautis Mr. J. C. 

Lalonde, tel. Rigoud 446.

MOTINŲ PAGERBIMO

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 15 D. 7 V. VAKARO

TORONTO SMARKIAI LIETUVAITĖS KANADOS 
IŠAUGS? BALETO FESTIVALYJE.

Sąryšy su JAV Kongreso Gegužės 3 — 10 d. Toronte 
St. Lawrence juros kelio pro- vyko šeštasis Kanados baleto 
jekto priėmimu, vietos laikras- festivalis. Jame dalyvavo 6-sios 
čiai rašo, kad pietų Ontario sn baleto grupės ir dvi modernaus 
tyje smarkiai išsiplės pramonė šokio grupės: Willy Block 
ir prekyba ir ši sritis pasidarys Hauson Dance Co (.Toronto) 
kaip Amerikos Reinlandas, ku- ir Montrealio Modernaus Šo
rio sostinė bus Toronto. Tačiau kio Grupė (Montreal Modern 
dėl transporto atpigimo juios Dance Company), kuri yra va- 
keliu namų statyba ir maisto dovaujama ir įsteigta Jones 
produktai žymiai atpigsią. L. Kvietytės iniciatyva. Choreo- 
SUŠVELNĖJO NEDARBAS. °g,afini darbą n solo roles at

lieka Birutė Vaitkūnaitė (B. 
Nagys vardu programoje) ir 
Jonė Kvietytė.

Malonu pažymėti, kad abi 
lietuvaitės choreografės ir šo
kėjos susilaukė labai palankių 
spaudos atsiliepimų iš Toronto 
meno kritikų. Abudu grupiniai 
darbai skaitomi vieni iš stip
riausių visame festivalyje.

Šalia kūrybinio darbo šoke-

pusė žemės miškas, medžio raižiniai, Dr. Ginūnic- 
32X40 pėdų. Kaina nė — margučiai, B. Efertiene 

— Donelaičio Metai ir 10 liet, 
monetų, 
lis ir M. Gaputytė — lėlė ir au 
diniai.

Labai 
pos mažumo nebuvo galima iš
statyti visų šių eksponatų, 
rimus eksponatus meniškai 
dėstė p. J. Žmuidzinienė, K. 
Veselka ir J. Ladyga, už 
jiems tariame nuoširdų ačiū. 
Nuoširdi padėka priklauso vi
siems, kurie atsiliepė į Apyi. 
V-bos raginimą ir davė turi
mas vertybes išstatyti parodo
je. Mūsų sk. buvo turtingas 
audiniais medžio ir gintaro iš
dirbiniais, bet jam labai trūko 
keramikos ir odos išdirbinių, 
numizmatikos, senų žemėlapių 
ir knygų. Nežiūrint šių trūku
mų, mūsų sk. buvo gražus, jau
kus ir žiūrovų gausiai lanko
mas. Paroda tęsėsi 6 dienas ii

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

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

šeštadieniais 11—1 
> arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne At. 

■ VERDUN. Tel.PO 6-9964
X ■ HM ax-------- M

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.r TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND 
Sherbrooke E.

A. Rudytė — smūtke-

gaila, kad dėl patai

Tu 
iš-

ką

Įžanga $ 1.50.

PADĖKA.
Visiems asmenims, savo pas 

tangomis ir pasišventimu prisi 
dėjusiems prie šių metų moti
nos dienos šventės sėkmingu
mo, šia proga norime pareikšti 
nuoširdžią padėką.

Visų pirma dėkojame K. L. 
B. Kr. Vald. P-kui J. Matulio 
niui, radusiam galimybės moti
nos dienos proga atvykti ) 
Montrealį ir tarti čionykščiai 
lietuvių visuomenei labai turi
ningus žodžius. Taip pat ačiū 
A. V. parapijos klebonui kun. 
J. Kubiliui, S. J., visokeriopai 
rėmusiam šventės ruošimą ir 
tarusiam žodį lietuvėms moti
noms.

Meninėje dalyje pasirodė 
įvairaus amžiaus menininkai, 
pradedant pačiais mažaisiais. 
Šis pasirodymas šiais metais

suomenei už gausų atsilanky- 
į Motinos Dienos Šventę.

KLB MA Valdyba.
mą

PRIEŠVEDYBINIAI 
PARENGIMAI.

P. Eleonorai Vaupšaitei, kt. 
rios sutuoktuvės su p. Intu nu 
statytos birželio 5 d., Rosemo 
unte pas pp. Norgelus buvo su 
ruošti vien mergaičių palydai į 
naują gyvenimą. P. Vaupšaitei 
mergaitės linkėjo gražios atei 
ties ir apdovanojo. P. Vaupšai 
tės sužadėtiniui p. Intui vyrai 
suruošė vadinamą „Bachelor 
Party". Tai savotiškas montre 
ališkas būdas pagerbimo, kada 
jaunikį vyrai „užpuola" — su 
riša jam rankas, užriša akis, ve 
ža surištą nežinia kur, „bau
džia“ jį ir galų gale apdovano
ja. O visą „trobelį“ baigia kui 
nors banketu. Šis p. Intui su-mud. * uivuu iLovoi u ujvuaa 11 . v • o uuiuw iu. ui.j p, auiui oij

joje padėjo budėti šios ponios: buvo Sraziai Paruo^as» suor£a ruoštas pas p. Petrą Vaupša. 
H. Lapinienė, L Gražyte ir j. nl2UOtaS ?F Pra*estas> uz tai Ten p. Intui įteiktas puikus ke 
Pauliūtė, už ką joms tariame fC1U Y.®1 un?\ Rosemounto u iionju lagaminas. A. Mačiui} - 
nuoširdi! ačiū ‘ Languil os šeštadieninių mo- t - buvo suruoštas merpvaka-nuoširdų ačiū.

Taipgi A. Mylei už nemoka
mą eksponatų suvežimą savo 
mašina ačiū. KLB MA V-ba.

tei buvo suruoštas mergvaka
ris Šv. Kazimiero salele.

PAS JUOZĄ PAROJŲ

I Tele!.: FR 7684, EX 8822. |

SULLIVAN REALTIES Co.
1410 Guy St., tel. FI

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Dr.E. A ndr ukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7238

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.

Atėjęs pavasaris gerokai su
švelnino nedarbą. Kai kuiie 
fabrikai jau pašaukė į darbą da 
1) darbininkų iš rudens metu at 
leistų, o kiti — po keletą pri
ėmė net naujų. Prasidėjusi va
saros sezono statyba taip pat 
pareikalavo daug darbo jėgos. 
O visi senesnieji ir nuolatiniai 
miškų darbininkai jau pradėjo 
išvažinėti į miško kirtimo dar
bus. Tikimasi, kad po mėnesio jos dirba ir pedagoginį Montre 
laiko lietuvių jau nesimatys be alyje. Jonė Kvietytė savo stu- 
darbių eilėse. J. Mikalauskas, dijoje 5011 Queen Mary Rd., u 
MLB D-JOS SUSIRINKIME Birutė Vaitkūnaitė YMCA sa- 
B. Stundžia skaitė apie Lietu- Įėję 5550 Park Ave.
vos laivyną ir Laivininkystę Linkėtina geros sėkmės ir iš 
paskaitą. Nepr. Lietuvoj per tvtrmės tolimesniam darbui, 
paskutinius ketverius metus Kor.
nuo 1935—1939 buvo pasiek- ... amroiaiic ta tik 12.000 BRT prekybos lai _ SV’ ANDRIAUS
vų. Musų kaimynai latviai tu- LIUTER1ON1Ų BAŽNYČIOJ 
rėjo apie 120.£00, o estai net Carlton ir Jarvis gt. kampe, gc 
iki 400.000. Laivininkystės sn gūžės 16 d., 9 vai. ryto, hetu 
ty buvome labai atsilikę. Netu vių pamaldos.
nnt pajėgesnio laivyno, sunku 
išlaikyti uostas ir jūių pakraš
tys. Čia tremty, šioj srity gi
miningos organizacijos kaip 
MLBD, Jūrininkų S-ga tun 

r zeikti bendrai, kad jūrininkys ________ ,
ės reikšmė ir jos praktiškas Morkūnas ir Irena Leskauskai 
iritaikymas būtų daugiau iš- fė. Tuokiasi Vytautas Semaš- 
<elti. ka ir Rita Tamaliūnaitė, Anta-
• Atsisveikimui su grįžtančiu nas Rakauskas ir Juzė Adoma 

Europon E, Simonaičiu nutar- vičiūtė, 
a suruošti arbatėlę, Simonai- 
is, aplankęs Amerikos liet, ko 
onijas, grįš atgal pro Kanadą 
r dar sustos Toronte. L.

YRA KO PAKLAUSYTI.
Dr. J. Kaškelio vedamoji ra- 

lijo valandėlė kaskart vis du
osi įdomesnė, nes progiama 

yra paįvairinama gražia lietu 
ziškų plokštelių muzika ir ak
tualiomis paskaitomis.

Motinos Dieną labai gražiai 
kalbėjo apie lietuvę motiną O. 
Indrelienė, o praėjusį sekma
dienį pats Dr. Kaškelis padaie 
pranešimą apie antikomunisti
nį tautų bloką — ANB. Šios 
organizacijos tikslas yra iško
voti pavergtoms tautoms lais
vę ir padaryti Rusiją nebepavo 
jinga. Ateinančio sekmadienio 
programa yra skiriama Hamil
tono lietuviams. Bs.

Kun. dr. M. Kavolis.

LĖLIŲ teatras vaikams šį sek 
madienį, 3 vai. pp. L.Namuose.

SUSITUOKĖ Jonas Mardosas 
ir Elzbieta Praišaitė, Juozas

PAKR1KSTYT1: Danutė Ste 
ia Jonaitytė, Rosa Elena Ruk- 
šaitytė, Irena Ona Ząlagenai 
tė, Paulius Gediminas Puške
lius, Joana Marija Čižikaitė, 
Zmdrius Kęstutis Paulionis, 
Dana Joana Marija Guodelytė. 
Violeta Ona Mackevičiūte.
tx ■—■XX xx——rxx~7;^ix

K

Gydytoja-chirurgė.
; Kampas Bloor ir Brock Av. : 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) : 
Priima ligonius, gimdyves

: ir moterų ligomis sergan-
: čias kasdien nuo 1—4 ir 
nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. : 
nuo 11—3 v. p.p., kitu lai- ;

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

------- xx———xxrr—

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

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

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

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Jonas J. Juškaitis i
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 1 baigęs išklausyti visą teisių kursą »

Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.
299 Glen Road, Toronto, Canada. Tel. WA. 4-5142. $

kyklų mokytojoms ir jaunie
siems menininkams. Be to, Ne 
ringos Skaučių Tunto skautes 
atliko J. Akstino specialiai šiai jankėsi iš New Jersey pusbro- 
dienai paruoštą gražių dėklą- lis inž A1 Parzel su žmona Do 
mncijų montažą, dėkojame jo rjs įr 3 vaikais, gimęs Ameriko 

6351. Paru°šėjui ir jį atlikusioms mu je jr ten mokslus baigęs, bet 
sų mielosioms skautėms. Iš ei- pUįkiai kalbąs lietuviškai.Garbė 

neju- lės sekęs vyrų kvartetas, veda tevams — Jonui ir Marei Par- 
mūsų mas Z. Lapino, šventėj dalyva ze|> kurie taip gražiai išauklėjo, 

vusių buvo labai šiltai įvertin- .. • • , . .. . ,1 x t ‘ Kaip pirmą kartą Montreal}-,tas, aciu kvarteto vyrams ir pi • 1 • • • -7 • • - ,vadovui su puikiais įspūdžiais išvyko
_ v. > atgal,pasižadėję apsilankytivel.
Pagaliau nuoširdžiai dėkoja m r ••■ ■ , . , J Tėvai prenumeruoja „N. L. .me visiems, kuo nors prisidėjo r J ”

siems prie šventės parengimo — JAV statoma pirmoji ato 
ir ypač Montrealio lietuvių vi- minė elektros jėgainė.

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 GARBE1NS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

1486 DUNDAS St. W., (prie Dufferin) TORONTO. 
Telefonai LO 2738, vakarais HU 9-1543

jo

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
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