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Meile Lietuvai ir kova dėl laisvės atneš pergalę!
KOVOS UŽ LIETUVOS LAISVĘ VETERANŲ PAGERBIMAS NEW YORKE 

kurie visuomet ir daugiausia 
Lietuvai yra padėję jos kovose 
už laisvę ir nepriklausomybę, 
kurie ir dabar Lietuvos laisvei 
dirba nesigailėdami nei laiko, 
nei lėšų. Jis taip pat pareiškė 
didelę padėką šio krašto vy
riausybei ir visiems amerikie 
čiams, kurie vadovauja viso pa 
šaulio iš komunistinės vergi
jos laisvinimo kovai, kurie gi
na Lietuvos siekimus ir pasku
tiniais metais taip dažnai tai 
yra patvirtinę savo žymiųjų 
valstybės vyrų lūpomis.

M. Krupavičius pareiškė 
tvirtą tikėjimą

New York, gegužės 19 d.
Atvykus Vliko ir Vykdomo

sios Tarybos pirmininkams į 
Ameriką, čia dabar vyksta, 
kaip kalbama, Lietuvių dienos.

Jau dvi savaitės, kai VLIKo 
Pirmininkas 
Vykdomosios Tarybos Pirmi- kusijos dar nebaigtos ir bus tę 
ninkas K. Žalkauskas ir Mažo- siamos artimesnėje ; j 
sios Lietuvos Tarybos Pirmi nes norima prieiti prei bendrų V. Sidzikauskas ir po jų kalbė 
ninkas E. Simonaitis viešėda- susitarimų kai kuriais klausi- jo E. Simonaitis, K. Žalkaus- 
mi New Yorko lietuvių politi- mais, kurie politinių grupių da kas ir M. Krupavičius.
niuose sluogsniuose sukėlė gy- bar studijuojami ir kuriais tiki E. Simonaitis pareiškė, kaa 
vą judėjimą. Nėra dienos, kad masi bus padaryti nutarimai ir Mažosios Lietuvos Rezistenci- 
kur nors neįvyktų pasitarimai, įteikti Veiksnių pirmininkams ja, kuriai jis vadovauja, siekia 
mažos konferencijos ir vėl pa- dar prieš apleidžiant jiems J. grąžinti į išlaisvintą Lietuvą 
sitarimai. Pirmos svarbos klau 
simu tebuvo — sušaukti New 
Yorke lietuviškų politinių vei
ksnių pasitarimą, kuiis, išgvil
denęs visus svarbiuosius ir ak
tualiuosius politinius klausi
mus, prieitų vieningesnio susi 
tarimo ir pramintų kelius į pla
tesnę Veiksnių konferenciją.

Vos atvykusius
pirmininkus tuojau pasikvietė 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Centras.

Abu pirmininkai — prelatas 
M. Krupavičius ir prof. K. Žai 
kauskas — skubiai buvo nuvy
kę į Čikagą ir ten aptarė sku
biuosius klausimus ir visų pir 
miausia 
aptarė veiksnių konferencijos 
klausimą, kaip pagrindinį ir 

bendrinį.
M. Krupavičius ir K. Žal

kauskas Čikagoje tarėsi su AL 
T egzekutyvu, kuriam atstovą 
vo L. Šimutis, P. Grigaitis ir 
M. Vaidyla; A. Olis tuo tarpu 
iš Čikagos buvo išvykęs ir pa

NEW|YORKO NAUJIENOS 
IKo būstinės pakeitimo, srovių kus. Paskui po trumpą pasisa- 
politinių centrų aktingesnio kymą turėjo visi trys pirminin- 
prisidėjimo prie Lietuvos lais- kai, kuriuos taip gražiai hki- 
vinimo darbo ir kitus klausi- mas suvedė šiomis dienomis į 

M. Krupavičius, mus. Visą dieną trukusios dis New Yorką.
Trumpą žodį pasakė Gen. 

ateityje, Kons. J. Budrys, LLK pirm.

tą Mažosios Lietuvos dalį, ku
ri dar nebuvo įėjusi į Lietuvos ateinančiu Lietuvos išsivadavi- 
valstybės sienas.

„Mes norime glaustis prie 
Motinos Lietuvos

ir už tai kovojame jau šimtme
čius. Visų lietuvių prašome

Po konferencijos, kuu buvo 
gegužės 15 d., 

ALTas iškėlė pirmininkams 
pagarbos vaišes, kuriose 

dalyvavo ir MLT pirmininkas 
Erdmonas Simonaitis. Pnėmi
mui vadovavo, rotatorine tvar mums padėti . 
ka besikeičiančios sistemos, sį K- Žalkauskas reiškė didelę 
kartą pirmininkas p. Abraitis padėką
(taut.).Jis pasveikino pirminin šio krašto lietuviams išeiviams,

Žinios iš VLIK’o
būtent — paskutinės žinios, ku tų keista, vis dėlto tai yra... ne 
rios vilkinėse sferose ir uz jų tiesa. Dr. Gerutis net ir nega- 
ribų, kiek jos pasiekia platesnę Įėjo būti Bonnoje priimtas, 
visuomenę, yra įdomios dideliu kaip Lietuvos atstovas, nes lig 
savo naujumu, galima net pa- šiol, kiek yra žinoma, nėra net 
sakyti — orginaliu 
dėl kurio spaudoje 
net klaidų.

Kaip jau žinoma,
Vilkas pernai buvo

nutarimą skirti Bonai atstovą.
Tačiau, laukdamas savo vil

čių realizavimo, kad galų gale rose, kas gi ir iš lietuvių su-

naujumu, pristatytas, 
pastebėta

padaręs

isGal tai ir yra įvykio gera 
eitis, nes gi

argi patogu būtų juokinti 
kitataučius tarpusaviais 

nesutarimais?
Kaip kalbama vilkinėse sfe-

sitarimuose dalyviuti negalėjo Pasiseks su min. Sr Lozoraičiu prastų tokį kietą nusistatymą, dėjo stambios 
Pasitarimas davė vaisiu susitarti, vis delsė konkretų Kad Dipl, Šefas net pasikalbėti daugiau susis rzx r* • • ■ »-» L^ n < > z-1 A < < A oro lt ri nl Ir n M zL zl 11 r n 1»- M . - X . n ,

Pasauline Įvykių savaitė
ŽENEVOJE ŠIS TAS 

NUSI
Derybos Genevoje 

prie uždarų durų. Bet 
tis neišlaikoma. Vis tebesigin- zijoje yra Daladje su Herriot. 
čijama dėl Korėjos ir Indokim- Todėl sovietinis agresorius šia 
jos. Komunistų reikalavimai utėja, kaip didelis laivas pla- 
buvo tokio pobūdžio, kad visi čioje jūroje. . . 
kiti turėjo kapituliuoti. Tačiau 
paskutiniu metu, tur būt, ge
rai apskaičiavę, komunistai esą 
darą „nuolaidų“, 
vas sutikęs, kad 
KORĖJOJE IR INDOKINI doną- 
JOJE BŪTŲ PADARYTI VI

SUOTIN1A1 RINKIMAI, 
PRIŽIŪRIMI TARPTAUT1

NĖS KONTROLĖS 
KOMISIJOS.

Taip pasisakius Molotovui,

MEZGASI. AMERIKA SUSIRŪP1 
AZIJOS SAUGUMU.
vyksta Kapituliantų, deja, nestinga, 
paslap- Be Bevano Anglijoje, Prancu-

TRUMPOS ŽINIOS.
— DB karaliene Elzbieta po 

Taip, Moloto pusės metų kelionės Australi
joje, geg. 15 d. sugiįzo į Lon-

Šveicarijoje statomas ato 
institutas, kuriame ciaiy- 
12 valstybių.
Lanielis Prancūzijos sei

me gavo pasitikėjimą indoKi- 
nijos klausimu.

— JAV žiniomis, ^ietų-ry- 
tų Azijos saugumo sąjunga 
bus didelė, nors Indija, inuo- 
nezija ir Burma atsisaKe daly
vauti.

— Filipinų „huk sukilėlių“ 
vadas pasidavė piezidento mu 
ksaisay valiai.

— Prancūzai
Dien Bien Fu
— Australijos

nberroje pradėjo 
ja, kuri tiria Petrovo patiektas 
žinias apie sovietų šnipinėjimo 
tinklą Australijoje.

— Anglijos darbiečiai savi
valdybių rinkimuose laimėjo 
546 naujas vietas, o konserva
toriai pralaimėjo 44b.

— Kinijos nacionalistai pa-

minis 
vauja

mu. Gili meilė Lietuvai, kieta
kova ir darbas jai iš pavergėjų Edenas iš savo pusės pasiūlęs 
išvaduoti, besąlyginis pašiau- kompromisą, kurio anksčiau 
kojimas ir tvirtas tikėjimas, neprileidęs: rinkimai turi būti 
kad visa tai įvyks, yra tie pa- padaryti ir Pietų Korėjoje, ko 
grindai, kurie atneš Lietuvai anksčiau vakariečiai nepiilei- 
laisvę. „Mes vieni be kitų, lais do, nes ten rinkimai buvę lais
vės nelaimėsime, bet ir kiti be vi. Šis kompromisas atrodytų 
mūsų to nepadarys. Tad nore- realus. Tiktai nežinia, ką Ro
kime ir bus kaip norime!“

Tačiau svarbiausia ne : 
džiuose, kas ir ką pasakė.

Svarbiausia buvo toje 
nuotaikoje,

kaip visa tai buvo pasakyta, 
buvo pasakyta vyriškai, kietai 
ir kartu jaudinančiai kiekvie
nam lietuviui. Kai po trumpų 
prakalbų buvo giedamas Lie 
tuvos himnas, VLIKo pirmi
ninkas M. Krupavičius stovėjo 
giliai susimąstęs, galvą kiek 
nulenkęs, lyg nenorėdamas, 
kad kas tuo metu jausmus skai 
tytų iš jo akių, o K. Žalkausko 
ir E. Simonaičio skruostais ne-

i ašaros, kurios 
susirinkusiems sakė, 

negu iš viso jie ką nors galėjo 
geresnio ir gražesnio pasakyti.

Laisvės kovos veteranų pa-

jau evakuoja 
sužeistuosius, 
sostinėje Ca 
veikti komisi

munistai už jo slepia? Sąmoks 
žo- lą kokį ar naują užpuolimą, 

nes vilčių komunistai negali tu 
rėti laimėti rinkimus, kai šiaur. 
Korėjoj yra 5 milionai, o pieti
nėj 20 milionų gyventojų.

Kai Genevos konferencija 
nežada gerų vilčių, tai 
AMERIKA SUSIRŪPINUSI 

AZIJOS SAUGUMU.
Tačiau ir čia reikalai tiktai 

pamažu eina pirmyn. Galimas ėmė nelaisvėn komunistų laivą 
dalykas, kad dėl to, jog Ame- ir 7 sužalojo.
rikos politika pasidarė labai ne — 126.266 rytų vokiečiai už 
tikra, nepaprastai šokinėjanti, daryti į vergų stovyklas.
Pav., JAV prezidentas ir sek- — Čekoslovakijoje nuteisti 
retorius pareiškė, kad Amerika kalėti 15 antikomunistų, oi — 
neleis komunistams pasigrobti mirti. Ką pasakytų Bimba, jei- 
Indokinijos, o dabar jau atro- gu taip Kas komunistus teistų? 
do, kad gali ir atiduoti. Šis me- 
tymasis ir netvirtumas nesuda 
ro Amerikos politikai visiško 
pasitikėjimo.

Vis dėlto JAV rūpinasi
SUDARYTI AZIJOS ANTI

KOMUNISTINĮ BLOKĄ. 
Bet Indija, Burma ir Indone

O

Lietuviškuose New Yorkoatstovo siūhtimą. Kaip girdėti negali dėl kandidatūros, kaip 
sluogsniuose kalbama? kad yęi- į* Vykdom Tarybos, vis dar — ’ 
ksnių konferencija yrą vienas buvo puoselėjama viltis, kad . ---------- -------- -----------  r.
svarbiausiu pirmininku kelio-min' Lozoraitis praktiškai pra-ne vienas labai simpatizuojan- gerbime dalyvavo apie 100 a 
nės uždavinių Tačiau tai ne į*? savo pasižadėjimą «'» n.ni ------- -
vienintelis svarbus jų misijosde kandidatų į atstovavimą

Romoje buvo susitarta.
Nors, kiek žinoma, Vlike yra

iš

VLIKO IR VT PIRMININ
KAI LANKYS KANADA.I *
Patirta, kad VLIKo pirmi

ninkas M. Krupavičius ir Vyk. 
Tarybos pirmininkas K. Zai
kauskas lankysis Kanadoje — 
Toronte, Hamiltone ir Mont- 
realy.

Į Kanadą jie gales atvykti 
tiktai birželio mėnesį, nes prieš 
tai jie turės lankytis Washing
tone ir dar kartą Čikagoje.

SKAITYTOJŲ ŽINIAI
pranešama, kad New Yorko ir 
Washingtono NL bus paskuti
nės žinios, nes pažadėjo nauji 
bendradarbiai didelę ir pasto
vią talką.

IŠRINKTA SLA 
VADOVYBĖ:

prezidentas K. J. Kalinauskas, 
vice prezidentas P. Dargis, sek 
retorius M. J. Vinikas, iždinn- 
kas K. P. Gugis, iždo globėjas 
J. Maceina, iždo globėja A. De 
venienė, daktaras kvotėjas Dr. 
S. Biežis.

KAIP REIŠKIASI
KANADOJE NEDARBAS.
Pranešama, kad automobi-

tis Dipl. Šefui, bet balsuojant 
VLIKo atstovo skyrimą, visi

klausimas, Tikrumoje, “veiks-bent pasikalbėii, kaip buvo s^ jo nariai kaip vienas, balsavo 
mų konferencija jau sutarta. 
Rašant šią žinią, ji jau supla
nuota, nes
veiksnių konferencija vyksta 

New Yorke šiandien,
gegužės 18 — 19 dienomis.
Palauksime, kaip ji praeis 

ir kokių vaisių duos. Jūsų ko
respondentui teko girdėti, kad 
konferencijoje dalyvaus Vliką 
sudarantieji organizasijų cent
rai, Amerikos Lietuvių Tary
ba, Lietuvos Laisvės Komite
tas, diplomatijos atstovai (grei 
čiausia min. P. Žadeikis neda
lyvaus) ir konsulai.

Galimas dalykas, kad konfe
•••ji a V' pčLSKClUld, KdU UF. Vienius milas UčUyKdb, Kdu taa paiu^aa 4-IA0VSS44WVV&<0 jum p»0«

rencijoje aaiyvaus tūli eksper-paskirtas ir dėl tQ paskyij_ įr galėtų apimti Dr. A. Geru-rašė Amerikos seimo priimtą įs nurodydamas kiekvieno gylį ir 
^Ga^i^^^pėti kad konferen mo Paėmimo esą gauti patvii- tis. Palauksime ir išvysime. tatymą, kuriuo Amerika, ilgą ateities perspektyvas.
cija apsvarstys visus svarbiau- ^nan^ej* raštai, kaipjas bebū- 
sius klausimus, kūne tiktąi gą- -------- - ----- ----- ---------------------------------
Ii rūpėti lietuviams. O jų yra NAUJAS ST. GOTHARDO TUNELIS.
ir tai nemaząj, Tesino kantonas (Šveicari- Tokie tarptautiniai skautų są- viena nutarė kasti gilų perka- darbininkų,

Taipgi teko sužinoti, kad pir joj) nutarė prakasti naują tu-skrydžiai — Jamborees vyksta są, kuriuo galėtų į didžiuosius gautų darbo.
mininkams sugrįžus iš Čikagos nejj per g*. Gothardo kalnų ma kas keturi metai vis kitame Amerikos vidaus ežerus įplauk pradėjo reikštis nedarbas, dar- lių fabrikai Oshawoje paleisią • 

šyvą, 400 m augščiau esamo to krašte. Paskutinė Jamboree bu ti didieji jūriniai garlaiviai.
Nustatoma, kad
naujas Šv. Lauryno upės 

kelias bus 27 pėdų gilumo,
ne seklesnis, bet tiktai gali bū
ti gilesnis.

______ o r _____ r b , „The New York Times“ įde 
paliesti visi ir svarbieji ir opie- liai buvo pakraunami ant ge- skautų vienetai. Sąlygos tam jo jau du ilgus straipsnius, ku 
ji klausimai. Buvę pasisakymų, ležinkelio platformų ir esamu ten yra palankios: a) Jamboree riais plačiai nagrinėja susida- 
daugiausia principinio pobū- tuneliu pervežami į kitą pusę, bus tame pačiame krašte (jo- rysimą, išvedus gilų kelią, bū- 
džio, kurie išryškinę srovių gai Pagal šveicarų statistikos duo kių vizų nereiks),, b) su vietos seną.
res, menis numatyta, kad netoli- ' -»—---

Pasitarime dalyvavo nuo po- moj ateity kasmet po 2 mix. 
litinių grupių apie 30 asmenų svetimų 
ir VLIKo ir Vykdomosios Ta- pravažiuos 
rybos pirmininkai, o taip pat 
Mažosios Lietuvos Tarybos 
pirmininkas E. Simonaitis. 
Abu pirmieji pirmininkai pada
rė trumpus pranešimus pačiais 
svarbiaisiais VLIKą jr Vykdo
mąją Tarybą liečiančiais klau 
simais. Po pranešimų

buvo ilgos diskusijos, 
kurios lietė santykių su diplo-____, ,
matais, VLIKo stiprinimo, VL boree 1955 m. bus Kanadoje, reen Anglijoje.

j New Yorką, 
įvyko jų konferencija su 

Vliką sudarančių 
organizacijų centrais, 

kurie visi yra New Yorke. Kon

menų iš New Yorko, o taip pat 
atvykusių iš Washingtono, 
Bostono ir kitur. Buvo tai rink 
tiniai visuomenės veikėjai, ku
rių visų pavardes, jei būtų vie- zija atsisakė dalyvauti šios sri 
tos, reiktų suminėti. h. ties antikomunistiniame bloke.

sitarta Romoje, su VLIKo pir už savo atstovo skyrimą. Ir vi- 
mininku. ~ 
prantamas 
patenkintų visuomenės lauki- net atsisako pasikalbėti dėl pa
muš, buvo, kaip atrodė, 

sulaužytas vienašališko 
veiksmo paskelmibu, 

kuriuo buvo pranešta, kad 
pi. šefas atstovu Bonnoje 
skyręs atstovybės patarėją 
Gerutį. . . 

Ši, kiek žinoma, visam
kui priimtina kandidatūra, ■ — —- b---------- ------ „ r—— -------------„ «. 7 — --------- -t -----------
tyt, buvo tuo tikslu panaudota, Dipl. šefas vykdytų Romoj pa- susidomėjimą. Šiuo klausimu, keliu pasiųsti tekainuos tiktai 
kad lengviau galima būtų įtei-darytą susitarimą ir dėl kandi kuris sutrukdytas jau apie 30 5 centus. Savaime tai atsilieps 
sinti precedento faktą, 
kas, keisčiausia, 1

Deja, tas labai su- sa tai aiškinama, kad tokiam 
susitarimas, kui'is kraštutinumui, kad Dipl. šefas

reigunų, niekas nepritaria.
Dabar gautomis žiniomis, 

VLIKo paskirtam atstovui yra 
leidžiama turėti savo ofisą ir 
vykdyti konsuliarines pareigas.

Kaip kalbama, Dr. Karvelis 
VLIKo esąs paskirtas laikinai 

Vii- atstovavimo pareigoms, — to
mą- dėl čia spėliojama, kad jeigu

Di-
pa-
Di.

JŪRŲ KELIAS PER KANADOS SAUSUMĄ JNEŠIĄS 
DIDŽIULIŲ PERMAINŲ.

Apie 8 kartus bus pigesnis pre tai, kaip Bufalo, Clevelandas, 
kių pervežimas. Išaugs dideli Detroitas, Čikaga, Toledo ir 
uostai. Darbai truksią 5—6 me kiti galės daugiau išaugti. Be 
tus. Amerika jau ruošiasi to, arčiau šio kelio besančios 

naujai būsenai. žemės ūkio sritys taip pat ne-
Šv. Lauryno „jūrų kelias“ abejotinai pajus naujas sąly- 

kelia didelį, plačiai sklindantį, gas, nes bušelis javų vandens

kuu lengviau gailina ouiu jici-uaiyią auananuiq n uvi uuuu. ........ ...... j- — - --------------- —
sinti precedento faktą. ‘ Bet datūros kalbėtųsi su VLIKo metų, dabar plačiai rašo Ame- javų kainai.
kas, keisčiausia, nors ir buvo pirmininku, tai, esą, labai ga- rikos spauda, ypač, kai prezi- „N. Y. Times“ plačiai nagri 
paskelbta, kad Dr. A. Gerutis limas dalykas, kad tas pareigas dentas Eisenhoweris jau pasi- nėja kiekvieną uostą, smulkiai

, tatymą, kuriuo Amerika, ilgą ateities perspektyvas.
(hlj). laiką trukdžiusi Šv. Lauryno Kanados darbininkija taip pat 

«ilaus kelio kasimi^> Pagalbu susidomėjusi naujais darbais, 
tvirtai pasisakė prisidedanti nes, reiškiantis nedarbui, tai 
prie Kanados, kai ši pagaliau duoda vilčių, kad žymus kiekis 

, kasant perkasą, 
Savo metu, kai

bininkai net siuntė savo atsto- iš darbo daugiau kaip 1.000 
vus į Ottawą ir ragino vyriau- darbininkų. Taip pat Fordo 
sybę kasti Šv. Lauryno „jūrų fabrikai Windsore paleidžia 
kelią“. apie 1.400 darbininkų. Montie

Kol kas visi planai dar nepa aly Canadacar fabrik. „duoda 
skelbti, bet, kad ir Montrealy, atostogų“ 1100 darbininkų. G<. 
kaip anksčiau buvo projektu©- gūžės 26 dieną tabrikas palei- 
jama, kelio kasimas vyktų džia darbininkus atostogų, ku- 
upės vaga, kai kurios upės vie- rios užtruksią apie 8 mėnesius, 
tos būsią užpiltos, kitos pagi- Be ko kita, darbininkai, susi
imtos, kas jau keistų aplinkų- laukę 65 metų amžiaus, palci- 

Laikraštis konstatuoja, kad mos net ir išvaizdą. 
Neabejotina, kad 
ir Kanados uostai taip pat 

turėtų persitvarkyti 
ir išaugti nauji.

Ypač padidės ir išaugs Mont 
realio, Toronto ir kiti Kanados 

vandens keliu tekainuos tiktai uostai. Viso to perspektyvoje 
u ~ — naujų darbų galimybės ir

ATEINANTI JAMBOREE lordas' RobertaV Baden-Powd- vandens keliu transportas bus gyvenimo pagerėjimo viltys, 
apie 8 kartus pigesnis. SPAUDOS MINĖJIME

Savaime suprantama, kad to

pat vardo geležinkelio 15 km vo Austrijoje. Ten musų skau- 
ilgio tunelio, kuris buvo pra tus ryžtingai atstovavo „Auš- 
kastas 1869 m.

Naujas tunelis tarnaus au-jos. Tikėkimės, kad Kanadoje 
ferencija buvo uždara, savybė- tomobilių susisiekimui per kai lietuvius atstovaus skaitlingas 
je, bet kiek girdėti, joje buvę nų masyvą. Ikišiol automobi- arba net keli skaitlingi musų

ros“ tunto skautai iš Vokieti-

kraštų automobilių 
Šveicariją. Naujo 

tunelio statyba kainuos 50 mil. 
šveic. frankų, jo ilgis bus 10 
km. Ilgiausias Šveicarijoj tu
nelis Simplon yra 21 km ilgio.

KANADOJE.

— kanadiečiais skautais lietu
viai turi puikius santykius ii dabar tonai sunkumų sausu ke 
c) lietuvikoji skautija Kanado liu nuvežti nuo Clevėlando ligi 
je vis auga ir plinta. Tegul tik Atlanto krantų reikia mokėti 
jis ten Kanadoje jau dabar is 13 dolerių. Po'penkių — šešių 
anksto pradeda ruoštis Jambo- metų, kai jūrų gilumo kelias 
reen — Tėvynės garsinimo žy- bus išvestas, tonos nuvežimas 
gin.

1957 m. sukaks 50 metų, kai L70 centų. Taigi,

lis Anglijoje pradėjo skautybes 
ištiso kia būsena gii.a. a.s.l.eps arti- Monrealy dr. H. Nagys pa-

U kad pasaulinė skąuu, Jam tu suvažiuos Auksinėn Jambo- skat.e graat, paskau,. kur. bus

džiami į pensiją. Kitų paleidi
mas grindžiamas fabriko peroi 
ganizavimo reikalingumu.

DAR NEVĖLU
užsisakyti „Lietuvių Enciklo
pediją". Sugrįžę iš atostogų, 
L. E. užsisakė pp. V. V. Trei
giai, p. Lukošiūnas, B. Griko- 
nis, Pr. Pekarskas ir kiti. Ra
šykite „Nepriklausomos Lietu 
vos” adresu: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. 
Gausite visas informacijas ir 
du pirmuosius tomus iškart.
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1.000 LIETUVIŲ VARKUTOJE.
Pasakoja sugrįžę vokiečiai. ti prie „Mėlynojo ekspieso“ ir, 
Vokietis H. yra aktyviai da- grąžinami atgal į Vokietiją, su 

lyvaęs pereitų metų Vorkutos tiko naujus transportus, siun- 
sukilime ir, kaip akivaizdus vi- čiamus į rytus. . .
sų tų įvykių liudininkas, šutei- Lietuvių padėtis pastaruoju 
kė vertingų žinių. Čia tenku metu tuo pagerėjusi, kad jiems 
tik nurodyti, kad minimasis jau leidžiama gauti siuntinė- 
streikas, grėsęs virsti net suki- liūs iš tėvynės. Šiaip jie, lygiai 
limu, buvo bolševikų palauž-----kaip latviai ir estai, sugyve
tas nepaprastai žiauriai. na labai broliškai. Kartu svars 

Pasakotojas dirbo 20 stovyk to, ką reikia daryti, kaip vieni 
loj, kur iš kokių 3.000 suimtų- kitiems padėti.
jų apie 1.000 buvo lietuviai. Vo Iš Dr. Scholmerio, vokiečių 
kiečiai karo belaisviai ir civ. m gydytojo, grįžusio iš Vorkutos 
ternuotieji prie streiko prisi- ir dabar rašančio apie ją kny- 
dėjo, tikėdamiesi tuo būdu ga- gą, pasisakymų, paskelbtų vo- 
lesią greičiau sugrįžti į Vokic- kiečių spaudoje, matyti, kad 

ai tiją. Nepatenkinus visų strciki per streiką geriausiai pasirodė 
ninku reikalavimų ir tiems ne- ukrainiečiai ir lietuviai. Jo tei- 
nusileidžiant, stovyklas apsu- gimu, darbo vergų stovyklose 
po keli tūkstančiai kareivių, Vorkutoje ir kitur labai gerai 
jas vienas nuo kitos hermetriš- veikia pogrindinis sąjūdis. Lie 
kai atskirdami. Kai į sargybi- tuviai su ukrainiečiais, jo nuo- 
nių reikalavimus streikininkai mone, savo bendradarbiavimą 

Visi, vis tiek nesitraukė ir nėjo į grindžia senu istoriniu bendra 
, jų stovykloje kariam- veikimu, kada tiek vieniems,

Mūsų pareigos 
IR PRIEVOLĖS SPAUDOS LAIS

VĖS SUKAKTUVIŲ METAIS.
Gyvename Amerikos konti- reikia pradėti nuo savęs, v Vi» m 

nente, kuriame yra gimusi žmo kas kuo gali, tepadaro maksi-darbą, ___ ,
gaus ir piliečio teisių charta, iš mum, kad visi lietuviai atkreip- kas, išsitraukęs revolverį, nu- tiek kitiems teko drauge kovo- 
kėlusi asmens vertę, ir garanta tų dėmesį lietuviškai spaudai—taikė vienam iš streikininkų va ti prieš lenkus. Į šį pogrindinį 
vusi kiekvienam žmogui pilieti- lietuviškam laikraščiui ir lietu-idų į galvą ir jį nušovė vietoje, sąjūdį bolševikams įsiskverbti 
nes teises: žodžio, susirinkimų, viškai knygai. Atidengus ugnį į suimtuosius, yra beveik neįmanoma. Bolše-
organizacijų, streikų, sąžinės Čia reikia pabrėžti: bent tik jų stovykloje buvo nukau-vikinėse darbo vergų stovyklo- 
(tikybų) laisves; užtikrinusi šiais metais atsisakykime spau ta ar mirė nuo žaizdų apie 150 se paprastai veikiama atskiro- 
buto, korespondencijos nelie- dai kiančiančių siaurų pažiūrų, 
čiamybę; įgyvendinusi visų pi- kas jas turi — fanatizmo, per- 
liečių lygybę prieš įstatymus; dėto sroviškumo, tikybinio ne
praktiškai įrodžiusi, kad visi pi pakantrumo — ir kelkime vien 
liečiai, be jokių išimčių, yra lietuviškos spaudos reikalą, pa- 
laisvi nuo baimės dėl savo įsiti sirinkimą palikdami laisvai 
kinimų ir veiklos, kuri nenu- kiejevieno tautiečio valiai, 
kreipta prieš šią, laisves {gy
vendinusią, santvarką.

Taigi, šioje šaly mes esame 
visiškai laisvi ir niekas neturi 
teisės mus bet kurioje gyveni
mo srity — medžiaginėje ai 
moralinėje — mūsų versti ar 
prievartauti, daryti priešingai 
mūsų valiai, mūsų sąžinės lie
pimui, mūsų įsitikinimams.

Bet gi teisės uždeda parei
gas. Daug; kartais ir nelengvų 
pareigų. Bet, būdami socialūs, 
būdami sąmoningi ir suprasda
mi, kad bendruomeninis ai, 
platesne prasme, valstybinis 
gyvenimas, nepaprastai įvairus 
savo apraiškomis, yra būtinas 
mūsų pareigų, — mes lietuviai 
jas pildome. Pildome, kaip pii-------> —r. .v. . . . ■
do visi kiti piliečiai. Ir del to Vra Pals <i‘dz‘.aus,s lietuvybės n 
niekam nekyla abejojimų, nes »avos,os kultūro8 faktorius, be 
kiekvienam mūsų yra supranta kurio tautybė ir tauta gyva ne- 
ma ir visiškai aišku, kad valstv išsilaikys, daigi: spaudos gy- 

> • • - ■ vybės klausimas yra lietuvybei
gyvybės klausimas. Drauge tai 
yra ir klausimas lietuviškosios 
kultūros, be kurios negali bū
ti tautos.

Įsidėmėkime ir atsiminkime, 
kad rusiškasis okupantas, at
ėmęs iš Lietuvos žmonių lietu- 

ir siauresnės prasmės, ribotes- yišką tautinį turinį, tuo pačiu 
nis, bet jis sąmoningo tautos Jau esmės lietuvių tautą žu- 
nario vis dėlto neatpalaiduoja do. Todėl mums, kuriems nie- 
nuo prievolių tautai. kas nedraudžia būti lietuviais

Šie metai, kaip sukaktuvi- visu savo lietuviškuoju turiniu, 
niai spaudos laisvės atgavimo — Yra dvigubai privalu bent 
metai, mus-lietuvius — ypatin ■ dalinai atsverti tą nuostolį, ku- 
gai įpareigoja. Tą įpareigojimą rl okupantas daro Lietuvai, 
jaučia visi sąmoningi lietuviai. „._®ęndra*> j^vkur\os Pusės be- 
Dėl to, pav., Jungtinių Ameri-žiūrėtume į šį reikalą, kuriuo 
kos Valstybių lietuviai visus požiuriniu tai bevertintume, 
metus — nuo 1954. V. 7. iki mes neišvengiamai prieisime 
1955. V. 7. — yra paskelbę Pr.ie ’švados, kad Spaudos me- 
Spaudos melais. Kadangi Ka- ta* mus ypatingai įpareigoja, 
nada lietuviams sudaro Amen Visiems lietuviams tai yra 
kos dalį, natūralų jos tęsinį, tai tartum įspėjimo ženklas - sig- 
šis skelbimas taikomas lygiai ir nalas, kuris šaukia SOS į kiek 
mums, gyvenantiems Kanado- 
je. Todėl ir mes, Kanados lie
tuviai, turėtume įsijungti į 
šiuos Spaudos metus. 

Nenoromis, bet vis dėlto rei
kia prisipažinti, 1 
atžvilgiu mes, T—o 
esame žymiai atsilikę — ir pc- J1 pareiga. I ai yra moralinė pa

y « . T . • * *-’ * J — --- ------

dimo srity. Mums reikia gero- kiekviena bent kiek dar tautiš 
kai pasitempti, kad prisivytu- ka‘ Syva lietuviška sąžinė, 
me ne tiktai mūsų kaimynus, Bet butų daug geriau, pras- 
bet h Kitas vakarų tautas. Ypač mingaiu ir efektingiau, kad kic 
tai yra svarbu, kad okupuotoje kvienas sąmoningas lietuvis

—160 žmonių. Apie 600, at- mis tautybėmis, laikantis maz- 
rinkti, buvo dar išsiųsti į baus- daug tų pačių metodų, pagal 
mės stovyklas. kuriuos buvo susiorganizavu-

Vis dėlto streikas atneše pa- sios nelegalios grupės vokiečių 
gerėjimą: padaryta lengvatų koncentracijos stovyklose 1935 
stovyklos gyvenime, suteikta —1945. Čia šnipai ir išdavikai 

---------- ----- ------ teisė susirašinėti su saviškiais pasistengiama sunaikinti taip, 
Eg, toli gražu ne visi lietu-jr užsieniečiams, padidinti už kad apie tai MGB nieko nepa- 

viai prenumeruoja ir skaito lie- darbą piniginiai išmokėjimai tirtų. Susirgusiems ir nelaimes 
tuviškus laikraščius. Dar ma- etc. Streikų būta ne tik Voiku ištiktiems stengiamasi parūpiu 
žiau tautiečių perkasi lietuvis- toj, bet taip pat Karagandoj, ti reikalingo maisto, penicilino, 
ką knygą. -— Sudarykime spau- Uchtoj, Norilske, kitų žiniomis numatyti technikiniai pasiruo- 
dos platinimo talkas, kalbėki- (RJA) —dar Samaroje, Kom-Šimai galimo karo atveju etc. 
me apie tai susirinkimuose, su- somolske; pagyvėjo pogrindi- Dr. Scholmeris konstatuoja, 
buvimuose, parengimuose, baž; nė studentų veikla Maskvoj, kad šiuo atžvilgiu patikimiausi 
nyčiose, mokyklose. Lietuvis- Leningrade, Kijeve, Odesoj, ir geriausiai susiorganizavę 
kos spaudos reikalas tebus ly g Kalugoj, Blagovešče. Streiką- yra lietuviai, latviai ir estai. 

_------kur |r motei-yS. Geriau- Daugiausia šnipų ir išdavikų pa
šiai organizuoti buvo lietuviai, sitaiko tarp rusų. Stovyklų M 
latviai, estai, ukrainiečiai, vo- GB, Dr. Scholmerio teigimu, 
kiečiai. Užtat jie daugiausia n apie šias nelegales organizaci- 
nukentėjo, ypač estai, lietuviai jas žino, tik nieko negali joms 
ir ukrainiečiai. padaryti.

Nauji transportai nujolatos Nors streikas kaip reikiant 
rieda į rytus. Pasakotojas su ki ir nepavyko, tačiau vis dėlto 
tais suimtaisiais, uždaryti ats- darbo vergams ten pavyko iš- 
kirame vagone, buvo prikabin- sikovoti visą eilę lengvatų.

kasdieninė malda, kurios ne
valia užmiršti ir apleisti.

Organizuokime Kultūros 
Fondą ir, aukodami jam įna
šus, sudarykime fondą, iš ku
rio būtų premijuojamos geriau 
sios knygos ir tuo paremiami 
gabūs ir produktingi rašytojai.

Gerai įsisąmonininkime, kaa 
sava, lietuviško turinio spauda

binis gyvenimas, kaip žmoni
jos gyvenimo detalė, be prievo 
lių, nėra įmanomas.

Kas dera valstybės atžvil- 
gui, tas dera ir tautos narių at 
žvilgiu, jei jie atsiranda už sa
vo valstybės ribų — kitoje vals 
tybėje. Tegul tas principas bus

(įgaliojamojo adresas)

atstovauti mane Spaudos Bendrovės „Nepriklausoma Lietu 
va“ metiniame akcininkų sutrinkime, įvykstančiame 1954 
metų gegužės mėn. 20 d. Ville Lasalle, Montrealy.

Mano šėru-akcijų skaičius.......... “, jų Nr. Nr...............................BALIAUS KARALIENĖ
bus renkama šauniame Neptū-gam: Brose, Fischer ir Kavo- 
no baliuje, kuris įvyks gegužės liui. Be to, pastarajam pavesta 
22 d. Club Top Hat didžiojoje rūpintis imigrantų dvasiniais 
salėje, Queen St. W. gale, reikalais. Ligonių ir imigrantų 
Sunnyside rajone. Sakyčiau tai sielovados reikalais be tautybi 
puiki proga merginoms ir mote nio skirtumo prašoma kreiptis 
rims parodyti savo naujausius į dr. Kavolį.
apdarus, papuošalus, .na ir sma BALTŲ FEDERACIJOS 
giai pasilinksminti. Baliaus da į— ■-------------
lyviai patys išrinks karalienę, ka<j birželio 
kuri atatinkamomis apeigomis 
bus vainikuojama..

Be to žadama .trumpa įdomi 
programa, gera muzika, pui
kus aptarnavir/ias pasirenkant 
įvairius gėrimas. Vietos iš an
ksto užsisakc/mos pas P. Gorį, 
7 Havelock St. arba telefonu 
LL 4576.

Balių rtfošia jūrų skautų re-
S.

vieno lietuvio sąžinę, kuri bent VIZITACIJA LIUTERION1Ų 
kiek dar yra tautiškai gyva ii 
nors truputį gali tautiškai re- 
oguoti.

Pakartojama: prievartos nė- 
kad spaudos ia *r negali būti, bet tai diktuo 
palyginamai, Ja tautinė ir bendra žmomško- 

----------,------------ :..T .. r_ - ."/.į 
riodinės spaudos, ir knygų lei- reiga. pareigą tui i jausti

Visiems lietuviams tai yra 
tartum įspėjimo ženklas - sig-

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

TĄ GALIMA ATLIKTI PAPRASČIAUSIU BŪDU: 
DĖKITE PINIGUS Į VOKĄ IR PAPRASTU LAIŠKU 
SIŲSKITE ADRESU: NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, 
7722 GEORGE STREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P- Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kijm 
patogia'., prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto pociaida 
— M ey Order’iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visu metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti,

ŠAUKIAMAS VISUOTINIS METINIS SPAUDOS BEND 
ROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETUVA” ŠĖRININKŲ- 

-AKCIN1NKŲ SUSIRINKIMAS.
1954 metų gegužės mene- galės pasinaudoti teise ką no- 

sio 30 dieną, 3 valandą po pie- rs iš dalyvaujančių šėrininkų- 
tų šaukiamas visuotinis meti- -akcininkų (ne akcininkų įga 
nis Spaudos Bendrovės „Ne- lioti neleidžiama) įgalioti. Tam 
priklausoma Lietuva“ šėrinin- tikslui prie kiekvieno praneši 
kų-akcininkų susirinkimas, ku mo - kvietimo pridedamas įga 
ris, jeigu nurodytą valandą ne liojimui surašyti blankas —
susirinktų kvorumas, po valan ĮGALIOJIMAS, kurį nedaly 
dos, t. y. — tą pačįą dieną, 4 vaujantis susirinkime, prašo- 
valandą pp. bus teisėtas spręs mas užpildyti ir pasiųsti nori 
ti dienotvarkės 
žiūrint dalyvių

Susirinkimas
Avenue, Ville 
reali, P. Q.

punktus, ne- mam įgalioti šėrininkui. Jeigu 
skaičiaus. šiojo adresas nebūtų žinomas, 
įvyks: 163—9 malonėkite įgaliojimus siųsti 
Lasalle, Mont- ,,Nepriklausomos Lietuvos“ re 

dakcijos adresu: „Nepriklau- 
Dienotvarkėje: Bendrovės soma Lietuva“, 7722 George

Valdybos apyskaita,, praneši- Street, Ville Lasalle, Montre- 
mai, Revizijos komisijos pra ai, P. Q. Įgaliojimai bus pei- 
nešimas, naujų valdomųjų or- duoti tam asmeniui, kam bus 
ganų rinkimai, projektai, su- užrašyti. Jeigu kas nors dėl ku 
manymai ir susirinkimo iškel- rių nors priežasčių negautų as 
tųjų klausimų svarstymas. meninio kvietimo individua- 

Visi akcininkai - šėrininkai liai, tai prašoma įgaliojimą su 
prašomi dalyvauti. Kas nega- rašyti savo ranka pagal žein 
lės pats susirinkime dalyvauti, iau skelbiamą pavyzdį:

ĮGALIOJIMAS

Aš žemiau pasirašęs ......................................
(vardas ir pavardė)

gyvenantis
(pilnas adresas)

šiuo igalioju p........................................................................
(vardas ir pavardė Įgaliojamojo asmens)

gyvenantį

(data ir įgaliojančiojo parašas)

SUGRĮŽO LAIŠKAI.
siųsti Spaudos B-vės „Nepr. deikis, Pr. Kalvaitis, J. Dėdi- 
Lietuva“ šiems šėrininkams. nas, EI. Lingė, St. Venskienė, 
S. Kairys, J. Sinkevičius, A. Br. Znotinas, B. Ignatavičius, 
Juozapavičius, Pr. Matulionis, V. Trečiokas, P. Vileišis, V. 
L. Stanevičius, G. Dovydaitis, Macijauskas, J. Mozuraitis, K 
J. Krivickas, Pr. Barisas, D. Stanys, L. Pečiulis, A. Niaura,’ 
Daunytė, J. Kartočius, G. Mic- K. Žižiūnas, K. Aperavičius, A. 
kėnas, E. Vitartas, P. Petrulio “ ' ‘ ‘ ~ ----- 
nis, E. Baineris, J. Jonoliūnas,

Pirmoj liuteronių parapijoj J. Jablonskis, J. Sakalauskas, 
Toronte įvestas parapijinės se z. Bakaitis, L. Balaišis, J. Šilci 

kis, M. Meškauskas, K. Jasu- 
tis, J. Zabielienė, P. Jankus, P. 
Verikis, P. Seibutis, J. Kutka, 
P. Stauskas, Dt. Kukta, K. Žu 
kauskas, J. Stanėnas, J. Mąstą vo adresus, nes senaisiais lais- 

Gegūžės 12 d. lietuvių evan- Šimą bažnyčios socialiniam da, vičius, A. Ivanauskas, A. Ža- kai jų nepasiekia.
" ‘ ~ bui.

BAŽNYTINĖ PAGALBA 
IMIGRANTAM.

Paskutiniu metu Kanadon 
kas mėnesį įvažiuoja apie l.OOu 
imigrantų liuteronių tikybos, 
daugumoj vokiečių tautybės. 
Jie čia susiduria su socialiniais 
rūpesčiais. Jiem padėti be tau- 
tybinio skirtumo, tvarkyti, 
Evangelikų Liuteronių baznj 
čios socialinių misijų tarnyba, 
esanti New Yorke, atidarė Liu 
teronių imigracinės tarnybos 
centrus Toronte ir Montrealy. 
Čia, Toronte, jis yra šv. And- ir K. Bielinis, ligšiolinės oragi

PRANEŠAMA, 
___  ______ > 14 d. minėjimas 
įvyks šventadienį, birželio m. 
13 d., vakare, Massey Hall sa
lėje.. Tiksli valanda bus paduo 
ta kiek vėliau.

SESUTĖ LIUTERION1Ų 
PARAPIJOJ.

PARAPIJOJ.

outės etatas. Ton vieton numa
tyta viena moteris, turinti vo
kiečių universiteto filosofijos 
daktaro laipsnį ir Kanadoj be. i 
gianti savo praktišką pasnuo-

Sutkaitis, L. Bielskis, E. Naru
šis, J. Marozas, J. Stukas, B. 
Astrauskas, K. Astravas, J. 
Usvaltas, J. Paulauskas, A. Ga 
siūnas ir P. Kaulakys.

Prašomi visi čia suminėtieji 
atsiliepti ir prisiųsti naujus sa

gelikų liuteronių parapijoj To
ronte įvyko vizitacija. Evange
likų Liuteronių Bažnyčios Ka
nados vyskupas Jacobi iš Kit
chener, Vidaus Misijų Tarny
bos sekretorius *kun. dr. Kirsch 
iš Niujorko ir Kanados misijų 
vadovas kun. "Baetz iš Elmira 
aptarė su parapijos klebonu dr. 
Kavolių sielovados reikalus ir 

_________ - finansinius reikalus su parapi- 
faktinai lietuviškos įsipareigotų pats kuo nors kon- jos taryba, kuriai pirmininkau-

■ • krečiai padėti lietuviškai spau- ja jnž. jį Buntinas.
DR. KAVOLIŲ! PAPILDO

MOS PAREIGOS.
Dr. Kavoliui šalia jo tiesio

ginių lietuvių parapijos klebo- riaus liuteronių bažnyčios pa- nizacijos šaknis nurodė naujo- 
no pareigų Toronte, Montrea- talpose, Carlton ir Jarvis gt. sios ateivijos tarpe. Jis parodė 
ly ir Hamiltone yra naujai pa- kampe. Jam vadovauja Mrs. senosios ir naujosios ateivijos 
vestos dar papildomos parei- Pauley ir sekretoriauja Miss veiklos balansą, kuris yra toks. 
gos, kurios išeina iš lietuvių pa John. Galima kreiptis žodžiu, senoji ateivija, veikianti savo 
lapijos ribų. Jam pavesta eiti raštu ir telefonu WA 2-3592. organizacijose, dažnais atvejais 
liuteronių kapeliono pareigas Susikalbama angliškai ir vokiš

spaudos nėra. Oficialiu rusiškų 
jų okupantų prisipažinimu, ten 
lietuviška spauda padaryta lie
tuviška tiktai forma, bet ne tu 
riniu. Forma gi be turinio yra 
niekas, absurdas. Taigi, mums, 
galintiems duoti savo spaudai rytų ką nors pozityviai konkre 
ir lietuvišką turinį, yra dvigu- taus.
ba pareiga: prisivyti tinkamą Ir organizacijos, ypač netu- 
palyginamąjį lygį ir užsivaryti retų likti pasyvios, beveiks-

‘ ‘ ‘ . mės: pirmiausia peržiūrėtų sa
vo narius, ar visi jie yra gyvi— 
lietuviai - ar skaito lietuvis- Toro"to ligoninėse ir sanaton-kai.

lietuviškas J°se’ kuxlų cia yra.aPie 6°- ,Slb VISI Į KARTŪNO VAKARĄ
„u*... ----- TORONTE!

Padaugėjus šelpiamųjų skai 
čiui Vokietijoje, Šalpos grupė 

nelikime abejingi, konkrečiu darbu, gyvais fak- „Daina“ susidūrė su klausimu, 
nesitenkinkime nieko konkre- tais, kad mumyse gyva Valau- kaip 
taus nereiškiančia formalaus Č ~ "" — ■ —
paraginimo ar oficialaus atsi- dvasia J r fornja, ir turiniu lieti, vus Šv. Jono Kr. parapijos sa- Visos narės 

prievoles tautai šaukimo forma, bet įrodykime viską. J. Kardelis, lę, gegužės 29 d., 8 vai. v. ren-

pirmyn, kad galėtume užpildy
ti tuos nuostolius, kuriuos da
bar sudaro okupantas paverg
toje ir nelaisvės pančiais su
kaustytoje Lietuvoje.

Kaip tą padaryti?
Dar V. Kudirka, mūsų spau

dos ir sąmoningo lietuvio for
mavimo pionierius, sakė: ,,rau 
tieti, jei pats esi negyvas, tai 
ir tėvynė yr negyva“. Taigi, vi 
siems mums i

dai: pats surnktų iš neskaitan
čių prenumeratos, apeitų savo 
lajono tautiečius, sudarytų ko
kią platintojų grupę, žodžiu— 
lietuviškos spaudos labui pada-

Ką rašo kiti
SIŪLO ŠAUKTI KULTŪROS KONGRESĄ.

„Iškeldamas svarbiausi Ben yra pasireiškusi kaip bendruo-^ 
druomenės tikslą — rūpintis menė. Tai buvo tada, kai su-, 
lietuvių kultūros reikalais. LO rinkta 1 mil. parašų, kai įkur- 
K narys Henrikas Blazas, kvie tas Altas, Balfas, kai buvo kvie 
sdamas Bendruomenę prie kon sta 30.000 naujakurių, kai čia 
krečios veiklos įrodymo, pasiū- suorganizuota lietuviška spau- 
le artimiausiu laiku sušaukti vi da. 
sos Amerikos Kultūros Kon
gresą. _____

Ir H. Blazas, panašiai, kaip

Naujieji ateiviai prie viso to, 
kas čia jau buvo sukurta, ne- 
prisidėjusi taip, kaip Ameri
kos visuomenė norėjo. Mažas 
jos nuošimtis ėjo į jų draugi
jas, o taipgi ir pasišovę savas 
draugijas sukurti, naujieji atei 
viai jų nesukūrė, nes neapjun
gė tų visų 30.000. Tiesa, kaip 
prelegentas sakė, buvo veikia
ma, bet tai daugiausia pavienių 
kultūrininkų, menininkų. Nau

gia tradicinį „Kartūno Vaka- jieji teužsiangažavo masiniai — 
ra“. Visi maloniai prašomi sa- bendruomeniškai—tiktai Liet, 
vo atsilankymu prisidėti prie gimnazijos išlaikymui ir Liet, 
šelpiamųjų paramos. Enciklopedijos leidimui.

Sekantis „Dainos“ narių su- Padarius balansą, Blazas sa- 
sirinkimas įvyks gegužės 21 kė, kad išeina, kad naujieji 

iauti daugiau pajamų, d., 7 vai. v., penktadienį, pas p. ateiviai turi perdideles preten- 
ciaus, Basanavičiams, Kudirkos lam reikalui nemokamai ga- Rukšienę, 475 St. Clarens Avė. zijas, nes nori suorganizuoti 
rluncio »• f ir* t-iiriniu liofi i g < x r Tnnn r naraniina ca - XT~ ~ ____ i — 1 2 - — J _ 1.. t~> i     i • _

kus laikraščius ir Lvmv.oaca , , .. . - , .
knygas, ir organizuotai padaęy Ę atus kapehonavtmo darbas 
tų lietuviškos spaudos platini- Toronte pavestas .trim kum- 
mo vajų.

Žodžiu,

vauti.
kviečiamos daly- Bendruomenę, kurion nė pa- 

V b;>. tys nesijungia“. (Draugas).
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dvigubas sidabrinis
Kun, Jono Bobino

jubilėjus

nominė krizė, palietusi Kana
dą kelerių metų nedarbu. Kle
bonija buvo veik be baldų. Ne
buvo, kaip sakoma, net šaukš
tų, ar lėkštės. O jaunas klebo
nas nespėjo niekur įgyti reikia 
mo patyrimo painius paiapijos 
reikalus administruoti.

Kunigo J. Bobino 25 metų 
kunigavimo ir klebonavimo su
kaktis yra pirma tokia sukak
tis Kanados lietuvių* visuome
nėje. Ją minėdamas, klebonas 
vargu galėtų pasakyti, kokių 
dienų būta daugiau: saulėtų ar 
audringų. Tik draugams jis sy 
kį pareiškė, kad dažnai meldė
si į Šv. Judą, patroną beviltiš
kų painiavų. Juk buvo parapijų 
nų, kurie, paklausti, ko jie no
ri iš klebono, atsakydavo: „Nu 
riu, kad jis savo „tuišis“ susi
dėtų j „baksą“ ir išeitų, kur

Kada pirmieji lietuviai emi
grantai atvyko į Kanadą, ly
giai kaip ir į Hamiltoną — tik 
rų žinių neturima. Senųjų atei 
vių tvirtinimu, mūsų tautie
čių, šiame Ontario provincijos 
mieste gyventa gerokai dar 
prieš I-ąjį pasaulinį karą, apie 
1903—1904 m. lai buvo dau
giausia musų kaimo jaunimas, 
atvykęs iš Škotijos ar Anglijos, 
jieškąs šiame pramoningame 
mieste pragyvenimo šaltinių. 
Jų skaičius žymiai išaugo, kilus 
1914 m. karui. Geros sąlygos 
jų čia sutraukė per 100 asme
nų.

Apie kokią nors kultūrinę ar 
tautinę veiklą nebuvo Kalbos. 
Pirma, daugumas jų buvo ma
žaraščiai ir antra, gal stipriau
sias veiksnys — kiekvienas hc 
tuvis save čia laikė tik svečiu, 

akys neša!“ Bet dauguma bu- laikinu gyventoju. Jų daugumos 
vo tu, kurie juto ir gerbė kle- tikslas buvo tik pinigų susitau- 
bono pagrindinę gerą širdį, nie Pymas ir grįžus įsikūrimas tė- 
kados neatsisakiusią krikščio- 
niškai padėti tam, kurie jo pa- 
gelbos prašė, ar buvo reikalin
gas. Laikui bėgant, ir daueglio 
priešų širdys atsileido.

Pirm klebono J. Bobino bu
vę klebonai galėjo, kad ir veik 
darni, parapiją palikti ir vykti 
kitur. Kun. Bobinas to negale 
jo padaryti, nes jis buvo vieti
nis, vietinės diecezijos ir vieti
nio vyskupo žmogus. Kitur iš
vykti nevalėjo. Todėl — geia 
buvo, bloga buvo — jis buvo. 
Ramių parapijonų masės pagei 
ba ir kantriu klebono pasiryži
mu, audringos dienos buvo lai
mingai išgyventos ir šiandien 
klebono J. Bobino per 25 me- ms. Birželio 9 d. jis paskirtas 
tus vesta Šv. Kazimiero para- klebonu, 
pija yra pirmoji lietuvių para
pija įsikūrimu, narių skaičium, 
turtu ir padarytais darbais. 
Skolų nėra, o ižde sutelkta 
178.000 dol. naujai bažnyčiai, 
kuriai oficialus leidimas laukia 
mas diena dienon. Įdomu, kad

KLB Hamiltono Apylinkė

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBA.
Iš kairės pirmoj eilėj: Valdybos pirmininkas K. Baronas, 
švietimo vadovė p. Ambroziejienė, vicepirmininkas V. 
Antanaitis; antroje eilėje: iždininkas A. Mingėla, sekreto

rius St. Dalius ir parengimų vedėjas B. Grinius.
Foto A. Juraičių.

Su naujųjų ateivių atsiradi- įspūdžiais, pasijusti esant vie
ningas pakrypo kita linkme; Ka rnu, Hamiltone atverstas nau- nos didingos tautos šeimos na- 
nadoje—Hamiltone jie jau iš
gyveno per 40 metų.

Iki naujųjų ateivių atvyki
mo, čia gyventa apie 40—50 
lietuviškų šeimų. Buvo įkurta 
keletas organizacijų, tač.iau jos 
neišsilaikė.

vynėje. Didelis sakičius taip ir 
padarė, tačiau daųegliui gyve-

jas lietuvių gyvenimo lapas, riais, bet taip pat suteikiant 
]au 1948 m. gegužes 9 įl. įstei- progos svetimtaučiams pažini- 
giamas KLT skyrius, davęs uz mo mūsų kultūros, supažindini 
uomazgą Lietuvių Bendruome mo jų su mūsų Tėvynės dabai- 
nės gyvenimui. Ir taip diena die tine kančia.
non, organizacinis gyvenimas O jos kančių palengvinimui 
smarkiai ima plėstis. Steigia- ir musų Tėvynės greitesniam 
mos vis naujos organizacijos, išlaisvinimui, Hamiltono lietu- 
vyksta gyva kultūrinė veikla, viai stipriai savo darbu ir finan 

1948 m KLT skyrius persi-sine parama prisideda: čia vei- 
organizavo į Hamiltono Lietu- kia visoje Kanadoje pnmaujan 
vių Draugiją ir 1950 m. į KLB tis TF Hamiltono sk., kuris pei 
Hamiltono Apylinkę, veikian- savo trejus veikimo metus iais- 
čią iki šiai dienai. 1

Visus nuveiktus darbus Ha- vybę yra 
Vyšniausko, tarnaudavo misio miltono lietuvių apylinkėje sun 

ku būtų šiandien ir suminėti: 
minėjimai, tautiečių šeipim., ic 
prezentacija svetimtaučių tar
pe, antikomunistinės demons
tracijos ir kt. Tai vis neilgo 
gyvenimo šiame mieste darbo 
vaisiai. Tiesa, penkių metų Ha 

Bendruomenės veiki-

riją, kurią baigė 1929 metais, 
56 kitų klierikų draugėje. 
Įšventintas geg. 25 d., o pir
mas šv. mišias atnašavo geg. 
26 d. — toje pačioje bažnyčio
je, kurioje, ypač prie klebono

Pirmą Kanadoje lietuvio ku
nigo 25 metų kunigavimo n 
klebonavimo sukaktį paminėti, 
Šv. Kazimiero p-jos komitetas 
ruošia rumunų salėje, Montre- 
ale, banketą, geg. 22 d. Ryto- miltono 
jaus dieną bus iškilmingos mi- mas buvo apvainikuotas rugse- 

1938 metais pastatyta 14.000 šios ir pamokslą sakys amen- jo 5—6 d. d. praeitais metais su 
dol. vertės klebonija buvo išmo kietis prof. kun. Bružas, tėvas rengta Pirmąja Kanados Lietu 
keta per dvejus metus. lasalietis. vių Diena, kurią stebėjo apie

Kun. J. Bobinas gimė Lon- Be abejojimo, visi geros va- 4.000 lietuvių. Jos atgarsiai 
done ir Kanadon su tėvais ai- bos lietuviai, šitos sukakties plačiai paplito ne tik musų tau- 

palinkės klebonui tiečių tarpe, bet ir svetimtau-

Montrealio šv. Kazimiero parapijos Klebonas
KUNIGAS JONAS BOBINAS.
RAŠO VYTAUTAS ŠIRVDDAS.

Kada Montrealio vyskupas pui tinkamas lietuvis kunigas 
Gauthier, 1929 m. birželio 9 svarbioms ir atsakingoms, pir- 
dieną paskyrė kun. Joną Bobi mos lietuvių parapijos Kanado 
na klebonu Šv. Kazimiero pa- je, klebono pareigoms, 
lapijai, vietos dienraštis „La Kun, J. Bobino klasės drau 
Presse“ įdėjo jo paveikslą ir di gai (tarp kurių buvo ir dabar- 
dele antrašte skelbė: „Jauniau- tinis Montrealio arkivyskupai 
sias klebonas Kvebeko provin- kardinolas Paul Emil Leger; 
cijojel“. Ištikrųjų, buvo ko mū linksmi jam tarė: „Tu laimin- 
sų kaimynams prancūzams nu- gas — jau turi parapiją!“ Tic- 
stebti, nes kun. J. Bobinas bu- sa, buvo ko nudžiugti jaunam 
vo tik ką, geg. 25 d., tais pa- kunigui ir jo tėveliams, kurie
čiais metais, įšvęstas. Tokio pasiaukodami jį leido į moks-vyko 1912 metais. Šv. Kaznnic momentu, 
jaunumo kunigai retai, labai lūs. Bet buvo kuo ir susitūpiu- ro parapija tada tebuvo bend- kun. J. Bobinui stiprios sveika čių. Malonu, kad ši gražioji ka
rėtai, iš seminarijos suolų ski- ti, nes ne vienas Šv. Kazimieru toje misijoje su lenkais ir savi tos ir pasisekime įkūnyti jo, ir miltoniečių iniciatyva pravesta 
riami parapijų klebonais - vai p-jos klebonas jau buvo pri- protokolai pradėti rašyti tik visų Šv, Kazimiero parapijonų šventė, tampa jau tradicija, nes 
dytojais. Bet kaip tik tuo me-verstas, kaip senas fundatouus 1913 m. sausio 1 d. Sava uaz-seniai puoselėjimą troškimą —šiemet ir beveik tuo pačiu lai
tu tėvai marijonai atšaukė ai sako, „verkdamas" vietą ne sa nyčia pastatyta 1914 metais, pastatyti naują, gražią šv. Ka- ku) antrąją LD rengia Toron- 
gal į Čikagą savo venuoiį kun. vo valia apleisti. Parapija tuiė Berniuku kunigas lankė Ed- zimiero bažnyčią, kuri pei ii-to Apylinkė. Sėkmės! Nes šis 
Marčiulionį, kuris pusantrų me jo teims laikams stambią skolą ward Murphy pradinę ir 1917 gus metus liudytų lietuvių ka- lietuvių suvažiavimas kiekvie- 
tų tvarkė Šv. Kazimiero para----  14.000 dolerių. Parapijonuė metais įstojo į Montrealio ko- talikų prisirišimą tikėjimui ir neis metais vis kitame mieste
pijos reikalus ir parapija liko se, kaip paprastai pas lietu- legiją, į filosofijos fakultetu, būtų patrauklus ženklas jų gy- ne tik duoda progos mums ben 
be dvasios vado. Tokiu būdu, vius svetur, vyko visokių nesu Čia gerais pažymėjimais 1923 venimo tolimoje nuo Nemuno drai prisiminti gražius Nepn- 
tik ką įšventintas kun. J. Bo- sipratimų, kuriuos gilino tik m. baigė ir įstojo į tėvų suipi- krantų Kanadoje. klausomos Lietuvos papiocąus,
binas tebuvo vienintelis vysku ką pasaulyje pasireiškusi eko- cijonų vedamą Grand semina- Vyt. Sirvydas, kartu pabendrauti, pasidalinti

vinimo reikalams j TF Atsto- 
pasiuntęs 6.000 dol. 

sumą, rengdamas Įvairias kul
tūrines pramogas — koncert
us, parengimus, remdamas sa
vo įnašais ir mokyklą ir į var
gą patekusią lietuvišką šeimą.

Negalima pamiršti ir kitų 
Hamiltono organizacijų, kaip; 
ateitininkų kuopos, HLDMI 
„Aukuras", Kat. Moterų Dr- 
jos, HLSK „Kovas", Socialde
mokratų Kuopos, Skautų, Šal
pos Fondo, MLBD-jos ir kt. 
Visos jos verčia plačią lietuvis 
ką vagą mūsų kolonijoje.

Atskirai tektų suminėti lietu 
viškas parapijas ir mokyklas. 
Jau 1948 m. gegužės 13 d. bu
vo atlaikytos pirmosios lietu
viškos pamaldos Hamiltone da 
lyvaujant 22 lietuviams. Jas at
laikė dabartinis lietuvių para
pijos klebonas Kun. Dr. J. Ta 
darauskas. Augant lietuvių sk 
aičiui kilo reikalas ir savos baž 
nyčjos įsigijimo. Iš Hamiltonu 
vysk . J. E. Ryan gavus seną 
bažnyčią (naudotą kaip krepšį 

Nukelta į 8-tą psl.

tas nė kiek nepaveikė šoefrio. kraštutines, viena kitai priešui gose bažnyčiose, kurių
— Tokia yra kaina, — pik- gas klases, 

tai atkirto vairuotojas, — ir ji 
privalo sumokėti.

Pagaliau aš sumokėjau 24 
rublius ir įspėjau, kad apie tai 
dar pasiteirausiu įstaigose. Bet 
sužinojau, kad šoferis buvo ne 
kaltas, Priežastis glūdi ekono
minėje sistemoje, kuri ir sukū
rė tokias nenormalias kainas. 
Ambasados tarnautojai juokė
si, kai išgirdo šio mano pirmo 
konflikto istoriją.

Šis mažas incidentas padėjo 
man suprasti ir daugelį kitų ua P1 
lykų, apie kuriuos aš neturėjau 
supratimo. Dabar tik sužino- Stuvėdami ant minėto vieš- 
jau, kodėl mažas skaičius rusų bučįo stogo turėjome Krem- 
gali važinėti savais automobi- liaus vaizdą, kuris naktį su sa
liais, kodėl didžiulės Maskvos vo didžiulėmis penkiakampė- 
gatvės yra tuščios ir jose ne- niis raudonomis žveigždėmis 
matyti privačių automobilių, blikčiojo tamsoje. Bet mes sto 

__________ Reikia būti turtuoliu, kad Rusi vedami šioje ramioje vietoje ne 
rūmų, seno, suklerusio automo j°je galėtum naudotis taksiu, nujautėme, kad tuo metu taip 

Kai kurie rusų keleiviai uz-bilio vairuotojas, atkišęs į ma-'r *^ar turtingesnių, jei uote-žymiausių Kremliaus viešpa- P1 °g°s pamatyti rusų šeiminiu 
..................... turn įsigyti nuosava automo- čių, Malenkovo ir Berijos, vv- kės.

SOVIETU RUSIJA
AMERIKIETĖS AKIMIS.

Buvusi JAV atstovė Luxem ir pakilome ta pačia tvarka, 
burge Perle Mesta lankėsi Ru- kaip ir Helsinkyje. Nusileidu- 
sijoje. Ji apvažinėjo daugel( me Maskvos aerodrome. 
Rusijos miestų ir paskelbė, sa
vo įspūdžius spaudoje. Kadan
gi tie įspūdžiai įdomūs, ypač,

MASKVOJE,
Maskvoje gpventi — reikia 

kad jie gauti tuo metu, kai Ma turėti labai daug pinigų, šitai 
lenkovas likvidavo savo sėbrą patyriau Maskvoje, norėdama 
Beriją, tai čia ir patiekiami.

Red.
J MASKVĄ.

Lėktuvu išskridau iš Londo
no į Helsinkį, kur sekančią die 
ną sėdau į dvimotorinį lėktuvą, 
kurį rusai karo metu gavo iš 
JAV. Lėktuvo pakilimas buvo 
rusiškas. Mes neprisitvirtino
me apsaugos diržais, nes čia 
jų iš viso nebuvo.

pasinaudoti taksi.
Aš pavargau besibastydania 

gatvėse, kuriose skubėjo skur
džiai apsirengę vyrai ir mote
rys, labjau panašūs į. kaimie
čius, negu į didelės valstybes 
sostinės gyventojus. Prie vie
no viešbučio paprašiau taksi 
vairuotoją nuvežti mane į Ame 
rikos ambasadą.

Kai atvykau prie ambasados

dar turi leidimą laikyti
Ant vieno Maskvos viešbu- duris tikintiesiems, 

čio stogo įsikūrusiame moder- Maskvoje yra garsi 
niame ir ištaigingume restora- rinka
ne, kurių sostinėje yra tik kc- K
lėtas, galima laisvai gauti ka- Tai vienintelė vieta, 
viaro, vodkos ir šampano, bet kolchozininkai nekontroliuoja- 
tokiomis kainomis, kurias gali mi gali parduoti savo žemes me karą, 
mokėti tik turtingieji. Pavyz- ūkio produktus, kuriuos užau- 
džiui, geri pietūs dviems zmo- gina mažyčiuose sklypeliuose, 
nėms kainuoja 120 rublių (10 gautuose iš kolchozų. Čia ga- 
svarų). Aišku, kad vidutinis hma gauti geresnių vaisių, dai- 
darbininkas, kuris uždirba apie žovių ir šviežesnės mėsos, ne- 
600 rublių per mėnesį, negali gu valstybinėse krautuvėse. Ru 
prie tokio restorano nė prisiar- sų kolchozininkai tik savo ap-

keietas naujos rūšies moterį, tinkamą 
atviras

laisvoji

kurioje

daugiau sunkiesiems darbams, 
negu grožiui ir grakštumui. 
Vakarų ir rytų moteris yra di- 
džiausis kontrastas.

— Nereikia pamiršti, — iš
didžiai kalbėjo man viena ruse, 
— kad mes, moterys, laimėjo-

gesino cigaretes, ir tai buvo ne ranką be jokių ceremonijų 
ženklas, kad jau yra pasiruoš- paprašė sumokėti 24 rublius bilį. 
ta skridimui. Be jokio įspėjimo (6 dol., arti dviejų svarų), 
lėktuvas pakilo į orą su dideliu — Kaip tai! — paklausiau, 
triukšmu. Lėktuvas sklido že- — Už dešimties minučių kelio 
mai ir lakūnas orientavosi pa- nę New Yorke tokiu taksiu, 
gal sausumos kelius. kaip šis, reikėtų mokėti tik

Aš jau pradėjau snausti, kai apie vieną dolerį, Aš nesutin 
pajutau svetimą ranką ant pe- ku mokėti šešių dolerių, 
ties. Tai buvo kun. Harold Is- 
herwood, kuris vykdavo iš 
sinkio į Maskvą kartą pei 
nesį laikyti protestantams 
maldų amerikiečių ir britų 
basadose.

— Mes skrendame per 
ną — jis pasakė.

Sovietų moters, kaip karei
vio ir darbininko, pasisekimo 
paslaptis yra ta, kad ji taiku., 
ir karo metu buvo verčiama 
dirbti vyrų darbus. Dėl to mo
terys pasidarė daugiau raume- 
ningesnės, muskuhngesnės ir 

sukrumu gali nuslėpti nuo vals mažiau moteriškos.
tybės kontrolės kai kuriuos Maskvoje ir jos apylinkėje 
produktus ir juos parduoti lais būriai jaunų ir senų moterų 
voje rinkoje. vykdo sunkius statybos dar-

Užsieniu diplomatu žmonės bus. Zaparožės plieno fabrike 
dažnai vyksta į šią rinką pirkti aš mačiau moteris, dirbančias 
šviežių maisto produktu. Ir as sunkesnius darbus, negu vyrai, 
su JAV ambasadoriaus' žmona Dniepro užtvankos direktorius 
buvau šioje rinkoje ir turėjau man aiškino, kad vokiečiai ka

ro metu užtvanką sunaikino ir 
baigdamas išdidžiai pareiškė.

— Mes atstatėme užtvanką 
tik moterų darbo jėga. Iš pra
džių moterys buvo silpnos ir 
nepatvarios, bet kietas ir sun
kus darbas jas netrukus uzgrū 
dino.

Charokve ir kituose miestuo 
se vienos moterys taisė kelius, 
grindė gatves, vykdė statybos 
darbus. Jų bosas visuomet yia 

te visuomet turi su savimi ran- vyjas> kuris yra vienintelis vy- 
kinuką.

Aš pakračiau galvą ir apsisu Mano dėmesį atkreipė viena 
kau. !

Vėliau paaiškėjo, kad tokius 110 buvo sukrauti pilni neap-

, jei noi e- žymiausių 
įsigyti nuosavą automo- čių, Malenkovo ir Berijos, vy

ko žiaurios grumtynės dėl val
džios.

Po keletos dienų aš užėjau į 
brangenybių krautuvę ir pasi- braškių, atidarė savo rankinu-

kės.
Mano dėmesį atkreipė kele

tas būdingų pirkimo papročių.
Viena moteris, nusipirkusiDU LUOMAI.

šio incidento man paaiš-
kodėl Maskvos požemi- teiravau gražaus segtuko/ pa- ką, įkišo į jį nupirktas uogas ir 

susisiekimas traukiniais, v ... u ..xj—u._; —-- ------- ■----- *-
išdidžiai ginasi,

puošto brangakmeniu, kainos, ji uždariusi nužingsniavo to- 
— Kiek šis kainuoja? — pa- tyn. Panašiai pasielgė ir Kita 

klausiau. moteris, sukišdama į rankinu-
—< Dvidešimt aštuoni tūks- ką agurkus. Tik dabar supra- 

tau, kodėl kiekviena maskvie-

Iš 
kėjo, 
nis 
kuriuo rusai 
yra toks populiarus gyventojų
tarpe. Maskviečiai turi tik du 
susisiekimo būdus: važiuoti po tančiai rublių (2300 svarų), 
žeminiu traukiniu arba keliauti jį atsakė šaltai, laukdama ma- 
pėščiomis, kuo ir aš dažnai nau no įsakymo supakuoti, 
dojausi, norėdama išvengti 
brangios kelionės automobiliu.

įuo q iu v niviuo K i c k vie no j e vietoje, kur tik * b * *
prie ambasados pastato. Jie tikas atsilankydavau, pastebėjau, segtukus perka už tokią kainą dengti pieno indai. Ji kaišiojo

— Ar mes esame jau už gc- truktelėjo pečiais ir nusisuko, kad Rusija yra padalinta j dvi augštų sovietų tarnautojų, ge- savo vieną pirštą į kiekvieną m
ležinės uždangos? — paklau-atgręždami savo nugaras į ma-griežtai skirtingas klases: tui- netolų ir admirolų žmonos, pa ną ir jį laižė, tikslu nustatyti 
siau. ne, ką jie visuomet darė, kai tingieji, kurie turi daug, ir sižymėjusios artistės ir šokėjos. Pleno riebumą ir šviežumą. Pa

— Taip, — atsakė. aš atvykus bandžiau keletą kar vargšai, kurie nieko neturi. Gy
Pažvelgus žemyn, pamačiau tų juos pasveikinti. venimas Maskvoje

daugybę pastatų ir statomų r 
naujų bokštų, kuriuos rusai ir

Bet vairuotojui mano nepasi 
Hei tenkinimas nepadarė jokio įs- 
mė pūdžio. Jis įžūliai laikė ištiestą 
pa- ranką ir vėl pakartojo.

am- — Dvidešimt keturi rubliai.
Aš kreipiausi į uniformuo- 

sie- tus policininkus, stovinčius

Šalia šios neskaitlingos tur- našiai elgėsi ir kitos moterys, 
visiškai tingosios klasės, galinčios pirk Toki papročiai jau buvo tiek 

’ Pagaliau aš įėjau į ambasadą prieštarauja komunistų paša-ti brangenybes, gyvena varg- įprasti, kad pardavėjai visiš-
___ .u-u.ir paprašiau pagalbos telefoms koms apie socialinę klasių ly-šai piliečiai ir darbininkai, ap kai tam neprieštaravo, 
naudoja apylinkės žvalgybai to, kuris mokėjo rusiškai kai- gybę, kurią rusai, esą sukūrę, sirengę skurdžiais drabužiais.
Suomijos__ Rusijos pasieny, bėti. Komunistai sunaikino tik vi- šiuos žmones sutiksi parkuose,

Leningrade pakeitė lėktuvą Jis norėjo pagelbėti man, bei duriniąją klasę, palikdami dvi rinkose, gatvėse ir neskaitliu-

riškis visoje grupėje, is maty- 
tų vykdomų darbų padariau is 

senyva rusė prie stalo, ant ku- vadą, kad sovietų moterys ne 
tik laimėjo karą, bet ir atstatė 
kraštą.

Juokaudama su viena sovie
tų moterimi, (mano vadovė), 
paklausiau, ką veikia jų vyiai.

— Jie padeda mums augin
ti vaikus, — ji nusijuokė.

Sovietų moterys turi taip 
pat sunkiai dirbti ir savo na
muose, lygiai kaip lauke, gat
vėje arba fabrike.

Daugiau bus.
SOVIETŲ MOTERYS.

Sovietų Sąjunga formuoja
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ORGANIZUOK1MĖS VILNIAUS KRAštO REIKALAMS.

Savo metu spaudoje buvo Dirmantas.
siūlyta, kad kam Vilnius yra S-gos kontrolės komisiją su- 
svarbus, jau pats aukščiausias daro: St. Santvaras, Pr. Aver- 
laikas įsijungti į aktyvią veik- ka ir A. Matjoška.
lą. Mūsų priešų imperialstų

Iš visur ir ap.e viską
AMŽIUS IR DARBINGUMAS.

Amerikietis, psichologijos iki keturiasdešimties metų. Jei 
profesorius Harvey Lehman'as paimsime garsenybes chemijos, 
yra parašęs knygą, kurioje su- matematikos, fizikos, botani- 
rinkta daugybė pavyzdžių, vaiz kos ir praktiškų išradimų moks 
duojančių, kokio amžiaus žmo- luose, tai tobuliausi laimėjimai 
gus yra kūrybingiausias. Iš tos pasiekti žmonių, turinčių 26— 
knygos aiškėja, kad kūrybin- 34 metus. Išimtimi yra garsu- 
giausias žmogaus amžius yra sis Galilėjus, kuris tiek pat su

gebėjo turėdamas 17 ir 73 me
tus. Muzikos gražiausias dai
nas ir simfonijas sukūrė kom
pozitoriai, turėdami 30—34 me 
tus, o operų kūrėjų statistika 
rodanti, kad jiems kūrybingiau 
si metai — 34—39, tačiau ir 
čia taisyklė sulaužoma, jei pa
imsime, pvz., Verdį, kuris „Ote 
llo“ ir kitas operas sukūrė bū
damas septyniasdešimt metų 
senelis. Kalbant apie poeziją, 
be abejonės ši sritis reikalau
janti jaunystės metų. Tačiau 
prof. Lehmanas pastebi, kad ir 

poezijoje gražiausių kūrinių su , . , , ,■ , .»
šliaukta, kai poetams sukakua leid?s Elementorių n 1861 me-dingo, tiktai dalis buvo išspaus 
vo 24—26 metai, o di amatui-tais ~ -Pasakas, —.v— a.— 
gams ir komedijų autoriams ku weselas ir giesmes ° , . . • * citvifo mofu 1 U (1
rybingi metai 30 — 36, nors ■ 
pav., garsusis B. Shaw prade-1 
jo šios rūšies veikalus rašyti, . 
sulaukęs 40 metų. Dailininkų 
_____ : gražiausius kūrinius 
teptukas įamžino, kai jie turė- 

; jo 32—36 metus, nors Leonai 
do da Vinci nemirtingąjį kūri
nį „Paskutinioji vakarienė“ su 
kūrė, turėdamas per 40 metų. 
Įprasta, kad minėdami filosofą, 
visada vazduotėje turime vyrės

Pati S-ga yra visuomeninio, 
siekiai nemažėja, bet didėja ir tautinio, kultūrinio ir politinio 
mūsų budrumas turi būti pagy pobūdžio organizacija, bet tai 
vintas, o tam surasti platesnę ne politinė partija. S-gos na- 
veikimui dirvą reikia organiz- riu gali būti kiekvienas lictu- 
uotis. Ypatingai kurti VKLS- vis, kilęs iš Vilniaus Krašto, ai 
gos skyrius. Gera ir vertinga ba ilgesnį laiką ten gyvenęs ar- 
mintis ir tikiuos, kad daugu- ba Vilniaus Kraštui nusipcl- 
mas paseks šiuo patarimu. Tik nęs, o taip pat minimų asme- 
mūsų spaudoje skaitytojai per nų palikuonys, be skirtumo ivai 
mažai yra supažindinami, kas rių politinių bei pasaulėžiūrinių 
yra toji S-ga ir koks jos tiks įsitikinimų žmones. Išimtis — 
las. Manau, kad šiuo reikalu komunistai.
smulkiai ir tiksliai Kanados Pagrindinis jos tikslas palai- 
krašto lietuvius supažindins pa kyti ir ukdyti lietuviuose pu
ti VKLS-gos Centro valdyba, sirišimą ir meilę Vilniaus kraš 
Atsiradus reikalui, trumpai, tui, taipgi informuoti visus 
kiek yra žinoma, čia norėčiau apie Vilniaus krašto gyventojų 
paduoti žinių. tautinius bei kultūrinius santy

Vilniaus Krašto Lietuvių Są kius ir jų politinius siekimus, 
junga (sutrumpinus VKLS), ypatingai atremti mūsų priešų 
įsisteigė Chicagoje 1950 me- kėslus ir pretenzijas į mūsų sos 
tais. Jai steigti pradžią davė at tinę Vilnių ir Vilniaus kraštą 
siradus sprendžiamų reikalų ir ypač į mūsų pietų kaimynų 
Vilniaus klausimu. Dabartiniu — lęnkų reiškiamas pretenzi- 
jau laiku yra keli skyriai USA jas. Atkurti pilną Lietuvos vai 
ir viens paskutiniuoju laiku įsi st'ybę su sostine Vilniumi, 
steigęs Kanadoje — Toronte. I" '

S-gos valdybą dabar sudaro. nizacijos, taip ir ši S-ga rūpi- 
pirm. — A. Juknevičius; vice- nasi Lietuvos laisvinimo reika- Amerikai 
pirmininkai — St. Lazdinis, A. lais. mą!
Dundulis ir Alb. Misiūnas; sek Vilniaus reikalas yra visų lie aš trokštu ir tikiu, kad tie • 
retorius — P. Viščinis ir iždi- tuvių reikalas, tai visi asmens naujakurių-senakurių kai kur į 
ninkas — Dr. M. Alseikaite - be skirtumo pritariantieji S- pasitaiką nesusipratimai su lai “s 
- Gimbutienė. gos veiklai ir siekimams kvie ku visai išdils, vienybė ir ben- '

S-gos garbės teismą sudaro: čiami dalyvauti ir priklausyti dradarbiavimas užviešpataus, 
prof. Viktoras Biržiška; O. Lt prie VKLS-gos skyrių. Aš manau, kad žinodami, jog
mešytė-Galvydienė ir prof. St. Steigėjas. Lietuva yra tik viena ir kad be

BALFo 10 METŲ SUKAKTUVES MININT, ->os laisvės ir mūsų visų ateitis 
yra labai liūdna, visi stosime 

rašytojas Nadas Rastenis rašo: jos išlaisvinimo darban.
Naujakurių skaičius didėjo nas dainuojame ir tėvų žemės Tik gaila, labai gaila, kad 

ir dėl to mes džiaugėmės. Bet išlaisvinimo darbą, kiek galime, šiuo tarpu mes visi surambėjo- pĮ^auerrui^kūrybingiausI 
kai kurie mūsų ir jų nesuprato dirbame. me. Likusius svetur senelius, tai )juvo kai - turėj0 31
me vieni kitų. Kai kas iš nauja Kai kas iš senakurių tuojau mažamečius ir nedarbingus tus ’ 
kurių, radę mus čia jau kelias- įsižeidė. Kas jie per sutveri- brolius ir seseris pradedame 
dešimt metų gyvenančius, ton mai? Ar jie čia atvyko mus mo-pamiršti. Taip rodosi ir giidc-H Iš keliolikos lietuvių, kurie 
nuo Lietuvos, ne taip kalban- kyti? Kai kam iš mūsų nauja- u kaip jie, kaip kitados Lietu-buvo pakliuvę iš DP stovyklų manto! Ilgai ir atidžiai

t------- M M------ »

vėjo, bet šalpos ištekliai sun
kėjo, nes aukos mažėja.

Senakuriai atšipo, pavargo 
ir paseno.

Naujakuriai įsikūrė ir ramiai 
gyvena.

Pagarba, amžina pagarba, te 
būnie BALFui, jos tauriam že 
maičiui, Pirmininkui kan. J. B. 
Končiui, visiems buvusiems ir 
esantiems BAL«Fo Valdybos u 
Direktoriato nariams, visiems 
skyriams, ir kiekvienam BAL 
Fo nariui; pagarba visoms ki
toms organizacijoms ir jų ats
tovams ; pagarba visiems Ame 
rikos lituviams, senakunams ir 
naujakuriams, kurie prisidėjo 
prie šalpos ir lietuvių į Ameii 

Kaip kitos patriotinės oi ga kos padangę perkeiimo.
. . . . • O visų didžiausia pagalba

už jos geraširdišku

1954-uju metu sukaktuvininkai
Spalio 26 dieną sueina 155 

metai, kai Kanapėnuose, Vi
duklės vai. gimė (1848 m. mi
ręs Švėkšnoje) Simanas Tadas 
Stanevičius, žymus devymoliK- tuviškojo rašto darbuotojai gy 
tojo šimtmečio pradžios lietu- veno ir dirbo dar tais laikais, 
vių veikėjas Vilniuje, 1823 m. kai lietuvių spauda dar nebuvo 
išleidęs vadovėlį „Apey dari- uždrausta, nes draudimas sekė 
ma vvalgiu“, M. Daukšos raštų, 1865 metais rugsėjo 25 dieną. 
Donelaičio pasakėčių, „Paži- Sausio 11 dieną suėjo 145 
mes žematiškas gaydas“ ir ki- metai, kai Aukštojoj Rūdoj Įįi 
tus raštus, kurių dalis liko rank me Hiliaras Stelmakauskis, au 
raščiuose ir dingo. torius plačiai žinomų, ypač se-

Birželio 1 d. sueina 150 me- nesnės kartos žmonėms, „Grau 
tų, kai Knabikuose, Mažeikių džių verksmų“ autorius, 
vai. ir apskrit. gimė Juozapas šiemet sueina 145 metai, kai 
Sinforijonas Mieleška, 1846 me Zoštautuose, Pernaravo vai. 
tais išspausdinęs „Knygelę gimė Anupras Jasevičius, kan
apėj Žinias draugistes nuositu kinys už laisvę, ištremtas į Si- 
riejimo“ ir išleidęs 13 latviškų birą už 1863 metų sukilimą Lie 
religinio turinio knygų. tuvoje, kurio tikslas buvo išsi-

Rugpjūčio 10 d. sueina 150 laisvinti iš Rusijos okupacijos, 
metų, kai Terespolyje, Paleve- Tremty būdamas, jis parašė a’, 
venės vai., gimė Kajetonas siminimus „Iszginimas ir Su- 
Aleknavičius, 1846 metais iš- grįžimas". Daug jo eilėraščiu

išleidęs lietuviškai Bernikovs- 
kio „Kialawedi apwaykzcziojan 
ežiu paminklas Iszganytojaus’’.

Tenka pastebėti, kad šie lit-

tais — „Pasakas, pritikimus, dinta. 
pakartotas Balandžio 13 d. suėjo 140 

po šimtą metų 1904 ir 1907 me metų, kai Mantviliškiuose, 
tais. Šiaulėnų vai., gimė Dionyzas

Šiemet sueina 150 metų, kai Dovydaitis, vadinęsis Juozu Ta 
Utenos vai. gimė Enrikas Bale muliavičium, išleidęs 
vičius, 1857 metais išvertęs ii wojima Broctwoms 

Szw.“.
Gegužės 5 d. suėjo 

tų, kai Kaukiemiuose gimė Le. 
opoldas Pridrikis Neisas, iš
leidęs „Ewangeliszkas Misz- 
knygas", „Krikszczioniszkas 

kaunietis. Kalendras“ ir kitus tikybinio 
nio amžiaus mintytoją, barzdo- Visi jie norėtų kur nors paspru turimo rastus. _____ _
tą vyrą, tuo tarpu Spinoza sa 
vo svarbiausius veikalus prade 
jo rašyti būdamas 23 metų ir 
baigė eidamas 43 metus, o

kėlė į privatinę firmą, kuri ga
mina įrankius plantacijoms. 
Uždarbis esąs nekoks. Taip 
pat sunkokai verčiasi lietuvis 
gydytojas, atvykęs iš Austiali 
jos, ir mokytojas, 1___ _

„Pasileca
Pannos

140 me-

kti, bet nežino, kur geriausiai Šiemet sueina 140 metų, kai 
būtų galima prisiglausti. Lebkuose, Ščučino vai., ties Au 
S Brangenybė, pareikalavusi gustavu, gimė Stanislovas Mi- 
26 gyvybių... Patenkintas Law kuckis, pasidavęs rusų įtakai, 
rende Harding penėjo savo ka- bandęs rašyti rusų raidėmis ir 
lakutus ir vištas. Bet jo pasi išleidęs „Abėcėlė žemaitiškai- 
tenkinimas virto pasibaisėjimu -lietuviška“. Tai savotiškas Pa 
kai jis pastebėjo, kad jo žiede leckis, kuris dar nepriklauso- 
nebėra 375 svarų vertės dei- mybės laikais jau buvo prasi- 

i Law-žinojęs, kad lietuviams reikėję 
čius, kaip jie, pasišoko mus mo kuriai pasidarė „nekošer“. vos priebažnyčiuose bedaliai į Etiopijos kraštą, rytinėje Af renee jieškojo savo deimanto priimti rusišką raidyną. Dabai 
kyti. Tuo tarpu reikia džiaug- Tuo pačiu laiku lietuviški iš giedodavo, — mums šaukia: 
tis, kad mes kitame krašte pa- sigimėliai vienus ir kitus pju- Buvo žmogus bagotas, 
šaulio, toli nuo tėvų žemes, dė. Auksuotas, sidabruotas;
nors ne taip sklandžiai, bet vis BALFas, tačiau, dirbo ir dir Brangius rūbus nešiojo, 
gi lietuviškai kalbame; nors ne ba labdaros darbą. Bet darbas Visad banketavojo--------
taip skambiai, bet Lietuvos dai nors šelpiamųjų kiekiu ir leng Brolį savo užmiršo.

Sho 
me- 
mt-

rikoje, beliko tiktai trejetas: visur, kur tik galėjo jį pames-jis, drauge su draugu Snieč- 
inžinierius, daktaras ir moky- ti. Tada nubėgo į namus ir grį kum, tęsia rusifikacijos darbą 
tojas. J. Bunda, gyvenąs Etio- žo ginkluotas... kirviu. 24 viš- ir pradeda garbinti carinę Lie- 
pijos sostinėje Addis Abeba, tos ir du kalakutai palydėjo sa- tuvos okupaciją. Mat, tai yra 
rašo, kad jis dirbo prie vanden vo galvas kol viename gūže bu geriausis pateisinimas dabartį 
tiekio, o prieš porą metų persi—vo rastas deimantas! nės okupacijos. d. b.

DR. JUOZAS KAŠKELIS.

Komunizmo ideologijos tikrovė
XXII.
Komunistų vadai, laikydamiesi taktikos nesirodyti vie

šai su savo veikimu prieš valdžią, rūpinosi plėsti savo veiki 
mą per esamas legalias organizacijas, o ypač profesines są
jungas. Daugybė komunistų partijos nutarimų, rezoliucijų 
buvo tada specialiai skirta profesinėms sąjungoms ir jų už
kariavimui. Daugiausiai buvo spekuliuota „bendro fronto“ 
klausimu. Visame krašte atsiranda ištisas tinklas „darbi 
ninkiškų" susigrupavimų. Rugsėjo mėn. „Vienybės Komi
teto“, aplink kurį grupavosi visos komunistų įtakoj buvu
sios profesinės sąjungos, prie „Maisto“ darbininkų profesi
nės sąjungos buvo įsteigta profesinių sąjungų darbuotoja
ms paruošti vakariniai kursai. Į juosius priimdavo tik ko
munistų partijos narius ir daugumoje tarnavusius kariuo
menėje. Jose mokytojavo Centro Komiteto nariai. Be gry
nai komunistinio mokslo buvo dėstomas ir karinis mokslas. 
Kitaip tariant, tie kursai buvo įsteigti ne „profsąjungų dai- 
buotojams“ paruošti, kaip viešai buvo paskelbta, bet pa
ruošti karo vadus, kurie, ištikus komunistų perversmui, ga
lėtų vadovauti. Be to, prie kiekvienos vadovaujamos komu
nistu profsąjungos buvo organizuojamos neva apsiginti 
nuo fašistų tam tikros smogiamosios grupės, vadinamos 
„darbininkų rinktinėmis“, kurios buvo ginkluotos ne tik 
lazdomis bei akmenimis, bet ir pistoletais. Toliau komunis
tai skverbėsi ir į Lietuvos Jaunimo Sąjungą, kurios, pav., 
Uakių skyriaus vadovu buvo net vienas komunistas, baigęs 
agitatorių kursus Maskvoje. Toliau, jau minėtoje trečioje 
komunistų partijos konferencijoje buvo nutarta visiems par
tijos nariams stoti į Šaulių Sąjungą ir įstojus su dideliu at
sargumu, bet visomis išgalėmis paraližuoti šaulių veikimą. 
Bet svarbiausia, tas nutarimas buvo priimtas dėl to, kad 
komunistai būtų arti ginklo ir, reikalui atėjus, galėtų juos 
panaudoti savo tikslams. Tuo pat tikslu komunistai sten
gėsi įsibrauti ir į kariuomenę. Partijos įsakymu, stodamas į 
kariuomenę, komunistas turėjo patarnauti partijai: surinkti 
apie kariuomenę žinių, patraukti savo pusėn kareivius ii 
būti arti ginklų. Buvo susekta visa virtinė šitokių mėgini
mų, „prisiartinti” prie kariuomenės ginklų.

Susilpnėjus kurioje nors vietoje komunistinei veiklai, 
buvo siunčiami agitatoriai, kurių daugumas buvo išėję spe
cialius kursus Maskvoje. Tada buvo paaiškėjusi įdomi 
smulkmena, jog nemaža siunčiamų iš Rusijos į Lietuvą ko
munistų agitatorių, vykdami per Latviją į Lietuvą, apsilan
kydavo ir lenkų konsulate Daugpilyje. . . Spalių mėnesį bu 
vo nutarta siųsti į Maskvą, jau viešai, profsąjungų delega 
ciją, kuriai turėjo vadovauti žydas Abram Glaš, kuris čia 
buvo atvykęs iš Rusijos. Rugsėjo mėn. 5 d. dvyliktos tarp
tautinės darbininkų jaunimo šventės proga ir Lietuvoje bu
vo surengta visa virtinė mitingų, kur vadovaujantį vaidme
nį jau beveik viešai vaidino vien komunistai, kurie viešai sa
vo kalbas baigdavo obalsiu: „tegyvuoja pasaulinė socialis
tinė revoliucija“. Šitokiais komunistų revoliuciniais kurs 
tymais elektrizuojami, tamsūs gaivalai tiek buvo įsidrąsinę, 
kad net jėgą pradėjo vartoti ir prieš administraciją, ypač po
liciją. Raseiniuose, prieš tai socaldemokratų agitatorių su
fanatizuota minia, buvo užpuolusi ir sužalojusi kelius poli
cininkus ir tik kariuomenė su kulkosvaidžiais pajėgė atsta
tyti tvarką mieste ir nuraminti riaušininkus. Panemunėliu 
stotyje gauja, išplėšusi degtinės krautuvę, policininką ir jį 
užstojančius kitus pareigūnus, smarkiai sumušė. Lapkričio 

mėn. 7 d. Kaune, Zitiečių salėje, bolševistinės revoliucijos 
sukakčiai paminėti, buvo sušauktas „darbininkų mitingas“, 
kuriame buvo labai daug įvairaus plauko Kauno padugnių, 
tarp savęs vien lenkiškai ir rusiškai tekalbėjusių. Salė bu
vo papuošta. . . raudonomis vėliavomis Lenino paveikslu ir 
Sovietų emblema, Visos kalbos buvo grynai komunistines. 
Pats mitingas buvo pradėtas ir baigtas Internacionalu bei 
žuvusiųjų maršu, kurie buvo sugiedoti. . . rusiškai. Lapkii- 
čio mėn. 28 d. Tilmanso salėje įvyko protesto mitingas 
,. prieš fašistuš“. Tą mitingą suruošė socialdemokratai, bet 
jame šeimininkavo tik komunistai. Esminis tų mitingų obal- 
sis buvo raginimas „nušluoti” nuo žemės paviršiaus visus 
fašistus, leisti laisvai ginkluotis darbininkiškom sporto or
ganizacijoms ir t. t. Tokiais garais visa Lietuva tada buvo 
pašvinkusi. Gruodžio mėn. 8 d. įvykusiuose komunistų mi
tinguose įvairiose vietose buvo raginama žudyti šaulius, 
karius, savanorius, policiją ir kunigus, o Kupiškio mitinge 
buvo priminta ir apie rengiamą sukilimą, kuris turėjo įvykti 
gruodžio mėn. 24—25 d. Visa provincija tada buvo įbau
ginta komunistų grasinimų, esą už dviejų savaičių visus ku
nigus, policininkus, davatkas ir fašistus spirginsim, kabin- 
sim ant medžių ir panašiai. Tai buvo pro įkaitintą atmos
ferą prasiveržę tikri „pažadai“, kurie turėjo būti išpildyti. 
Kaune, pavakariais, uniformuoti karininkai ne kartą chuli
ganų būdavo lydimi grąsinimais: palaukit, greit ateis...

Čia kiek ilgiau prię to laikotarpio komunistinės veik
los sustojome dėl to, kad jo metu komunistai Nepriklauso
mos Lietuvos laikais aiškiausiai parodė savo tikrąjį veidą, 
kuris Lietuvos atžvilgiu buvo ir liko toks pats, tik su tuo 
skirtumu, jog iki 1926 metų ir po gruodžio 17 d, iki 1940 
m. birželio mėn. 15 dienos slapstėsi, todėl to laikotaipio ko
munistų siekiai yra būdingi visai komunistinei veiklai Lie
tuvoje. Tada komunistai viešai sakė, jog jų pirmutinis veiks 
mas: žudynės visų veiklesnių nekomunistų. To jie tada ne
pajėgė pradėti vykdyti, nes ir kažin kaip kurstomi lietuviai 
nėjo į jų bučį. Jie Lietuvą sugebėjo tik „nenugalimos rau
donosios armijos” pagalba pasiglemžti. Lietuvių tarpe, iš
skyrus kelis asmenis, komunistai niekad nerado sau šalinin
kų. Jei lietuviai kovojo dėl savo nepriklausomybės, tai jie 
niekad nė negalvojo, jog tai galinti būti komunistinė „nepri
klausomybė“. Lietuvos savanoriai kovojo vien dėl lietuviš
kos, tautiškos nepriklausomybės.

Taip vadinamai tautinei vyriausybei paėmus valdžią į 
savo rankas, komunistai .tik laikinai buvo „nutilę“. Greitai 
buvo duotos instrukcijos labjausiai laikytis „bendro fron
to“ taktikos. Paskutinėmis 1926 metų gruodžio mėnesio 
dienomis buvo net iškeltas obalsis kovos „dėl revoliucinės 
liaudies valdžios“, tačiau šitas planas nuėjo niekais, nes pa
tys komunistų vadai buvo išsislapstę. Įsitikinus, jog joks 
komunistinis perversmas Lietuvoje neįmanomas, buvo duo 
tas nurodymas, kad nėr ko plėsti aštresnę kovą prieš fašiz
mą. Lygiai taip pat buvo nuimtas obalsis apie revoliucinę 
liaudies vyriausybę. Nors 1927 metais Kominternas buvo 
itin sustiprinęs savo veiklą ir vien Pabaltijai propagandos 
reikalams buto paskyręs 50.000 aukso rublių, tačiau paties 
Angariečio žodžiais 1927—28 metais Lietuvoje nebuvo jo
kios antifašistinės revoliucinės padėties.

1928—29 metais pradėjus reikštis ekonominei krizei, 
komunistinis veikimas, kaip visur, taip ir pas mus, vėl pa
gyvėjo. Pradėta vėl taikyti bendro fronto taktika. Tačiau 
iki 1934 metų tai buvo vien „praktikiniai“ mėginimai rasti 
sau palankių žmonių kitokiose politinėse srovėse, o nuo 1935 
metų komunistai „ištiesė” ranką ne tik liaudininkams ar 
buržuaziniams laisvaniams, kuriuos jie iki šiol vadino so- 

cialfašistais ir panašiai, bet į šitą bendrą frontą pradėjo 
kviesti net ir katalikus. Buvo net atspausdinti atsišaukimai, 
adresuoti ateitininkams, pavasarininkams ir krikščionių dai- 
bininkų sąjungai. Kaip jau pirmuose perskyrimuose esu pa
žymėjęs, toks taktikos pakeitimas buvo padarytas vykdant 
1935 m. septinto Kominterno kongrese priimtą naują Ko- 
minterno veikimo planą. Toji kryptis Kominternui buvo pa- 
uiktuota gyvenimo, naujųjų Europos įvykių raidos. Tai taip 
pat buvo surišta su pačios Sovietų Sąjungos pastangomis 
susirasti sau sąjungininkų, kitaip tariant, nauja komunistų 
taktika buvo ir Sovietų Rusijos, kaip valstybės, planų rei
kalas,

Kominternas naujosios taktikos pagalba siekė visų pir
ma sudaryti paskiruose kraštuose liaudies fronto vyriausy
bę, kurios pagalba vėliau galima būtų sudaryti grynai ko
munistinę - sovietinę valdžią ir ją išlaikyti savo rankose. Su 
tuo pat galutiniu siekiu buvo surištas ir visoks Sovietų Są 
jungos populiarinimas. Ekonominės krizės ir naujosios tak
tikos pagalba komunistai tikėjosi pasiekti didesnių laimėji
mų Lietuvoje, tačiau ir tai nieko nepadėjo. Tai labjausiai 
įvyko dėl lietuvių patriotiškumo, bet lygiai ir dėl nesugebė
jimo suprasti lietuvių psichologijos, kuriai bet kokia dema
gogija yra ir bus svetima.

Galutinoje išvadoje komunistai Nepriklausomoje Lie
tuvoje jokių sau laimėjimų nesugebėjo išsikovoti. Visa jų 
veikla, nežiūrint į milžiniškus tam reikalui skirtus pinigus, 
pasibaigdavo išplatinimu nedidelio kiekio atsišaukimų, iš
kabinimu vienos — kitos vėliavos ir gegužės 1-sios dienos 
proga kelių žydelių išsišokimu. Tiesa, jie bandė savo reika
lams panaudoti t. v. Suvalkijos ūkininkų nepasitenkinimus, 
o vėliau Kaune darbininko Kranausko laidotuves, tačiau 
lietuviai į tą veiklą nesidėjo. Tiesa, Kauno gatvėse buvo 
net barikados pasirodžiusios ir įvyko susišaudymų, tačiau 
tų revoliucionierių eiles sudarė iš Maskvos atsiųstieji ins
truktoriai ir visokios Kauno padugnės, beveik vien lenkiš
kai, rusiškai ir žydiškai tekalbėjusios. Kelerius metus Kau
ne, ties miesto sodnu 1-sios gegužės proga daromos demons
tracijos, rodė viena: visoje toje veikloje dalyvavo vien tik 
komjaunuoliai žydukai ir žydaitės. Tai savaime supranta
ma, nes ir labjausiai „sėkmingais“ Lietuvos komunistams 
metais, Lietuvos komunistų partijoje visuomet buvo ne ma
žiau 60 proc. žydų, o jos vadovybė buvo beveik vien žydų 
rankose, nes per 90 pore, vadų buvo žydų tautybės. Jei ko
munizmo tikslai nebūtų tokie klastingi ir baisūs, tai visos 
tokios „demonstracijos“ ar kitokie veiklos pasireiškimai ne
būtų buvę verti jokio dėmesio. Juk tai buvo vien isteriški 
šauksmai, parodyti, jog neveltui iš Maskvos gaudavo pi
nigus. Ne kitokį įspūdį padarė ir operetinės Liaudies Vy
riausybės galvos Paleckio vedamas keliolikos žydukų ir žy
daičių būrelis, kuris buvo 1939 m. spalių 13 d. „lietuvių“ 
vardu nuėjęs padėkoti Pozdniakovui už Trojos arklį.

Trumpai suglaudus, Nepriklausomos Lietuvos laikais 
komunistai Lietuvoje, nežiūrint nė j jokias pastangas, ne
sugebėjo palenkti lietuvių savo naudai. Tai įvyko todėl, kad 
lietuviai siekė vien lietuviškos Lietuvos ir kad lietuviai bu
vo ir liko šalininkai Vakarų kultūros, kur kas augštesnės, 
negu jiems Maskvos agentų pirštoji kultūra, kuri visuomet 
buvo ir liks destruktyvi, o lietuvių kultūra buvo ir yra kū
rybinė, pakantri kitoms — pozityvioms mintims. Vien to
dėl komunizmas Lietuvą sugebėjo pasiglemžti tik išorinio 
smurto pagalba ir vien todėl Lietuvą galima paglemžti pil
numoje tik visiškai išnaikinus lietuvių tautą, ką Maskva da
bar ir daro savo genocidine plitika. (d. b.)
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Lietuvis studentas Kanadoje KULTŪRIVSjfaOzVIKA 
ir jo problemos 
JURGIS PETRAŠKEVIČIUS.

Lietuviškasis jaunimas buvo bei moralinio.
veržlus siekti mokslo Lietuvo 1. Darbas. Didžioji dau- 
je ir, gal atrodytų paradoksalu, guma lietuviškojo jaunimo ne
to paties siekė vargą vargda- atsivežė iš Europos jokio turto 
mas tremtyje, Vokietijoj. Tam ir jokių lėšų, kurios įgalintų 
yra buvę ir pateisinančių psi- atskirą individą bent savaitę gabumų (visapusiškų) turis daugiau mūsų dailininkų, 
chologimų sąlygų ir priežasčių, pragyventi nieko nepelnant. Juozas Akstinas, dailę studija- J. Žmuidzinienė, baigusi Lie turinčių gražių gabumų. 
Lietuvoje mokslas buvo prote- (Jž tai darbas pasidarė vieniu- vęs Dailės Institute. Jo sugebe tuvos valstybinę Meno Mokyk kaip poetą, novelistą ir akto- 
guojamas, pradžios mokslas 
privalomas, o tolesnis dažnai 
valdžios remiamas. Vokietijo
je, nežiūrint skurdžių gyveni
mo sąlygų, jaunimas buvo ska 
tinamas studijuoti. Ne tik tuo, 
kad jam buvo laiko pertekhai, 
bet ir todėl, kad visos Vokieti
jos mokslo įstaigos ir universi
tetai buvo jaunimui prieinami, kitokių monumentinių statybų, 
be to, studentai dažnai stovyk- ar net tolimoje šiaurėje prie ge 
lose turėjo geresnes pragyveni ležinkelių tiesimo ar tunelių ka 
mo sąlygas. Taip pat buvo ir simo darbų. Tam tikra dalis pa 
specialių stovyklų įsteigtų stu 
dentams, k. a.: Pabaltijo Uni
versiteto stovykla Hamburge, 
UNRRA'os stovykla Miunche
ne, studentų stovyklos Heidel
berge, Zalcburge ir kitur.

Atvykus į šį kontinentą, są
lygos radikaliai pasikeitė. Jau
nimas buvo įtrauktas į vietinio 
darbo potencialo eiles ir nuo 
šiol turėjo pelnytis savo pra
gyvenimą, pats, savo rankų dar v,s vįen l>UVo stipri, detonuo

janti.
Sueidamas į pažintį su kitais 

savo darbo bendrais, darbiniu 
kais ir darbo vykdytojais, lie
tuvis moksleivis neretai paste
bėjo, kad anie būdavo su juo 
neįprastai brutalūs. O darbo 
vadovai ir mažesni viršininkai 
reikalaudavo iš jo, dažnai, ša-

no Institutą, parodoje pasirodė 
gražaus užsimojimo, rodan
čiais jos kūrybinius polėkius, 
darbais, atkreipusiais kitatau- 

MONTREAL1O LIETUVIŲ DAILINiNKAL čiu dėmesį.
Šį pavasarį Montrealio lie- bų. Taigi, jis j^u įskyla į meno V. Remeikis, studijavęs Dai- 

tuviai išryškino ligšiol slypė- viršūnes, nors ngsiol jis dau- lės Institute, rodo modernaus 
jusius savo dailininkus, kurių giausia reiškvs., ..aip gabus ak meno užsimojimų ir namežų 
ligšiol tartum nebuvo. torius. gabumų.

Visų pirma Kanados dainnin Naujakanad.ečjų suruoštos Be šių, čia suminėtųjų, Mon 
kų parodoje pasirodė didelių parodos proga jau pasireiškė ir trealio lietuvių tarpe yra ir dau 

giau dailę studijavusiųjų bei

telis faktorius, kuris jį įgalino jimus jrodo faktas, kad jis jau lą ir pasižymėjusi kaip labai ga 
egzistuoti. Darbas daugumoje perėjo per labai žiaurią paro- bi akvareliste.
buvo sunkus, kokį, logiškai gal dos komisiją, kuri tepriėmė lik I. Balčiūnaitė - Šimoneliene, 
vojant, ir tegalima buvo suteik tai apie 10 proc. patiektų dar- baigusi Kauno l aikomojo Me
ti krašto nepažįstančiam ir kai 
bos nemokančiam asmeniui. 
Daugeliui teko atidirbti vienų 
ar dviejų metų kontraktą ka
syklose, prie hidroelektrinių ai

K. Veselka, kurį pažįstame, 
rių, taip yra studijavęs dailę it 
dažnai toje srity dirba, ypač de 
koravimo darbus.

Galimas dalykas, kad yra ir 
kė, be kitų, ir mintis atsiduiti studijų metu jis negalėtų dirb-daugiau^dar dailę studijavusių, 
arčiau mokslo židinių, sutikti ti fabrike ar įmonėj, nes daibo 
mokslą gerbiančios publikos n valandos neleistų jam nei lan
gai, sąlygoms susidėjus, toliau kyti paskaitų, nei ruoštis egza 
studijuoti atliekamu laiku? minams. Naktinė tarnyba, kaip

Bejieškant „švaresnio“ dar-parodė proktika, žalingai vei 
bo ir praleidus per tą nedaibo kia studijuojančio sveikatą ir 
laiką dalį, ar net ir visas savo dažnai visiškai pakerta jo ąt- 
sutaupas, daugumui moksleivių sparumą išvesti sayo kursą iki 
nieko kito neliko, kaip vėl nu- galo. Lengvesnį naktiniai dar- 
kreipti savo žingsnius į Įmo- bai, kaip budinčiojo ar sargo, 
nes ir fabrikus, kur jie didžiu- per mažai atlyginami, Kai kas 
moję rado tokias pat sunkias ir pastebėtų, kad ir vietiniai Ame 
negailestingas darbo sąlygas, rikos studentai dirba atostogų 

Tačiau nepamirškime, 
kaip ir buvo pirmosiose darbo- kad jie dažniausia gyvena pas

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Liudas Zeikus. LAIPTAI į 

TOLUMAS. Prof. A. Galdiko 
viršelis. Romanas. 242 pusi. 
Kaina 2.50. Nei leidėjas, nei ad 
resas, kur knygą galima būtų 
gauti, nenurodyta. Išleista 
1954 m.

AIDAI 4 nr. Turiny ilgas, 
prof. Vaclovo Biržiškos straips 
nis apie spaudą. Numeris ihus 
truotas dail. Kiaulėnokūriniais.

VILTIS Vol. XIII, 1954 m. 
Adresas: V. F. Bieliajus, 140Z 
Seventh Ave, San Diego 1, Ca 
lifornia, USA.

Visuotinis AMERIKOS LIE 
TUVIŲ KONGRESAS 1953 
m. lapkričio mėn. 27—28 d. d. 
Kongreso eiga, sveikinimai, 
kalbos, apyskaitiniai praneši-

Tačiau ligšiol jie nesudaro vic 
neto, dirba kuris sau — todėl 
neįstengia stipriau pasirodyti, mai, nutarimai, aukos ir kita. 
Būdami organizuoti, jie galėtų 96 pusi. Amer. Liet. Tarybos 
kolektyviai pasireikšti ir būti leidinys, 1 739 So. Halsted St., 
(šiame praktiškame krašte;pla Chicago 8, Ill., USA.
Čiaų pastebėti ir naudingesni VLIK’o leidžiamos „KNY-Čiaų pastebėti ir naudingesni
ir sau ir savo tautiečių geiam GŲ LENTYNONS” š. m. Ni. 
vardui, 1—2 (sausio — vasario mėn.)
DAILININKĖ ANASTAZIJA /šaulio“’;

TAMOŠAITIENĖ RUOŠIA įenXlva„,,as Uu to b 
SUKAKTUVĖMS PARĖDUS. X

Šiemet sueina 100 metų Om šieji veikalai ir periodika. Kny
_ s ahos, Nebraskoje, miestui, kui gų bibliografijoje aprašyta 30

veitėse, kur dėl didelio nuovar- tėvus ir yra jų išlaikomi, o atos Kyvcna rašytojas Jeronimas Ci naujų leidinių ir nurodyta 14
gio po darbo apie mokslą teito toginiu darbu teužsidirba tik c®nas- recenzijų apie tas knygas. Pc
tik svajoti. mokslapinigius. Mūsiškis stu- Omachos lietuviai nusistatė riodikos straipsnių bibliogran

2. Mokslo Įstaigos. 
Pasidairęs po mokslo įstaigas, 
norįs studijuoti ar tęsti moks
lą, lietuvis greitai pastebės, 
kad mokslinio kurso kaina šiuo 
se kraštuose yra labai augšta. 
Jaunuolis, kuris surizikuotų 
studijuoti viename iš Kanados

teko ir į didžiuosius fabrikus.
Įsijungęs į darbo procesą, 

kiekvienas pasijuto esąs tik 
maža dalelyte didelio gamybi
nio aparato. Ne vienas pajuto 
nuasmenėjimą ir pasibaisėjo 
tuo, kad iš jo, gyvo žmogaus, iš kurių jau tikėjosi ištrukę, metu, 
panorėta padaryti negalvojan- - • - • .......................
tis, bejausmis automatas. „Gal 
taip reikia?“ pagalvojo ne vie
nas sau, bet pirmoji reakcija

bu ir prakaitu. Dėl to tenesis- 
tebi niekas, kad lietuvių moks 
leivių, ypač augštojo mokslo 
studentų eilės nepaprastai pra 
retėjo.

Ar susidariusi padėtis ką 
nors, ypač lietuviškąją visuo
menę, gali džiuginti, yra jau 
atskiras klausimas.

Vis dėlto ir dabar dar turi- jįa darbo ir visu savo įgeidžių 
me lietuviškojo jaunimo rėpi e- patenkinimo. Ilgesnį laiką ste- 
zentantų, kurių mokslo meilės binčiam šiuos reiškinius ir jies 
nenugalėjo juos pastojusios su kančiam jų priežasčių, svetinio 
sikomplikavusio gyvenimo kl- saliui ilgainiui paaiškėdavo, 
iūtys. Panagrinėkime, kokie kad jam parodytas brutalumą^ 
yra didieji trukdymai ir, kon- buvo ne tik vietinių darfainin- 
sekventiškai, iš jų išplaukiau- kų natūralinio išsiauklėjimo iš 
čios pagrindinės problemos? dava, bet dažnai ir asmeninis 
Mėginsiu panagrinėti įvairius pavydas ar net neapykanta 
gyvenimo faktorius, su kuriais tam naujam atėjūnui, turin- 
susiduria dabartinis lietuvis čiam pastebimu dvasiniu verty 
jaunuolis, k. a.: darbo, mokslo ' * 
įstaigų, šeimos sudarymo, as
meninės karjeros, reprezentaci 
jos ir lietuviškumo klausimus 
ir pabaigoje pasiūlysiu savo pu 
vačias nuomones iškeltoms pio 
blemoms išspręsti.

Be abejo viena iš didžiausių, 
sakyčiau, kardinalinė proble
ma, yra išsilaikymo problema,__ _____  ___
išsilaikymo fizinio ir psichinio miestus. Į ten moksleivį trau-

ilgainiui paaiškėdavo,

bių.
Neapsiriksiu pasakęs, kad 

ne vienas lietuvis moksleivis 
pergyveno darbe nesmagią dva 
sinę koliziją. Už tai nenuosta 
bu, kad tik baigęs darbo kont
raktą, moksleivis kuo skubiau
siai nešdindavosi iš pirmutines 
darbovietės, jieškotis „švares
nio“ darbo.’Daugelis pasuko į

VINCAS KRĖVĖ.

MOTERIS
RYTŲ PASAKA. 

IX,
Ir kitą dieną nubudo žmogus, kąip kad visados nubunda 

įki šios dienos. Nubudęs apsidairė .— ir dar gražesnis at
rodė tekančios saulės spinduliuose jo žemės pasaulis, gra
žesnis šiandien, negu vakar buvo. . ,

Apsidairė dar kartą — ir pamatė žaliuojančias peivas, 
gailia rasa žverblančias, saulės spinduliais trykštančias, ko 
dar niekuomet nebuvo matęs, nes tik jūros buvo pagim
džiusios rasą, tik jos taip gražiai buvo padabinusios pievas...

Išgirdo džiaugsmingą paslaptingųjų girių ir unksnėtų 
sodų šlamesį, išgirdo skambesnius paukščių balsus, garses
nius žvėrių šūkavimus, darningesnius žiogų traškimmus, 
vabzdžių linksmesnius bizgėjimtls. ..

Visa tai pamatęs ir išgirdęs, pajuto žmogus, kad laime 
patvinko jo siela, kad didžiausiu džiaugsmu pabrinko jo šir
dis ir todėl ėmė garsiu balsu garbinti Alacho vardą ir dė
koti galingąjam, kad tiek jį pamilo ir tokią jam suteikė kū
rybos galią, jog pasaulis jo tapo gražesnis, negu dangaus 
erdvių pasaulis, kad leido ant žemės didesniam džiaugsmui 
apsigyventi, didesnei laimei, negu kad danguje gyvena. . .

Džiaugėsi ir gėrėjosi žemės pasauliu ne tik vienas žmo
gus, bet juo džiaugėsi ir gėrėjosi patsai Alachas, džiaugėsi 
ir gėrėjosi visas dangus su tais, kurie ten gyvena, kaipo 
Dievo angelai ir jo ištikimi tarnai. . .

Besidžiaugdami, besigėrėdami visi šaukė Alacho gar
bę įvairiais balsais: angelai ir žmogus, paukščiai ir žvėrys, 
medžiai ir gėlės:

— Vienas yra didysis Alachas, ir nėra kito, kuris bū
tų, kaip jis! ...

Nuo ankstaus ryto iki vidudienio gėrėjosi ir džiaugėsi 
žmogus, o besigėrėdamas, besidžiaugdamas, pajuto, kad iš
sekė jo kūrybos galia, kad nieko daugiau negali, nes žemės 
pasauly jau yra visa, kas gali būti, ir net yra daugiau, ne
gu galėjo svajoti jo širdis. ..

O jėgos augo, darbo reikalavo, neramumą gimdė. . .
Sėdėjo dabar žmogus ant augšto jūrų kranto, dairėsi 

jų beribėsna erdvėsna ir juto, kaip auga jo širdy nepasiten
kinimas savimi, kaip gema skaudus ilgesys, sielą erzinantis 
neramumas.

Ir nuo tos valandos gimė žemėje įkyrus ilgesys, atsira
do slegiantis sielą nepasitenkinimas ir erzinantis neramu
mas, o atsiradę įsišaknijo žmogaus širdy ir gyvena ten, ne 
vienai valandėlei nepasitraukdami iki šios dienos...

Kažko troško dabar žmogus, kažko skaudžiai norėjo 
siela jo, bet ko, pati nežinojo, nenumanė. ..

Kažkur skristi norėjo, kažkur eiti, bet kur, patsai ne
žinojo.

Sunki jam ėmė atrodyti pasaulio rami tvarka, nepa

mokslapinigius. Mūsiškis stu- ------------ ----------- ------------  . . -
dentas turi užsidirbti dar ir pra dalyvauti Omahos miesto suka j°je surašyta 289 straipsniai, 
gyvenimui, o kartais ne lik sau ktuvių iškilmėse. Tam tikslui Liet. Rašytojų Draugijos Val- 
bet ir šeimai, (jei vedęs). Kaip jie dabar ruošiasi. P. Cicėnienė, dyba patarė savo nariams užsi 
praktika parodė, vakariniai buvusi Vilniaus „Marginių” ve prenumeruoti biuletenį. Pr. me 
kursai savo tikslo neatsiekia, deja, gerai nusimananti apie U“ 1 -
Jie būna per vėlai, dažnai toli tautinius drabužius ir bendrai ir Liet. Žurnalistų Sąjunga, 
mas kelias parvažiuoti, be to apie tautinius audinius, kreipė- ° ~ “

________ juos gali lankyti tik tie daly- si į dail. A. Tamošaitienę (ad- 
universitetų, turėtų turėti susi viai, kurių įtemptas darbas įmo resas. 85, R. R. 1, Kingston, 
taupęs bent porą ar daugiau n®j Per daug neišvargina. 
tūkstančjų dolerių. Be abejo,_________ Daugiau bus,
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kenčiamai slegianti darnos ir pasitenkinimo laimė. ..
Kaip žaibas perskrido jo galvoje noras — sunaikinti, 

suardyti tą darną, sudrumsti tą pasaulio ramybę...
Audros patroško žmogaus širdis, žaibų ir perkūnų pa

leido jo siela.,,
O kai tik patroško audros žmogaus širdis, kai tik pa

noro žaibų ir perkūnų jo siela, iš nebūties gyveniman gimė 
vėtros ir viesulai, verpetais ėmė suktis aitvarai, iš šaknų 
įauti storus ąžuolus, plačiašakes liepas, augštagalves egles 
ir pušis, stipriašaknius maumedžius, kaspinuotus beržus ir 
kitus girių ir sodų medžius, sujudino jūras, suerzino ban
gas. . .

Įnirto rūsčios jėros, tamsiais debesimis apgaubė ap
klostė pasaulį, skaudžiu lietumi prislėgė vėtras ir viesulus...

Apsiniaukė dangus, krūtinė krūtinėn susirėmė su že
me. ..

Suraižė debesis ugninės žaibų juostos, sultraiškino per
kūnai, sudrebėjo dangus ir žemė — ir nusigando visi, kas 
ten gyveno: angelai ir žmogus, paukščiai ir žvėrys. O nu
sigandę pasislėpė kurkas galėjo — žmogus ir žvėrys gi- 
liuosna urvuosna, paukščiai girių gelmėsna, medžių tanku- 
mynuosna.

Ir nuo tos valandos gimė žemėj baimė ir iki šiol ten 
gyvena, lydėdama kiekvieną žingsnį tų, kur gyvenimą 
junta...

Apstojo Dievo sostą nusigandę angelai ir ėmė melsti 
Alachą, kad jis suvaldytų dangaus ir žemės atsipalaidavu
sias jėgas, kad nuramintų maištingai pabudusį pasaulį. . .

Ir tarė jiems Alachas atsakydamas:
— Negerai padariau, davęs žmogui galią, kuria jis 

naudotis nemoka. Štai, šiandien atpalaidojo piktas žemės 
jėgas, baimę ir mirtį pagimdžiusias. Bet ką daviau, atimti 
nebegaliu, kol patsai nusigandęs savo galios josios atsiža
dės. .. Tada nuraminsiu pasaulį ir tvarką žemei grąžinsiu...

Ilgai siuto audra, ilgai žemė drebėjo išgąsčiu, o dangus 
jai pritarė. Visą vakarą ir visą naktį siautė audra, žaibai 
raižė padanges, o perkūnai, baimę gimdydami, drumstė pa
saulio ramumą.. .

Nusigandęs žmogus, baimės nuvargintas, sukaupė pa
galiau savo jėgas ir suvaldė tvarkos nustojusį pasaulį.. . .

Suvaldė patsai, Alachui jo dovanos negrąžindamas. . .
O kai audra praūžė ir pranyko, kai pasaulis nurimo, ir 

pragiedrėjo padangės, nurimo ir žmogaus širdis. . .
Bet audros nugąsdintas saldusis sapnas nesiskubino 

dar nusileisti ant žemės, užliūliuoti žmogų ir kiekvieną gy
vą gaią saldžiomis miego svajonėmis. ..

Bebildėdamas, sapno atskrendančio belaukdamas, pa
matė žmogus, kad naktis tamsi ir baisi savo tamsių slėpin- 
gumu. . .

Ir vėl baimė jo širdy ėmė augti, savo sparnais panoro 
apgaubti jo sielą ir pagimdyti skaudų nusiminimą.

Bet tarė žmogus savo širdy:
— Noriu, kad ir nakčia žibėtų padangėse dangaus švie

tais tą pat patarė savo nariams

Ont., Canada), kad ji išaustų 
Omahos lietuvaitėms tautinius 
parėdus dalyvauti Omahos miė 
sto 100 metų sukaktuvių iškil
mėse: vaidinimuose („Šiena
pjūtė“), eisenose ir kitose iškil 
mėse. Dail. A. Tamošaitienė 
dabar ir užsiėmusi tautinių au 
dinių audimu Omahos lietuvai
tėms.

Kiek žinoma, Omahos lietu- jos vadovybė

Prenumerata 1954 m. JAV ir 
Kanadoje 1,50 dol., visur kitur 
tik 1 dol. Adresas: Lithuanian 
Bibliographic Service, 602 
Harvey Str., Danville, Ill.

— Dail. V. K. Jonynas šie
met mini savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Ta proga New Yorko 
Weyer meno galerijoje gegu
žės 8 d. prasidėjo, kaip čia ame 
rikoniškai vadinama, „one- 
-man-show” — paroda, kuri 
truks ligi birželio 4 d. Galeii- 

atrinko parodai
Viai iškilmėms stropiai ruošia- apie 50 Jonyno kurinių. Rude-
si, o p. Tamošaitienė atsidėjusi nj, panaši paroda, tik papiidy- 
ruošia Omahos lietuvaitėms ta, įvyks University of Maine 
puošniausius lietuviškus pare-ir užtruks visą lapkričio mene 
dus.

— Tenka papildyti praėju
sio numerio E. Kardelienės mo 
kinių koncerto aprašymą sunn- 
nėjimu dainininkes gražiai ir 
sumaniai fortepionu palydėju- . .
sios pianistės p. M. Siegrist pa jo kūrinius skaitė akt. Gustai- 
vardę, kuri buvo praleista. tienė.

sį.
— Bernardo Brazdžionio 30 

metų kūrybinio darbo sukaktu 
ves Liet. Rašytojų Draugijos 
Klubas Bostone minėjo geg. 1 
d. Apie rašytoją kalbėjo Aistis,

sa, kad naktis nebūtų tokia tamsi, kaip kad dabar yra. ..
Ir gimė tuomet, žmogui panorėjus, tamsiose padangė

se šviesus mėnulis ir žverbliosios mirgančios žvaigždės, ku
rios dangų dabindamos išsklaidė nakties tamsumus. . .

Jųjų švelni šviesa visai nuramino žmogaus širdį ir sie
lą atpalaidojo nuo baimės pinklių.

Saldusis sapnas, nauja žemės, mėnulio spinduliuose 
pasinėrusios, grože sužavėtas, nusileido žemyn, apgaubė 
žemę savo sparnais, užliūliavo ją žavinčiais sapnais, auksi
nėmis, laimę gimdančiomis svajonėmis. . .

Užmigo tada siela nuvargus žmogus, užmigo visas pa
valgusis pasaulis.

Ir tai buvo penktoji žemės gyvenimo diena. . .
X.

Šėlusioji pasauly audra pažadino ir sudomino piktąjj 
šeitaną, kur šviesaus Alacho veido vengdamas apsigyvenęs 
buvo tamsybių bedugnėse.

Juodais sparnais pasikėlęs jis dabar augštai padangės- 
na, išvydo vaivorinėmis spalvomis tryškančją žemę ir j ją 
nukreipė savo nelaimę gimdančius žingsnius ir viesulo gici- 
tumu nusileido ant augštų kalnų viršūnės, audros baltu snie
gu pražildintos.

Kai apsidairė ir pamatė, kokis puikus žemės pasaulis, 
žmogui apsigyventi paruoštas, kaip jis gražiai išdabinėtas, 
pavydo skausmas nusiminimu sugniaužė jo prakeiktą sielą.

Ir tarė Šeitanas savo širdy:
— Tas, kuriam Alachas pagamino tokį puikų pasaulį, 

kad jame gyventų, .yra mylimiausias Dievo sūnus. Sugun- 
dysiu jį ir išvesiu iš tiesos kelio, kuriuo vaikščioti Alachas 
jam lėmė.

Taip taręs sumanė piktasis Šeitanas pavergti sau žmo
gų, padarius jį Dievo priešu, Jojo akyse sunkiu nusikaltė
liu, didžios malonės, jam suteiktos, ir amžino gyvenimo ne
vertu.

Tokį piktą sumanymą turėdamas širdy, žengė 
Šeitanas į žmogų, Dievo angelo išvaizdą sau pasiėmęs.

Nusileido nuo augštų kalnų viršūnės, priėjo prie žmo
gaus ir tarė jam:

— Aš matau, kad liūdna nūnai tavo siela, nes ji visa 
gali, ko panori, bet nežino, kuo dar padabintų savo pasaulį.

Ir tarė jam žmogus atsakydamas, nes manė, kad su 
Dievo angelu kalba:

— Tu tiesą pasakei. Mano pasaulis tokis skaistus ir 
gražus, jog siela nežino, ko dar jam palinkėti.

— Tavo pasaulis skaistus ir gražus, vaivorinėmis spal
vomis žverbla snieguotos kalnų viršūnės, padangių žydru
mais trykšta krištolinės jūros — visa tai gera ir gražu. Bet 
siela tavo tikrosios laimės nepažįsta ir be mano pagalbos 
nepažins.

— Aš esu laimingas, nes mano siela patenkinusi yra 
visus savo norus ir troškimus ir ją tenkinti daugiau nieko 
nebeliko...

— Tik norais ir nepatenkinamais troškimais galima
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SPAUDOS
Hits * Ausnaujos.

Šių mętų gegužės men. « d. no negalima tinkamai patenkih KAIP ATOMINĖS BOMBOS SPROGIMAS VEIKIA 
sukako 50inetų, kai. Didžioj; t^u apt kojų pamatyti,.Nm.e(iaą . . f ŽMOGAUS KRAUJĄ.
Lietuva ątgavo .spaudą. KelyJ, kąd Trūfripas-atsakymas: sprogiai raudonieji kraujo
Lietuvos Nepriklausomybę tai švietimo rėmimas taptų .pląnių.. , ± i....... J.
buvo vienas didžiausių ląimėu^as, mes siūlome tą darbą 
mų, kuris būvo pareikalavę MO-dėti pųp pilpos visiems . .. .
-ties metų pavojingų Įtemptų yiams skirtos th.;patirt; papasa-
pastangų, kurias Vaižgantas šiais sukaktuyin^^^ttus ^irj, pa b P 1
pavadino kova dėl kultūros. Ši išpirkti savo nartas gąlųtųiai. 3° 
lietuvių kova dėl savo spaudu. Šiam ir kitiems.aųg^pau ^pi- 
yra vienintelis šitokios rūšies nėtiems tikslams pirmiausia ir 
reiškinys pasaulio tautų gyve, r«jkėtų skirti žymią dalį aukų 
nime. Todėl suprantama, kad.Blip šių metų gbgužės iki 1955 
jis šiąis mętaų. bus įvairiai mi-metu gegužėff.
nimas gausių li’ętuvių oęgarįizą j- Kreipdamiesi į visus lietu- 
cijų Įaisvąmė pasauly. vius, gerai atsimename, kad žy

Tąsiau .^n svarbaus Įvykio mus skaičius asmenų yra nuo- 
minėjirųas neturi pasibaigti žo širdžiai supratęs bent vienos 
džiais, nes tėvynėje pasilikusie lietuvių gimnazijos reikšmę ir 
ji tautiečiai dėl mūsų kultūros jos rėmėjų būreliuose atlieka 
tebekovoja žymiai sunkesnėse svarbų darbą — jie kas menc- 
aplinkybėse negu spaudos dra sis duoda auką gimnazijai iš- 
udimo metu. Todėl mes, lais- laikyti. Tačaiu šitų tikrųjų gim 
vėj gyvenantieji, turime atlikti nazijos ramščių pastangomis tu 
bent vieną bendrą žymų darbą, ri ateiti į talką visi lietuviai pa- 
kuris būtų vertas tiek knygne- triotai ir visi tie, kurie yra iš- 
šių, tiek šių dienų nežinomų ko ėję vieną ar kitą lietuvių mo- 
votojų pastangų ir aukų. Mes kyklą. Kadangi jos visos buvo 
manome, kad tokiu bendru dar išlaikomos čia lietuvių sudėtais 
bu turėtų būti Vasario 16 Gini mokesčiais, čia lietuvių auko

mis, todėl ir tų įvairių lietuvių 
mokyklų buvę auklėtiniai turi 
labjau pajusti pareigą negu ki
ti prisidėti prie lietuvių švieti
mo. šitaip bendromis pastan
gomis ir aukomis turi būti su
kurtos sąlygos

rutuliu- 
ijhd m e fit Susidarančios atofno •’kai, klajoja po kūną, patys ges 
!“limo medžiagos kraują neidami ir užteršdami įvairius or

ganus.
Likęs kraujagyslėse kraujas 

įo Amerikos Gydytojų S.jun tirštėja, stapčioja. Baltieji krau 
čiaurkūmT-Sus J suva^^av*me Galvestone, jo kūneliai aplimpa kraujagys- 
■'miausia1 ir Texas, Bostono universiteto les iš vidaus. Tuomet daugiau 

profesoriai — Dr. B. R. Lutz skylučių atsiveria. Likusieji jo 
ir Dr. G. P. Fulton, kurie dare se raudonieji kraujo rutuliu- 
specialius bandymus, kad su- kai bando užtvenkti skylutes, 
sektų, kaip vyksta kraujo ardy bet jie jau per silpni. Taip ir 
mo procesas.

Bandymams jie naudojo žiui 
, kės, turinčias labai plonutę žan 
’ dų odą. Įdėjus elektrinę lempu 
( tę į tokios žiurkės burną, 
si, kaip kraujas vaikščioja 
jagyslėmis — arterijomis 

( nomis. 
l Arti žiurkės jie padėjo 
liuką radijoaktingos medžagos, kraujagyslių sieneles. 

, kuri susidaro sprogus atominei 
. bombai. Tokia medžiaga lei- 
, džia iš savęs Beta spindulius 
i (elektronus), Gamma (X) 
. spindulius ir Alfa daleles, heli- 
į jo atomų branduolius. Atomi- 
i nis sprogimas, be to, paleidžia 
. miglynus dulkių, kurios taip 
. pat skleidžia Alfa, Beta ir Ga- 
. ma spindulius.

Bostono Universiteto moks- 
neturlingiems, lininkai stebėjo, kas atsitinka 

bręsti jaunos lietuviškos "sielos geriems ir gabiems lietuvių jau žiurkės kraujui, kuomet jį ap- 
— būsimeiji kovotojai dėl lietu nuoliams ir jaunuolėms moky- nuodija atomų spinduliai, 
viškos kultūros ir Lietuvos lais tis ir bręsti lietuvių kultūrai ir 
vės. Šitas židinys yra reikalin- Lietuvai. O tokio lietuviško 
gas ne vien vidurinio mokslu jaunimo gražus ir didelis bū- 
jaunimui. Vasaros atostogų 
metu, kai gimnazija nedirba, 
čia galėtų atostogauti lietuvių 
mokytojų prižiūrimi pradžios 
mokyklų lietuviai moksleiviai, 
kuriems, išbarstytiems po Vo
kietiją, gręsia pavojus nutaus
ti. Kalėdų ar Velykų atostogų 
mis čia galėtų susirinkti lietu
viai studentai, studijuoją jvai-

nazijos namų galutinis išpirki 
mas, jos patalpų praplėtimas 
bei įrengimas su reikalingomis 
mokslo priemonėmis, kad gim
nazija taptų pavyzdingu nuo
savos kultūros židiniu, kur ge
rų mokytojų vadovybėje galėtų

rys kaip tik yra sutelktas Va
sario 16 Gimnazijoj (Hutten- 
feld b. Lampertheim, Vokieti 

Mes tikime, kad šių trumpų 
žodžių visi lietuviai supras gy 
vą reikalą turėti bent vieną ši
tokį nuosavą kultūros židinį Eu 
ropoj, atsimindami, kad kitų 
tautų išeiviai ir tremtiniai jų 
čia turi daugiau. Šitą židinį sa

rtuose Europos universitetuo- vo jaunimui mes turime galuti- 
se, savo studijų dienoms atlikti nai įrengti šiemet, kad, minėda 
pasitarimus lietuvių kultūros mi 50-ties metų spaudos atga- 
klausimais. vimo sukaktį, galėtume gryna

Turėdami prieš akis šiuos sąžine ištarti knygnešio ir par- 
reikalus ir minimos sukakties tizano vardus.
svarbą, pasiryžom kreiptis į vi 
sus lietuvius laisvajame pašau 
ly, prašydami ir ragindami 
lietuvių organizacijas paskelbti 
bei pravesti vajų Vasario 16 
Gimnazijos namų fondui ir jos 
pedagoginiams reikalams. Žino 
me ir suprantame, kad yra ir 
kitų kultūrinių sumanymų, ku
riuos reikia palaikyti. Bet juos 
visus iš karto remiant, nė vie-

S. Antanaitis, inž. J. Augus- 
taitis, O. Bačkienė, M. Bajo- 
rinas, kun. Dr. V. Balčiūnas, 
porf. J. Baltrušaitis, T. A. 
Bernatonis, J. Glemža, A. 
Griniuvienė, prof. 
Ivinskis, kun. A.
Dr. V. Literskis, S. Lozorai
tis, Dr. A. Maceina, arch. J. 
Pajaujis, Pr. Zunde, prof. S. 

Žymantas.

Dr. Z.
Keleris.

Australijos Lietuviui Bend- mūsų tautiečių tvirtas ryžtas, 
ruomenės savaitraštis, „Mūsų moraliai paremiamas visos eilės 
Pastogė", atšventė 250 nume- kitų tautiečių pritarimu, buvo 
rio jubilėjų ir įžengė į savo šeš be posėdžių 
tuosius gyvenimo metus. ...

jie patys neatlaikydami, būna 
išspausti.

Radioaktyvios, atomo spro- mis dienomis, 
gimo medžiagos, sunaikina kra 
ujo plokšteles (kraujuje be rau 
donų ir baltų kūnelių yra dar 
už juos mažesnės plokšteles), 
kurios sveikame kūne saugo, 

gaba kad kraujas nesiveržtų

mato 
krau 
ir ve

ir suvažiavimų 
įvykdytas. Laikraščio leidimo 

„Mūsų Pastogė“ Australijos gavimas užtruko penkis mėne- 
hetuvių Bendruomeneje išvarė sius. Tai buvo pirmas leidimas 
plačią tautinę - kultūrinę vagą. ne tik lietuviškam laikraščiui, 
Reikia prisiminti prieš penke- bet iš viso pirmas Australijoje, 
rius metus tą pakilią nuotaiką suteiktas išvietintų asmenų tau 
kada pirmieji laikraščio nume- tinei grupei. Tokiu tad budu 

„Mūsų Pastogei“ teko pralauz 
ti kelią ne tik pirmam oficia
liam lietuviškam laikraščiui, 
bet ir palengvinti tą patį kelią 
ir kitų tautų spaudai, kuo tuoj 
pasinaudojo ukrainiečiai, estai, 
lenkai, latviai ir tt. Tai gražus 

„Mūsų Pastogės“ neužmirš- mūsų tautiečio Antano Bauzes 
tami ir pagarbos verti organiza 
toriai buvo Antanas Baužė, 
anuometinis Lietuvių Draugi
jos pirmininkas ir rašytojas 

Pro Juozas Žukauskas. Tų dviejų

riai aplankė išsisklaidžiusius di 
dideliame ir neįparstame kraš
te tautiečius. Tada iš „Mūsų 
Pastogės” puslapių pajutome 
lietuvišką šilimą, kuri buvo 
taip reikalinga anomis pirmo-

Bet atominiai nuodai sunai
kina tas plokšteles. Taigi krau 
jas nesulaikomai ir plūsta pro 
skylutes žiurkės kraujagyslėse 
į kūną ir per gerklės plėves, 
per žarnų bei skilvio sieneles, 
per krūtinės plėves ir kt.

Taip atsitiko ir žiurkei, ku
rios kraują sugadino atomine 
medžiaga, iki pagaliau visi žiu 
rkės raumenys liko suparali- 
žuoti..
RUOŠIASI PAJUNGTI SAU 
LĖS ŠVIESOS ENERGIJĄ.

Saulė, apytikriai skaičiuo-

nuopelnas.
„Mūsų Pastogę” trejus me

tus sėkmingai redagavo rašytu 
jas Juozas Žukauskas, kuris sa 
vo svaria plunksna daug prisi
dėjo lietuviškosios 
dvasios puoselėjimo 
joje.

Šiuo metu „Mūsų

tautines
Australi-

Pasirodė, kad iš žiurkės krau 
jagyslių plūsta kraujas į vidu
rius, prakiurus kraujagyshij jant, kasdien žemei atsiunčia 
sienelėm. Pro jas prasiveržda-apie kvadrilioną (1.000.000.
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SUSI V ĮEIS L J IMAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyčių lietuviai 

nuu gimimo dienos iki 60 metų
Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 

Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA. 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
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000.000.000) kilovatvalandų 
elektros jėgos. Tai yra milži
niškas kiekis. Ir tai — nemoka 
mos, nereikalingos kitų jėgos redaguoja laikraštininkas Jur- 
šaltinių, kitų medžiagų panau- gis Kalakauskas.
aojimo jėgos šaltinis Solistas Domininkas Vildova,

Saules sviesos ir sihmos dė
ka visa žemė apsupta gyvybes savo išlavintu sodriu balsu ne 
— augalų, o per augalus ir gy tik pasirodo Australijos Lietu- 
vulių pasaulio, kurių viršūnėje ” 
žmogus sodina save, kaip gyvo 
sios gamtos veišpatį.

Mokslininkai jau seniai gal 
voja, kaip pakinkyti milžinišką 
saulės energiją savo reikalams, 

L bet jų bandymai iki šiol perma 
žai tedavė vaisių.

Tiktai Amerikos Bell Telefo 
nų laboratorijų inžinierių išra
dimas žada geresnių pasėką. 
Jie, G. L. Pearson, C. S. Ful
ler ir D. N. Chapin, pagamino 
tokią bateriją, kurioje saulės 
spinduliai sukelia elektros šio

Juozas Rimas.
Mokslininkai padarė plonu

tes titnago plokšteles ir sujun — Babuškinaitės baleto stu 
gė jas vielomis. Titnage įmai dija gegužės 23 d., 3 vai. 
somos kitos medžiagos. Kai Haigh School salėje turės mc- 
saulės spindulys atsimuša j tinį baleto studijos mokinių 
plokšteles, titnagas nuolat ima ’ 
atpalaidoti elektronus iš kiek
vienos plokštelės. Elektra ta
da vielomis eina į vieną stores 
nį vielos laidą, kuris ir suka di 
namą.

Apskaičiuota, kad vienas ket 
virtainis jardas titnaginių plo
kštelių gali duoti lemputei ži
binti „saulinės energijos *.

Išradėjai tvirtina, kad titna- garsėjo Chicagoje, kad lietuvai 
ginė baterija gali „amžinai“ tems buvo pavesta suorganizuo 
veikti. ti tarptautinė audimo paroda.

Pastogę”

vių Bendruomenės ruošiamuo
se parengimuose, bet gyvai n 
sėkmingai dalyvauja ir austra
lų visuomenėje. Prieš trejetą 
mėnesių Domininkas Vildovas 
buvo priimtas į Melbourne se
zoninę operą. Australijos lietu 
viai jo sėkmė labai džiaugiasi.

Leonidas-Reimundas 
Garbaliauskas,

pirmasis lietuvis Austi alijoje, 
šiais metais apleido Adelaides 
Universiteto auditorijas kaip 
pilnai kvalifikuotas statybos in 
žinierius.

koncertą.

■ Lietuvių Labdaros Sąjun
gos banketas minint įsisteigi- 
mo keturiasdešimt metų sukak 
tį sėkmingai praėjo Morrison 
viešbutyje Čikagoje. Netoli 
kstanties svečių sumokėjo 
10 dol.
H Lietuviški audiniai taip

tū- 
po

pa-

sielą maitinti, kad ji laiminga būtų. Kitaip nusibos jai 
pasitenkinimo laimė ir varginantis nuobodis prislėgs ją liū
desio sunkumu.

Suprato žmogus, kad tiesa yra Šeitano žodžiuose, todėl 
nusiminęs paklausė:

— Ką aš dar turiu padaryti, kad to išvengtau?
— Esi vienas, visa darai, ką panori, ir visa, kas yra 

šiame žemės pasauly, tavęs klauso. Ar esi išmėginęs laimę 
kito klausyti ir tenkinti kito niekados nepatenkinamus troš
kimus.

— Ne, ir net nenumanau, kaip tai gali atsitikti.
— Todėl nežinai ir nežinosi tikrosios laimės. Todėl 

nuliūdimu greitai pabrinks tavo širdis, ir nusiminimu pa 
tvinks tavo siela. Tikrą laimę tik aš tau galiu suteikti, į ją 
tik aš galiu tau praskinti kelią, bet už tai turi man nusilenk
ti, mane pagerbti, viešpačiu ir geradariu savo vadinti.

— Tu nesi Alacho angelas? Alachas juk man vien tik 
Jį vieną gerbti ir savo viešpačiu vadinti liepė.

Ir pamėgdžiodamas visaišmanantį Alachą išdidžiai ta
re Šeitanas:

— Aš esu aš. Aš esu gero ir pikto šaltinis. Pažink 
mane iš mano darbų !. ..

Ir pagimdė Šeitanas šmėklą, kuri buvo žmogui panaši, 
tik neapsakomai gražesnė ir skaistesnė, negu žmogus.

Ir sužavėjo toji šmėkla žmogaus sielą, ir pageido jo
sios žmogaus širdis ir panoro, kad ji gyveniman įeitų, kad 
gyventų su juo ir visuomet jo būtų.

Ir paklausė šeitanas žmogaus:
— Ar esi matęs tarp dangaus ir žemės gyventojų pa

našų tai šmėklai, kurią dabar išvydai:
— Nei tarp dangaus, nei tarp žemės gyventojų nesu 

matęs tokio gražaus ir malonaus sutvėrimo, kaip toji šmėk
la, kurią dabar išvydo mano akys.

— Alachas sutvėrė tave, žmogų, o aš sutversiu mote
riškę, ir patsai pasakyk, kieno kūrinys bus tobulesnis — 
Alacho ar mano?

— Tavo! — atsakė žmogus, vieno troškimo pagautas, 
vieno noro pavergtas, geidulių prislėgtas, kurie tą valandą 
gimė žemės gėdai ir amžinam Alacho akyse nusikaltimui.

Kaip šviesios nakties tamsumoje žvaigždės žibėjo šmėk
los akys, kaip jūrų putos buvo baltas josios kūnas, kaip 
gražiausių rožių žiedai raudonavo josios lūpos, kaip prino
kusios vynuogių kekės buvo stambios josios krūtys.

Gaisru suvirę žmogaus kraujas — ir į ją bežiūrėdamas, 
šmėkla besigrožėdamas, tikrą dabar norą pajuto žmogus, 
kad tuojau kūnu virstų toji šmėkla, kad amžinai jam pri
klausytų, valdytų jį sulig savo noro. ..

— Jei nusilenksi man ir pripažinsi mane viešpačiu ir 
valdovu, aš kūnu ir gyvybe apdovanosiu šią šmėklą. O gy- 
veniman ją pašaukęs atiduosiu tau, kad ji tavo laimei tar
nautų, amžinai tavo geidulingus troškimus gimdydama ir 
niekuomet nepatenkindama juos tenkintų. Užmiršo žmo
gus Alacho gėradėjystę, užmiršo amžinojo Dievo įsakymus.

nusilenkė žemai Šeitanui, kaip savo valdovui ir viešpačiui, 
ir nusilenkęs tarė:

— Tebūna, kaip tu nori, tik duok man ją, kaipo mano 
gyvenimo draugę.

Paėmė Šeitanas iš jūrų putų, iš rožių ir lelijų žiedų sul
čių, iš žemės mėšlo, iš medžio syvų kvapo ir sutvėrė mo
teriškės kūną ir įkvėpė jam gyvybę.

Ir buvo ji dabar dar gražesnė, negu toji šmėkla, ku
rios išvaizda Šeitanas buvo žmogų suviliojęs.

Ir atiduodamas ją žmogui tarė Šeitanas:
— Tu šio pasaulio valdovas, ir visa tau priklauso, kab 

jame yra, o aš tave valdysiu per ją, kurią pastatau sargy- 
bon, kad man ištikimas būtai. Jos rankose bus tavo siela li
tavo širdis kaipo minkštas molis, tau ir tavo laimei betar
naudama nuo šios dienos valdys tave, kaip panorės.

Taręs tai, nusikvatojo piktasis Šeitanas taip išdidžiai, 
jog net padangės suaidėjo ir atkreipė Alacho atidą i tai, kas 
atsitiko žemėje.

Bet negirdėjo žmogus, moters sužavėtas, kaip nusi
kvatojo Šeitanas, nematė, kaip jis išnyko... Apkabinęs ko
jas meldėsi jis moteriškei, kaip melstis dera tik vienam pra- 
amžiui Dievui...

Tai buvo šeštoji ir paskutinioji pasaulio kūrimo diena. . .
XI.

Nusiminė Alachas, išvydęs žmogaus neištikimybę, ir ta
rė angelams:

— Užvylė mane žmogus, nusidėjo man ir tapo neiš
tikimas. Todėl atimsiu iš jo dovanas, kurias jam buvau su 
teikęs, kad jomis mano garbei naudotųsi. Nebekurs jo sie
la daugiau, nebepuoš žemės jo širdis, ir nebevaldys pasau
lio, kuris jam buvo skirtas, bet kovos su juo, kaip priešas su 
priešu, vargu ir prakaitu iš jo išgaudamas, kas jam reikia.

Ir pasiuntė Alachas savo angelą, kad išbaidytų žvėris ir 
paukščius, kad baimę jų širdyse ir neapykantą pagimdytą, 
kad baidytųsi jie viens kito ir žmogaus ir kad vienas ant
ram visi jie būtų priešai.

O velnio sutvėrimą liepė angelui mirtimi nubausti, nes 
per jį pikta pasiekė pasaulis, per jį vargas ir nelaimė atsi
rado ant žemės.

Visa atliko Alacho angelas, kaip jam buvo Dievas pa
liepęs, tik mirtimi nepalietė moters.

Liūdnas grįžo angelas dangun, Dievo įsakymo neatli
kęs iki galo.

— Visa atlikau, Viešpatie, kaip esi man paliepęs. Pa 
sėjau žvėrių ir paukščių širdyse baimę, kad jie vienas antį o 
baidytųsi ir žmogaus bijotų, neklausytų jo balso ir jam nc- 
betarnautų. Bet moters paliesti negalėjau, nes ji tokia skais
ti ir graži buvo, jog numielino man rankas — ir tavo ugni
nio kalavijo aš prieš ją pakelti nebegalėjau!. . .

Pasiuntė tada Alachas kitą angelą, kad įvykdytų jo 
įsakymą ir mirtimi sunaikintų moterį ir išvytų ją iš žemės 
ribų.

Bet ir tasai angelas grįžo dar liūdnesnis, Alacho įsa
kymo neatlikęs.

— Ji tokia skaisti ir nekalta man atrodė, taip švelniai 
pažvelgė į mane josios akys, kad ištirpo mano širdis, ir gai
lesčiu patvinko krūtinė. Negaliu aš prieš ją pakelti ranką, 
kad ugniniu kalaviju sunaikintau ją ir nebūties tamsybesna 
nutrenktam

Tada pasiuntė Alachas trečiąjį angelą, rūsčiai jam įsa
kydamas nieku paversti sutvėrimą, kuris ne iš Dievo valios 
atsirado.

Praslinko daugel dienų ir naktų, kol grįžo pasiųstasis 
ant žemės angelas.

Grįžo dar liūdnesnis, dar labjau gailesčio ir nusimini
mo pagautas, negu tie, kur anksčiau buvo pasiųsti.

— Viešpatie! — tarė jisai: — aš neatlikau,t ką man 
buvai įsakęs. Neatlikau todėl, kad tai gražiausias ir kilniau
sias tavo pasauliuose sutvėrimas! Tuščia taps žemė, mo
ters nustojusi!...

Nieko nebeatsakė Alachas, tik nutiesęs nuo dangaus į 
žemę vaivorinį tiltą, apsigaubęs miglomis nusileido, kur bu
vo žmogus ir moteriškė, ir, pažvelgęs į ją, tarė vyrui:

— Liepk paslėpti veidą tai, kuri su tavim yra, kad ne
gundytų mano angelų priešintis mano valiai.

— Viešpatie! — atsiliepė žmogus: — aš tau esu skau
džiai nusidėjęs, bet tu patsai matai ir žinai dabar, ar aš ga
lėjau pasipriešinti ir nenusidėti, jei net tavo angelai dėl jo
sios nenusidėti tavo valiai negalėjo. Bausk mane, Viešpa
tie, kaip išmanai, tik neliesk moters, kuri nėra dar tau nusi
dėjusi.

Grįžo Alachas dangun, nieko žmogui neatsakęs. Tris 
dešimt tris dienas ir .trisdešimt tris naktis galvojo, giliai su
sirūpinęs, o paskui pašaukė angelą Izrailą ir tarė jam, taip 
pasakydamas:

— Skrisk ant žemės ir pranešk žmogui, kad paliksiu 
jam moterį, kurią ji sau pasirinko ir dėl kurios man nusidė
jo, bet nubausiu jį skaudžiai, gyvenimą iš jo atėmęs, kai su
eis dienos, kurias jam esu dabar paskyręs. Atėmiau iš jo 
kūrimo dovaną, bet kad pasaulis nebetektų tuščias ir neap
gyventas ir nieku nenueitų mano darbas, aš suteiksiu jam 
dovaną kurti panašius sau, kurie paveldės jam, kentėdami, 
vargdami, dejuodami ir ašaras liedami, sunkiai kovos su vi
sa, kas yr pasauly, ir kiekvienas jų kovos su visais, kurie 
bus pasauly...

Nuo šios dienos alks žmogus ir dideliu tik vargu suras, 
kuo savo alkj pasotintų, trokš žmogus — ir dideliu tik var
gu suras, kuo savo troškulį patenkintų. . .

Ir nuo tos dienos Alacho prakeikimas apsigyveno že
mėje, nuo tos dienos prasidėjo žmogaus vargas. . .

Taip lėmė Alachas, ir tesie jo vardas amžių amžiais 
garbinamas!

Nėra Alacho, kaip tik Alachas ir jo pranašas Muame- 
das. ..
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Veda sktn. inž. J. Bulota.
MONTREAL1O JŪROS SKAUTAI ATIDARO PLAUKIO 

JIMO SEZONĄ...

LIETUVIŠKOSIOS 
ŽUVĖDROS CHICAGOJE.
Chicagoje mūsų skautės, ku

rioms brangi jūros idėja, susi
organizavo į „Žuvėdros“ jūrų 
sk. vienetą. Jos tuo tikslu lan 
kė vietos (Girl Scouts of Ame 
rica) jūrų skaučių kursus. Tai 
jau trečias toks mūsų skaučių 
vienetas laisvajame pasaulyje. 
Kiti du yra Kanadoje. Linkime 
entuziastingoms Žuvėdroms ge 
ro vėjo Michigano ežero platy

1954 m. gegužės 2 d., tai dienai galėsime sutvarkyti. Po to, ^ėse!
na, kurią mes nelengvai užmir- didžiai pakėlę baltas bures, vėl PIRMUOS SĄSKRYDŽIAI.
Šime. išnešim lietuvių jūros skautų P. S. S. Pirmija yra nutarusi

Šiltas sekmadienio popietis, vėliavą į Kanados vandenis. sušaukti Tarybos narių konfe- 
Šeši jūros skautai, susėdę į ma Visiems jūros skautams, rencijas — sąskrydžius. Dėl 
šiną, skubėjo laivo bazės iink. Montrealio jūros skautų viene didelių nuotolių norima suren- 
Visų veiduose buvo matoma tas linki „Gero vėjo“. gti du sąskrydžius: vieną —

MAMERTAS MAČlLKASl
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ'*

SIUVĖJAS. $

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. $

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $

SKUBUSPATARNAVIMAS. $
V

Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf, Montreal. C
(blokas į rytus nuo De la Roche, užrašas: Rene Bourdages) £

• v v •Valandos : kasdien 9—6; penk tądien. 9-9 ir šeštadien. 9-6.

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

šypsena. Palikus dūmuose pa 
skendusį miestą, pasigirdo pir
mieji dainos garsai. Pagaliau 
miestas liko 25 mylios už mū
sų ir mašina sustojo prie laivo rt Colborne ir St. Catharines Čepas — pirm., vyresn. sktn. 
žiemavojimo vietos, kur ant apylinkėse veikia jauniausia Ka E. Putvytė — pavad., vyr. 
„elingio“ (laivui į vandenį nu nados liet, skautų-čių vietiniu sktn. Br. Kliorė — ižd., sktn. 
leisti bėgiai), stovėjo paruoš- kija Žalgiris. Žalgiriui priklau- K. Jonaitis — sekr., nariai — 
tas nuleidimui laivas. Netrukus so šie vienetai — 1) Gražinos s. F. Kirša, vyr. sktn. Stp. Kai 
laivas „elingiu“ pasiekia vau- draugovė, vadov. paskiltin. N. rys, vyr. sktn. dr. D. Kesiūnai- 
denį ir po kelių sekundžių jis Eižinaitės, 2) Šarūno dr-ve, tė, vyr. sktn. kun. dr. J. Vaiš- 
jau vandenyje su šešetu pasi-vadov. skiltin. J. Bieliūno ir 5) norą, MIC ir ktn. J. Vaišnys, 
ryžusių jame veidų. St. Catharines mišri skautų-čių S. J.

Ežeras tykus, tik retkarčiais dr-vė, vadov. skiltin. A. šetiko. 
papučia pakrantės vėjelis ir pa Nelengvas skautavimas Žalgi- 
kutena linksmus veidus. Atsi- rio vietininkijoje, nes ne tik sk 
skleidžia „logas“ (laivo kny- iltys, bet ir pavieniai skautai 
ga) ir jame pasirodo nauji įra- tės gyvena 25—30 mylių atstu 
šai. Po komandos, pamažu tols me vienas nuo kito. Tačiau lie
tame nuo kranto. Pasiekiamas tuviškas ryžtas nugali ir šias 
„bojomis“ nustatytas kelias ir kliūtis. Jau beveik visi kandi- 
laivas pasisuka į rytus. Paleng datai išlaikė 3-jo patyrimo lai
vą sutartinai irkluojant, dalina psnio egzaminus ir davė įžodį, 
mės įspūdžiais. Tai pirmi me- Seniau skautavusių Žalgiryje 
tai mūsų laivo istorijoje, kada tėra 10. 
laivas dar ir galutinai nesutvar Į augštesnius vyresn. laps- 
kytas, taip anksti pasiekė van- niius vietininko įsakymu buvo 
denį. Ir taip pamažu irkluo- pakelti: skiltininko — pskltn. 
jant, pasiekiame Keturių Pušų J. Bieliūnas, paskiltininkais — 
salą, kur truputį užkandę ir pa E. Gudaitis, A. Šurka, G. Bia- jjnhof 1Germanv1 
ilsėję patraukiam atgal bazės žas ir V. Biržėnas. VYČ1AV1MO PRASME.

Tokia tema pašnekesį skaitė vės Komiteto pakviestas orga- 
skautų vyčių sąskrydyje Hart- nizuoti liet, junimą Laisvės Žy 
forde, Conn., — vyr. skiltim gio — Crusade for Freedom 
Kęstutis Kudžma. Jis šiuo me- talkai.

Naujoje Anglijoje, o kitą — 
Chikagos srityje.

Skautų S-gos Tarybos Pirmi
Niagara Falls, Wellando, Po ją sudaro: vyresn. sktn. dr. V.

ŽALGIRIS — 
NIAGAROS PAŠONĖJE.

TALKA
„AUŠROS” TUNTUI.

Skautų pradėtoji talka „Auš 
ros“ tuntui, Rennhofe, Vokie
tijoje vis dar tebereikalinga p 
pildomų aukų. Kas nesuskubo, 
dar tebegali prisidėti savo au 
ka prie skautiškojo būklo ji en
gimo Rennhofe.

Kartu pranešama, kad Vasa
rio 16 gimnazijon mokytojau
ti persikėlė Vokietijos Rajono 
Vadeiva — sktn. Adolfas Venc 
lauskas. Jo vardu siųstim pini
gai, šiuo adresu: (16) Lampert 
heim, Huettenfeld, Schloss Re

link. Padarėm apie penkias jūr Žalgiris turi veiklų sk. rėme 
mylės ir laivas buvo vėl savo jų būrelj, kuris jau nupirko 6 
senoj inkaravimo vietoj, kur n palapines, virimo indus, sporto 
buvo paliktas. reikmenų ir pn. Skautės-tai ge

Daug yra užsibrėžimų, ta- riesiems savo bičiuliams už dos

W E L L A N D, Ont.
ŠAUKIAMAS SUSIRINKIMAS.

Birželio 6 d. K. L. B. Wel- mai, 9. Susirinkimo uždarymas
— Tautos Himnas.

Nenumokime rankas ant šio 
susirinkimo ir nepasakykime, 
kad apsieis ir be manęs, bet vi
si, kam nors kiek rūpi lietuviš
ki reikalai, atvykime į susirin
kimą ir aptarkime juos.

Be šio pranešimo spaudoje, clOe saleje. 
kiekvienam bendruomenės na Lietuvos 
riui yra išsiuntinėti, į minėtą K°vū Karo Invalidams šelpti, 
susirinkimą, kvietimai paštu į 
namus. Jei kas tokio kvietimo, St. Catharines miesto, važiuoti 
dėl pakeisto adreso ar iš viso LAKE St. per Queen Elizabet 
nepranešto bendruomenės vai- high-way. Privažiavus pumą 
dybai, negautų, tai pasitenkin asfaltuotą kelią pasukti deši- 
kite šiuo pranešimu ir visi, nėn ir už poros mylių kairėje 
kaip vienas, susirinkime. pusėje bus Garden City Beach.

KLB Wellando apyl. V-ba. LNKI Šelpti Komitetas.

OAKVULE, 0 t.
REMIA LIETUVIŲ MOKYKLĄ.

Šios, nors ir negausios koloj., žiuraiteinė Reg., Sargautis 
nijos lietuviai, vargo mokyklų A., Krivickas Myk. ir Ramonas 
Vokietijoje rėmimą yra teigia- A. ir vėliau prisidėjo Ramanau 
mai supratę ir įveitinę. Jau š. skas M.
m. vasario menes; čia susikūlė Be to, Jšiai mokyklėlei vien- 
būrelis, Rosenheimo lietuvių kartiniai paaukojo: po 1 dol.; 
pradžios vargo mokyklai remti. Ramonas A., Krygenene O., 
Į būrelį įsirašė ir šiais metais Aulinskas A., Simonavičius

lando apylinkės valdyba šau
kia visuotinį narių susirinkimą 

~ St. Mary's bažnyčios rūsyje 
(tuoj po pamaldų lietuviams). 
Nesusirinkus reikiamam narių 
skaičiui, susirinkimas įvyks toj 
pačioj vietoj už 1 valandos ir 
bus teisėtas nežiūrint dalyvau
jančių skaičiaus.

Susirinkimui numatyta se
kanti darbotvarkė: 1. Susirin
kimo atidarymas ir senosios 
valdybos atsistatydinimas (pa- 

’ sibaigė kadencijos laikas), 2. 
Susirinkimui pirmininko rinki 
mas, 3. Praeito susirinkimo 
protokolo skaitymas, 4. Valdy
bos veiklos pranešimas, 5. Kon 
trolės komisijos pranešimas ir 
atsistatydinimas, 6. Naujosios 
valdybos rinkimai, 7. Naujo
sios kontrolės komisijos rinki
mai, 8. Klausimai ir sumany-

GEGUŽINIŲ SEZONO 
ATIDARYMAS.

Gegužės 22 d. (šeštadienį) 
3 vai. p. p., Garden City Beach, 
Waller Park, Ontario ežeio 
pakrantėje, ruošiama sezono 
atidarymo GEGUŽINĖ.

Bus skanių valgių bufetas, 
su minkštais, kietais gėrimais 
ir loterija. Blogas oras nesutru 
kdys. Šokiai vyks ten pat esan 

' ’ ’ . Pelnas skiriamas 
Lietuvos Nepriklausomybes

Atvykusiems svečiams, nuo

tu New Yorke Lietuvių Lais-

čiau nėra to, kas negalima bū- nią paramą reiškia nuoširdų de 
tų nugalėti. Nors dar daug tu- kui.
rime trūkumų, bet atrodo, kad Žalgirio vietininkas yra pa
per porą savaičių laivą galuti- skiltininkas P. Balsas.

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

8 LIETUVIS LAIKRODININKAS |

ŽUKAS ANTANAS |
g 408-^8-th Ave, Ville Laealle, Que. TR 4321
X Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

į Lietuviška moterų kirpykla I 
| DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- » 
| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
f Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
| 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. §

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
LDYERSCo.

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 

priscatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

į'MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

'r,,.,,,,,.,,,,,,,,...,,.,,,,,

= A. J. Norkeiiunas
I I

PER SAVO AGENTŪRĄ

Į MONTREAL ENTERPRISES Reg’d |
's S
> AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 

NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- | 
į GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- | 

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA
VISOSE DRA UDIMO SRITYSE. | 

$ 5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 į

$ Tel. RA 7-31203.............,......................................................................... ,, g

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

B A L TI C\
Daromos įv. durys, langai, virtuvėms kabitai ir kiti įv. 

medžio dirbiniai.
SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje.
Lietuviams nuolaida.

A d r e s a s: 547 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal,
i P. Q. Tel.: HU 8—0162.

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

ijl Vidaus ligų, akušerijos ir venerinių ligų specialistas. į;
L 3537 PARK Ave, Montreal. Tel. HA 7623.

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

titmtRminnnummtmwmtwonnniinnnnw
f F t:H

I
 LIŪDESIO VALANDO1

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440 
a*"'”*

po Idol, kas mėnuo mokėti pa V. ir Liaukus A. ir 50 et. p. jo- 
sižadėjo šie asmens: Rimkus, kubaitis.
K., Frenzelis A., Pyževienė S., Būreliui kol kas vadovauja 
Lukoševičius A, p. Pulkaunin- KLB-nės vietos apylinkės vai 
kas, Simonavičius V., Žiuraitia dyba.

BELLAZZI-LAMY, INC I
TR S1S1 7679 G“rse St- Ville La.alle.

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

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BR1KSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

SEKITE NAUJAS MADAS « 
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ 
geriausios angliškos medžiagos iš j 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES į 

prie jūsų švarko. t
GARANTUOTAS DARBAS. j 

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME I
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME. g

NICK’S TAILOR SHOP 1
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013 g

ųttttttutttmutttuuuituttitmnumummmtmummjuttutttutttmumttm:

■■nu. Siuvėjas !
P. ŠIDLAUSKAS j

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 Bleury ir Dorchester) į:

MONTREAL |į
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St. CATHARINES, Ont. Port Arthur ir Fort William, Ont
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS. NUGPJŪČIO MĖNES

Lietuviu Bendruomenės su- Muzika buvo J. Vyšniausko ir ,.
ruoštas Motinos Dienos minėji Ritos Ulibnaitės. Š,emet taiP Pat. turėsime sa
mas praėjo gražiai. Pirm. K. ] _
Skrebutėnas, taręs atidarymo neris, pakviesdamas pabaigai 
žodį, pakvietė A. Skaistienę sugiedoti Lietuvos Himną, 
skaityti paskaitą. Skautai pasa
kė daug gražių eilėraščių. A. 
Dauginas ir D. Palujanskaite 
pagrojo akordeonais.

Lietuvių meno mėgėju gru- įvyks birželio men. 13 d., sek- , - , _ - ,
pė „Gintaras“ išpildė meninę madienį, P. Bieliūno ūkyje, tai tuvlskas skyrius butM gražus ir dymo ir naujo 
programos dalį. Mažosios mer-bus Antaninių gegužinė. Ant Pavyzdingas tarpe kitataučių.kirtimas.

KLB HAMILTONO APYLINKĖ

Atkelta iš 3-či.o puslapio. mas didelis dėmesys, kadangi 
nio salė), ją atremontavus ir pa joje auga toji mūsų Tautos kar 
šventinus Vilniaus Aušros Var ta, kuri turės grįžti į Tėvynę, 
tų Motinos Gailestingosios var kaip laivas, perplaukęs audrm- 
dū ir buvo laikomos pamaldos gą jūrą: — su nepalūžusiu Stic 
iki 1952 m. birželio 12 d. Ta
čiau ir šis pastatas buvo perma 
žas. Nutarta bažnyčią padidin
ti. Beveik po 8 darbo mėnesių, 
1953 m. birželio 7 d. iškilmin
gai pašventinta. Šiandien iš 22 
parapijiečių, Hamiltono AV pa 
rapija išaugo beveik iki 1.000 
asmenų.

Be lietuvių katalikų, Hamil- . _ _
tone gyvenama ir evangeliku, viečių - įmonių, kontraktorius kos dalykėliais, vadovaujant Z. ninių ir Petrinių gegužinė, to- 
kurių dvasinius reikalus aptai • *r kt. verslininkus, tačiau LN Ulbinienei, pašoko: Suktinį, Ka je pačioje vietoje. Gros geras oi 
nauja iš Toronto Kun. Dr. M. reikalas per ilgai buvo traktuo tinėlį, Gėlytes ir Ar aš tau, se- kestras. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Kavolis. Lietuviai Evangelikai 
turi įsteigę savo parapiją 
(1953. VI. 31.) ir prisiglaudę 
prie St. Paul bažnyčios.

Nepamirštas ir mūsų atžaly
nas, kuriam 1949 m. įsteigta 
šeštadieninė vysk. M. Valan
čiaus vardo mokykla. Ją lanko 
120 vaikučių, uoliai besimokau 
čjų savo tėvų kalbos, Tėvynes vo laisvę

bu ir lietuviška vėliava ant jo, 
o įgula, užgrūdinta dideliems 
darbams mūsų nuniokotoje Te 
vynėje.

Nemažu stabdžiu mūsų kolo 
nijos veikloje yra ir savų lietu
viškų namų neturėjimas. Nors 
jau esame ekonomiškai 
stipriai įsitaisę, turime 2 med. _ 
daktarus, per 18 įvairių preky gytės gražiai pasirodė plasti- roji įvyks birželio 27 d., tai J

gana

BUS PARODA.

DARBAI PAS MUS
Programai vadovavo J. Aidovo atskirą ei dv ų skylių paiodo -au piasįje(]a Laivai jau plan- 

kioja 
USA

GEGUŽINĖS.
Nors dar šaltas oras, rašant 

šiuos žodžius, bet jau geguži
nėms laikas paskirtas. Viena

je, taip lygiai, kaip pernai kad 
turėjome.

Prašome visus, kaip vietos mūsų 
taip ir apylinkėj gyvenančius me ų- 
lietuvius prie parodos kuomi bininkų liko pašauktų į daibą. 
kas gali prisidėti. Butų labai Miško pramonėj taip pat greit 
malonu, kad parodoje mūsų iie prasidės darbas: medžių pluk- 

sezono miško
V. Sibutis.

didžiaisiais Kanados n 
ežerais. Prekes atveža į 
miesto prieplaukas, ka- 
laivų plovimui daug dar

pavyzdingas tarpe kitataučių., kirtimas.

jamas patėviškai. Tenka džiaug se, nesakiau. Didžiųjų gi upe, Smagu išvažiuoti į žahuo- 
tis, kad ir šis opus klausimas vadovaujama Z. Jakubonio, pa- sius laukus ir pasidžiaugti gani 
pajudėjo iš vietos. Ir reik tikė- šoko: Rugelius ir Kalvelį, tos gražumu! Koresp.
tis, kad LN Hamiltone atsistos 
kaip lietuviškojo darbo ir pasi
ryžimo vaisius.

Tvirtais žingsniais KLB Ha 
miltono Apylinkė žengia į 7-tu 
osius metus. Ji tiki, kad už sa- 

: kovojančios tautos 
istorijos ir geografijos. Į mūsų ateitis yra tikrai užtikiinta 
mokyklą, kaip lietuviškumu greitam ir nepriklausomam gy- 
tvirtovę šiame krašte, kreipia- venimui. K. Baronas.

KLB HAMILTONO APYLINKĖS VALDYBOS 6 METŲ 
SUKAKTIES IR 50 METŲ NUO ĮSIKŪRIMO PIRMŲJŲ 
----------------- ---------------------- MINĖJIMO PROGRAMA.

mo aktas Royal Connougbt 
Hotel Crystal Ball Room.

God save the Quen, 
KLB Hamiltono Ap. Vai 
dybos Pirm. K. Barono 
žodis, 
Hamiltono miesto bur
mistro Mr. Lloyd D. Jac- 
son kalba, 
Krašto Valdybos Pirm.
J. Matulionio žodis, 
KLT Hamiltono sk. pir
mojo pirm. P. Vilnoniu 
žodis.
10 min. pertrauka.

Meninė programos dalis, 
kurią atliks sol. J. Krišto 
laitytė ir sol. St. 
nauskas. Akomp. 
St. Gailevičius. 
Uždarymas.
Lietuvos Himnas.

Visą šventę globoja didelis D. Jackson, 
vai. p. p. iškilmingas minėji lietuvių bičiulis, Hamiltonu KLB Hamiltono Apylinkės

Vai d y ba.

■ Baltimorės gyventojai paste 
bėjo, kad kažkoks švariai apsi
rengęs senukas per dienas lyg 

Vykstant mano dukrelei is ir be tikslo vandravojo gatve- 
Lenkijos į Kanadą, nuoširdžiai mis. Galop, policistai jį sulai- 
ją Londone (Anglijoje) sutikti kė ir išklausinėjus paaiškėjo, 
sius, globojusius ir apdovano-kad ta* esas kitoje miesto daly- 

... . je paskelbtas dingusiu tūlasjustus meiliems tautiečiams: ą- t t. . .J . Tom Jones. Jisai esąs jau net
p. Antanui Žukauskui, pp. Vii šimtas trejų metų senumo. Pa

PADĖKOS

LIETUVIŲ HAMILTONE 1 
Šeštadienis, gegužės 22 d. 
vai. p. p. parapijos salėje, 58 
Dundurn St. N., stalo teni
so ir
vai. p. p. Sanford Ave. Cent
ral School krepšinio rungty
nės tarp Clevelando LSK 
„Žaibas“ ir Hamiltono LSK 
„Kovas“.
vai. vak. Royal Connought 
Hotel Normandie Room po
būvis - balius.

Sekmadienis, gegužės 23 d.

1

4

8

11

1

5

vai. ryto pamaldos lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Pa
maldas laiko ir pahokslą sa 
ko Kun. Dr. J. Tadaraus- 
kas;
vai. p. p. pamaldos 
ms evangelikams.
das laiko Kun. Dr. M. Ka
volis ;

lietuvia 
Pamal-

a)
b)

d)

e)

b)

Bara-
muz.

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

8 Šios savaitės namai skubiam pardavimui: 8
v $ 11.900. Bloor-Delaware. Mūr. 6 kmb. namas. $3.000 jin.
v $ 14.500. Bloor-Indian Grave. 7 kmb. m. nam. $4.000 jm. 8 
L $ 16.900. St. Clair-Oakwood raj., atsk., gerų plytų, 2 augs. > 
r namas, dupleksas, vand.-alyva šild. Geras pirk. J
r $ 16.900. High Park-Roncesvalles raj., atskiras, 9 kmb., 3 
g mūrinis namas, vandeniu-alyva šild., garažas. ]|

]• 1. Namai pardavimui
i’, Greitas ir sąžiningas patainavimas perkant bei parduodant i 
v namus įvairiose miesto dalyse. i

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

3. Insurance |
i Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: g 
; ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

8 Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis
J’ P° pamaldų. 8

KREIPTIS OL 6381.

LONDON, Ont
SMULKI KRONIKA.

kad gus sveikatos reikalu klausi- čjnskams, p. Lasockams, Zam- klaustas, ko jis vaikščiojo gat- 
mus. Dėkinga publika gausiai niekams ir kitiems reiškiu nuo vėmis, Jones atsakė: „Ogi mei 
plojo tautiečiui - daktarui uz £įrdžią padėką ginų jieškojau“.
nuoširdžuis patarimus ir nuio- _ _ , ,. .
dymus. L. E-las. Pr. Pemkas. ■ pedantes varles Pietinėje

J Afrikoje kas penkios dienos pa
PASILINKSMINIMAS! Toronto, Canada. keičia savo kailį.

Gegužės 22 d., 54 m. rengia 3S Giedojo savo laidotuvėse. . . H Lietuvos totorių kronika iš 
mi p. M. Statkienės saloje so- Bertha Legge (Indianola) 50 1644-50 metų rasta Britų mu
kiai. Pradžia 7,30 v. v. Įžanga metų giedojo giesmes 900 lai- zėjuje Londone. Joje nušviečia 
50 et. Dėl linksmybes bus alų- dotUviU apeigose : jos giesmes mas totorių didžiūnų gyveni- 
čio, o dėl alkio sumuštinių. Gra buvo giojamos iš jos įgiedotų mas anų laikų Lietuvoje.
žiam vyrui, geram stovy, šita, 
turėsim ir degtinės. Parūpinta 
gera muzika. Mes, londonie- 
įiai, kviečiame ir iš toliau. Pa
vaišinsime. Pelnas skiriamas

— Malonu pažymėti 
Londono apylinkėje tautiečiai 
gražiai kuriasi. Paskutiniu lai
ku Londono mieste jau yia 
daugiau kaip 50 lietuvių namų 
savininkų. Nors šiųmetinis ne
darbas palietė ir nemaža lietu
vių, bet daug kam įsigytas ne- 
klinojamas turtas, ypač gauna 
ma butų ar kambarių nuoma, 
užtikrina tikresnę ateitį.

— Gegužės 9 d. Maž. Lietu 
vos bičiulių D-jos Londono 
skyriaus narių susirinkime su 
daryta pramogoms ruošti komi 
sija, kuri artimiausiu laiku nu
mato surengti pobūvį p. Stat
kienės salėje, Clarence gat. 357
nr. Tai būtų pirmas šio jauno lietuviškos mokyklos naudai, 
skyriaus parengimas su atatin
kama programa, turtinga lote
rija ir kt. įvairenybėmis.

— Gegužės 9 dieną SLA 32 
kuopa visai Londono lietuvių 
kolonijai davė gražios piogos 
išgirsti įdomią dr. A. Kavecko 
paskaitą apie Kanados gydyto
jus, ligonines, vaistines, drau
dimo bendroves ir kitus naudin

miesto burmistras Mr. Lloyd

Rengėjai — Tėvų Komitetas.

W. A. L E N C K I, 
B. A., L. L. B.“ 

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
lenefonas EM. 6-4182 

Toronto

n:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::
DANUTĖ STRAZDAITĖ

321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

CORDON’S BEAUTY SALON
H Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, ::
H dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek- t:
H madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

Jei norite PARDUOTI AR PIRKTIU * * w NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,
bandykite paskambinti mums.

Štai tik keletas pavyzdžių:
$2.500 įmok. Bloor-Brock, 
atsk., 6 kamb., 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. įejim., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai.

$5.000 įmok. Rucholme Dr. 
-College. Mūr., atsk., 8 k. 
2 virt., aliej. šild., garažas., 

$1.800 įmok. Ossington-Du 
ndas, 6 kmb. mūr., 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.

je paskelbtas dingusiu tūlas 
Tom Jones. Jisai esąs jau net

plokštelių ir jos laidotuvėse. . . H Kun. K. Senkus, kuris stu- 
4 Bulvių košė 
vaistas išsipagiriojimui, 
Indianos Universiteto bioche- giesmyną, 
mikas.

geriausias dijuoja bažnytinę muziką Ro- 
sakc moję, rengia didelį lietuvišką 

kuris apims seną
sias ir naująsias giesmes.

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

(tarp Dufferin ir Lansdowne)
: Tarpininkaujame pardavime ir pirkime įvairių nekilnojamų 

nuosavybių ne tik Toronto mieste ir priemiesčių rajonuose, 
bet ir visoj Ontario provincijoje.

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

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

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

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

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

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

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

i?Ap. Sakevičius - Sakus
Įstaigos telefonas LL. 3102, namų tel. LL. 06556 .

gražių 
, graži

virt., 
įvaz.

3

VIENYBĖJE — GALYBĖ g
TAUPYK g

LIETUVIŠKAME KREDITO KOOPERATYVE
Indėliai apdrausti. Augštos palūkanos. g
Būstinė: Lietuvių Namai, 235 Ossington Avė., 8

Toronto, Ont. KE 3027. {

g KE 1118 8

8

J. GREEN i
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER J

933 Bloor St. W. Tornoto. g
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su C 

mumis — mielai Jums patarnausimi 8

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS.
Kontraktorius K. TRUMPICKAS I
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai anglimis 
arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, moder
niškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. Įren
giami alyvos apšildymai (Oil Burneriai) į senas krosnis, 

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
1ŠS1MOKĖJIMUI DVIEMS MĘTAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimam it

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

| Dr. A.Pacevičius
j: GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai.

T Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. 
0 ir 7—9 vai., šeštadieniais nuo 11—3 vai.

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

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

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

1609 DUNDAS Str. W (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 i
TORONTO, Ont. ___ ~ a *

s

1
LA 7570 ,3

ji
WILLIAMBENDENA ■

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis
— mielai Jums patarnausimi

*** ■ ■ a ■ a va « * a asui mmb ua laiiaixiaiiiiiamiii ava a a a a s ai ■ h a |

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 0 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią 8 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 8

ED. KONDRATAS. 81113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 8 
Tel. LL 9626.

8 ii: PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS RŪŠIES: ii
Ii . iŠviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

......... .„.....„e....wm<
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haaaiAlton
DIDELĖS IŠKILMĖS HAMILTONE

šį šeštadienį ir sekmadienį — A. Kačanausko „Pavasario dai 
6 m. KL B-nės sukakties ir 50 nelė“ M. Petrauskas, „Našlai- 
m. nuo įsikūrimo pirmųjų lie- tėlė“, „Šį pavasary ir kt. antie 
tuvių šiame Ontario pramonės įe dalyje išgirsime arijas iš ope 
mieste, susilaukė susidomėji- rų Aida, Carmen, Žydė, Žuve- 

too ne tik vietos ar apylinkių lė, Čigonė. Duetui numatoma 
lietuvių tarpe, bet taip pat ir arija iš operos Carmen.
mūsų kaimynų — JAV tautie- 16 VASARIO GIMNAZIJAI 
cių iš Detroito, Rochesteno, ... . . ,
Buffalo. Iš Cleveland© atvyks- Pavestas piniginis vajus balan 
ta į šią šventę ekskursija (spor 
tininkų, jaunimo) ir į sekma
dienio koncertą solistė (nese
niai priimta į Clevelando opt 
rą) J. Krištolaitytė, iš Gary 
(Ind.) sol. St. Baranauskas.

Visa ta iškilmių programa tymas labai geras.
yra paskelbta paskutiniame šio atidaryme dalyvavo ir Kana

dos gubernatorius.
PEREITĄ SAVAITĘ

įvyko antras Pabaltijo tautų 
atstovų posėdis trėmimų minė 
jimo reikalu. Galutinai minėji 
mą — antikomunistinę demon 
straciją nutarta pravesti birže
lio 13 d. Latviai ir estai prisi
jungs prie lietuvių, prie mūsų

. džio mėn. dar nepilnai surink
tais daviniais davė apie 700 di.

DRAMOS FESTIVALIS 
pavadintas „Dominion drama 
festival“ vyko Hamiltono Pa 
lace teatre. Technikinis pasta 

Festivalio

laikraščio puslapyje, tačiau 
prie progos reikėtų pažymėti,, 
kad į šeštadienio pobūvį - ba
lių atskirų staliukų užsakymų 
nėra, o taip pat už juos nebus 
imamas joks užmokesms. Po
būviui gauta yra dar viena (ša 
lia Normandie) graži salė, tad 
visi tautiečiai galės laisvai tilp 
ti. Į sekmadienio koncertą pa- ba^ny^jos tuoj po pamaldų, 
tartina įėjimo bilietus įsigyti 
tuoj po pamaldų, parapijos sa
lėje.

Kadangi ši dviejų dienų 
šventė sutrauks daug apylin
kės lietuvių, tad neturintiems 
čia giminių, ar pažįstamų pa
tartina apsinakvoti šiuose vieš 
bučiuose: „Royal Connaught 
Hotel", kampas Kink ir John 
g-vių (kur vyks šventės iškil
mės) ir Fisher Hotel, kampas 
York ir Pork g-vių. Lietuviš
kos valgyklos: „White Rose 
Restaurant", 337 James St. N. 
(netoli CNR geležinkelio sto
ties) ir „Niagara Restaurant", 
244 James St. N. Lietuviškos 
kirpyklos, „Stan's Barber 
Shop" 263 James St. N. (vy
rų) ir „Ayrains Beauty Salon, 
1280 King St. E.

SOL. J. KRIŠTOLAITYTĖ 
IR ST BARANAUSKAS 

sekmadienio koncerte išpildys 
lietuvių kompozitoirų kūrinius, 
kaip „Atminimas“ V. K. Ba
naičio,

I TAUTIEČIAI, NEPRALEISKITE ŠIOS RETOS PROGOS IR ATSILANKYKITE Į 

NIAGARA FALLS, ONI'., LIETUVIŲ KLUBO RENGIAMĄ

ŠOKIŲ VAKARĄ
kuris įvyks gegužės 29-tą d., 7-tą vai. vakaro, St. Patrick's salėje (Victoria ir Queen 

gatvių kampas), NIAGARA FALS, Ont.
Šokiams gros Benny Ferri (pažadėta ir solistė)! ; Turtingas bufetas patarnaus visiems 
Prieš pat šokius Toronto menininkai ved. p. J. Jagėlos pasirodys su St. Lauciaus vien) 

veiksmo komedija — „PAVOJINGAS MOKYTOJAS“!
Ankščiau atvažiavusiųjų tautiečių patogumui salė bus jau atidaryta net nuo 5-tos vai. 

vakaro. * Atvažiuokite visi —iš toli ir iš arti! * Visų laukiame!
Niagara Falls, Ont. Lietuvių Klubas.

laikė pamaldas už visų gyvas ir 
mirusias motinas ir pasakė gra 
žų pamokslą.

4 vai, p, p. įvyko minėjimas, 
kuriam vadovavo šeštadieninės 
mokyklos vedėjas vet. di. J. 
Pilipavičius. Vaikučiai išpildė 
scenos vaizdelį „Leiskit į lėvy 
nę" padeklamavo, pagrojo ir 

ne- padainavo. Programą papilde 
dailininką prof, ir svečių vaikučiai iš Wildwo- 

Namuose od ir Thosby apylinkių.
Minėjimui pritaikytą zodj 

pasakė dr. O. Gustainienė. Mi
nėjimo pelnas paskirtas šešta
dieninei mokyklai ir Lietuvių 
Namų reiaklams.

Gaila, kad apie minėjimo la» 
ką ir programą daug Edmon-

EDMONTON, Alberta
DIDELĖ NELAIMĖ.

Atvelykio sekmadienį, balan Jonelio ir drauge reiškia nuo 
džio 25 d. visus Edmontono širdžią užuojautą ponams Vait 
lietuvius sukrėtė liūdna, skau- kūnams, 
di žinia — negailestingoji mir
tis staiga ir netikėtai nuskynė 
gražiausią žiedą — vos 14 me
tų sulaukusį ponų Vaitkūnų 
sūnų Jonelį.

Ponai Vaitkūnai, kurie gyve 
na Sant-Paul, visada buvo uo- w 
lūs Edmontono Lietuvių Bend kojas. Be to, sudegė veik visas 
” , Atvelykio jo kilnojamasis turtas, paveiks-

~' ' lai bei drabužiai. Jau antras me 
nuo A. Šepetys guli Universi
teto ligoninėje. Žaizdos buvo 
didelės ir labai skausmingos, toniečių nežinojo, nes pakviec. 
bet dailininkas jas pakelia did- mai nebuvo siuntinėti, tik baž- 
vyriškai. Jį aplankantieji stebi 
jį visad giedrioje nuotaikoje, 
net daktaras stebisi jo kantru
mu ir ištvermingumu. Jo drau
gai anglai ir lietuviai jį nuolat 
lanko, gyvos gėlės nuolatos 
puošia jo stalelį.

K, L, B. pastangomis, prisi
laikant lietuviško papročio pa
degėliui sušelpti, padaryta pi
niginė rinkliava. Kol kas su 
rinkta apie 200 dol. Tai maža

ruomenes nariai. i 
sekmadienį atvyko į Edmonlo- 
ną aplankyti pažįstamų ir da
lyvauti lietuviškose pamaldo
se. A. a. Jonukas tarnavo mi
šioms ir vos pusvalandžiui po 
pamaldų praslinkus sukniubo 
Lietuvių Namų kieme. Nuve-

NUKENTĖJO DAIL. 
A. ŠEPETYS.

Kovo mėn. 18 d. skaudi 
laimė ištiko 
Aleksandrą Šepetį, 
kaitinant šarlaką, užsidegė ir 
smarkiai apdegino A. Šepečiui

Nuo Hamiltono VA bažnyčios 
su antikomunistiniais plakatais 
pajudėsime 12 vai. Maršrutas 
toks pats, kaip ir pereitais me- 
tais — Dundurn g-ve, King g- -us H inėn konstatuota štai 
ve ir Gore Park. Prie pamink
lo, uždėjus vainikus, minėjimas 
būtų nukeltas į Royal Connau 
ght Hotel salę (principinis nu
tarimas).

Dėl viešos piniginės rinklia
vos šeštadienį miesto gatvėse, 
nutarta vykti į burmistro įstai 
gą ir tuo reikalu išsiaiškinti. 
Atrodo, kad tam yra reikalin
gas miesto Tarybos sutikimas, kraujas ir vėl teko kreiptis pas parama taip didžioje nelaimc- 

Lietuvius posėdyje atstovą- gydytoją. Kirpykla kurį 
vo pirm. K. Baronas. buvo uždaryta.

MĖSOS PRODUKTŲ BAŽNYČIOS
krautuvės „Ekonomy Mear PAGRAŽINIMO
Market" sav. VI. Kybartas, ne darbai vyksta Hamiltone.

gi mirtis. Tai skaudus smūgis 
tėveliams ir visiems edmonto- 
niečiams. Laidotuvės įvyko St. 
Paul kapinėse (St. Pauly po
nai Vąitkūnai turi savo Foto- 
-Studiją),

Edmontono lietuviai liūdi ma 
lonaus ir visad besišypsančio

nyčioj laike pamaldų pranešta, 
kad ruošiamas Motinos dienos 
minėjimas. Edmontonietis.
.-.-cccCvVA'ccc.'-cccc.'.'c-'e
REPATRIJUOS PABALTIJO 

VOKIEČIUS.

PO KŪJU IR PJAUTUVU.
Gautieji vilniškės „Tiesos" 

numeriai mirga letuvių „menu 
dekados" vaizdais, žiniomis n 
aprašymais.

Įžangą jai paruošti į Maskvą 
buvo nusiųstas A. Gricius, ku
ris aprašinėjo Maskvos vitu- 
nas, užkimštas plakatais apie 
dekadą. A. Venclova nutukimu 
peraugęs bekoną ir pasiekęs pe 
nimojo dviejų centnerių, ra
šo partijai, žinoma, komunistą 
partijai, „vienintelei ir geriau
siai“, himną. Girdi, „mus pasi
savint mokei".. . Taip, bet tai 
tinka tiktai Maskvai, kuri vis
ką savinasi. O Venclovai — ne 
bent pasisavinti liaudies vargo, 
prakaito ir kraujo. Nes nuo ko 
Venclova nutuko, jeigu ne liau 
dies krauju, kurį partija spau
džia visomis priemonėmis?

Kaip ir dera, visi dekadimn 
kai visų pirma buvo suvaryti 
prie Lenino-Stalino lavonų į 
mauzuliejų.

Dekadą pradėjo J. Švedas su 
ansamblio choru ir šokių gru
pe. Daugelis artistų vyžoti, tik 
Švedas augštais auliniais deba
tais... Nepatogu gi buvo pra
lenkti" Maskvą...

Po to sekė Filharmonijos ii 
Radijofono jungtinis choras, di 
riguotas K. Kavecko. Keistai 
pasirėdęs tas choras. Moterys 
apsirengusios kažkokiais rusiš
kais balachonais, perjuostais 
virvagaliais. Taip atrodo iš fo
to.

Visi atvaizdai rodo pozas, 
kad pavergėjai sutinka paverg 
tuosius — išdidžiai, žiūrėdami

Vokiečių Rytprūsių pabege- iš augšto ir duodami suprasti, 
lių organas „Das Ostpreussen- kad jūs nieko daugiau — tik- 
blatt“ Nr. 17) 54 rašo, kad, pa tai mūsų vergai, 
skutinėmis Berlyne gautomis 
žiniomis, Rytinės Vokietijos įs 
taigos sutinkančios repatrijuo
ti į Rytinę Vokietiją ne tik 
šiaurinėje Rytprūsių dalyje, 
vad. Kaliningrado srityje, bei 
ir Klaipėdos krašte, taip pat 
kitose Lietuvos dalyse, be to, 

. Jau muose šeštadienines mokyklos Estijoje ir Latvijoje palikusius
toli senosios, įsigijo dar vieną yra išpiltas aplink bažnyčią ce tėvų komiteto ir mokytojų pas arba prievarta sulaikytus vo-

” ', pavad. mentas, padaryti laipteliai, o iš tangomis įvyko Motinos die- kiečius. Tam tikslui sovietinės
Market', šiaurinės jos pusės užsodinta nos minėjimas. Lietuvių namų zonos vidaus reikalų mimste-

laiką je, bet nuoširdi užuojauta ken
čiančiam tautiečiui.

MOTINOS DIENA.
Gegužės 9 d. Lietuvių Na

(132 James St. N.), 
„Lord Meat
LIETUVIŠKOS KIRPYKLOS žolė su jaunais medeliais. Kbi. koplytėlėje kun. B. Jurkšas at- rijoje pradėti reikalingi paruo- 
sav. (Stan's Barber Shop) St.
Savickui padaryta tonsylų ope

Patekėk rytų aušrine“ raicija. Po šešių dienų pasirodė

PERKAM ir PARDUODAM:
Hotelius, Motelius, Įvairias 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.

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

Finalinėn scenon suvaryti 
400 žmonių, kad visu būriu ga
lėtų giedoti prievartos garbes 
himną pavergėjui. Pryšaky sto 
vi ir Kipras.

Taip viskas norima parodyti 
iškilmingai. Tiktai tuose „ lie
sos“ puslapiuose visą tą iškil
mę nustelbia Chruščiovo reika
lavimas. . . aiti dirvonus. Nes 
gi dirvonais apaugo sovietai. 
Bet apie dirvonus pacituosime 
kitame NL numery.

Klaipėdos kr. vokiečiai neturi 
nė vienos vokiškos mokyklos.

nrniTi iiM

J. VALEVIČIUS

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovus Hamiltone

ir A. PRANCKEVIČIUS
Visokeriopas informacijas uteiks ir 

se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į

913 Main St. E. Hamilton tel.

namų problemo-

staigą

LI 9-4121.

Namai pardavimui:
Rosemounte:

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

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

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

Centralinis šildymas 
aukštams. Naujas. 

$16.500. Paskola $ 
iš 5%%.

metams.
Įmokėti $

Ave, La

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

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

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

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

5/2%.
Asmenines paskolas: maši
nų pirkimui, baldų įsigiji
mui, namų remontui ir ki
tiems reikalams iš 6%.
Reikalinga: Namai pardavi 
mui. Žemės sklypai pardav.

šiamieji darbai. Repatrijacija, 
kai dėl to bus susitarta, vyktų 
per lenku repatrijacinę stovyk
lą Stettine.

Apskaičiuojama, kad šiuo Jie turi drauge su rusų ir lietu 
metu Latvijoje yra vokiečių ki vių vaikais lankyti valdines 
limo žmonių apie 1.000. „Prcs mokyklas, kuriose mokoma tik 
sedienst der Heimatvertriebe rusiškai ir ,lietuviškai. Vokis- 
nen“ Nr. 16-54 pažymi, kad kai nemokoma.

Į Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- Jį 
i , mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 

I1’ teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai £

Jonas Zmuidzinas |
Paryžiau* universiteto dipl. teisininkas: »

3420 Drummond, Montreal,!*.Q.,Canada. TeL: PL 6580 g

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

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

Kitchener, Peterborgh, Ri shmond Hill.

HE 32077697 CENTRAL, VILLE LASALLE.

LE M1EUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSIN1MO 
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

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

J.R. R1ENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ ROSIU KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

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

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — J UMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

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

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E. 
RAymond 1—6005.

Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai* — visą dieną

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

iš namų ir prista-
HISSNM. 
MW1CI

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

NE. 5-0303
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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 Į HAMILTONĄ MINĖJIMĄ

ŠEŠTADIENĮ, gegužės mėn. 22 dieną: SEKMADIENI, gegužės mėn. 23 dieną:
valandą po pietų parapijos salėje stalo teniso ir j 1)
valandą po pietų Central School Sanford Ave. N. krepšinio rungtynės

CLEVELAND — HAMILTON
valandą vakare Royal Connought Hotel Normandie Room salėje

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

2)

3)

i 
4

8 3)

11 valandą ryto pamaldos lietuviams katalikams Aušros Vartų parapijos bažnyčioje. 
Pamaldas laiko ir pamokslą sako Kun. Dr. J. 3 adarauskas.
1 valandą pamaldos lietuviams evangelikams St. Paul bažnyčioje. Pamaldas laiko Ku 
nigas Dakratas M. Kavolis.
5 vai. p. p. Royal Connought Hotel Crystal salėje

KONCERTAS,
dalyvaujant sol. J. KR1ŠTOLAITYTEI ir sol. ST. BARANAUSKUI. 
Akomponuojant muz. ST. GAILEVIČ1UI.

KLB Hamiltono Apylinkės Valdyba.

MONTIREAL

Susirinkusieji buvo

kaip buvo

BIRŽELIO 14—15 D. LIŪDNŲJŲ fVYKIŲ MINĖJIMAS.
Gegužės 11d. buvo susitikę mokytojų organizacija teisėtai 

Pabaltijo tautų atstovai pasitar sudaryta* Tą Kanados 
ti dėliąj š. m. tų įvykių pami- teismo nutarimą Quebeco vy- 
nėjimoi Sutarta: šiemet minė- riausybė apskundė augščiau- 
jimas įvyks birželio m. 13 d. šiam Imperijos teismui Angh- 
prie paminklo Dominion Squei. jos Londone, bet ir šis teismas 
Minėjimą ruošia Pabalteičių mokytojų organizaciją lado 
Federacijos Montrealio sky- tvarkoje. Tačiau ir po to ne
riu ir tam tikslui šaukiamas sklandumai nesibaigia.
skyriaus pilnaties posėdis ge- PALEIDO 200 DARBININKŲ 
gūžės 28 d. Vieta ir laikas bus 
pranešta vėliau. Montiealio he 
tuvių bendruomenę federacijo
je atstovauja J. Žmuidzinas, 
inž. J. Daniliauskas ir inž. P.
Povilaitis.
PASIKEITIMAI MONTREA
LIO PABALTIEČIŲ FEDE

RACIJOS SKYRIUJE.
Inž. L. Balsys dėliai susidė

jusių aplinkybių 4 mėnesius ne 
galės dalyvauti Pabaltiečių Fe
deracijos Montrealio 
darbuose.

Apylinkės V-bai 
tas pareigas sutiko 
inž. I. Danilaiuskas, gyv. 7510 
Second Ave, St. Michel, Mont 
real 38, Q., telef. VI 1-8086.

NESUSIPRATIMAS SU
MOKYTOJAIS

ri

skyriaus

siuvykla Bond Longueiloje, o 
likę neišdirba visų dienų savai 
tėję, nes negaunama naujų už
sakymų.

ATLAS PRALAIMĖJO 
BYLĄ.

Statybos bendrovė Atlas, ku 
su Montrealio miesto savival

dybe pasirašė 3 mil. dol. sutar
tį pravesti vandentiekį, parei
kalavo iš savivaldybės papildo
mo pusės miliono dol. Kilo teis 
me byla, nes savivaldybė nesu 
tiko mokėti. Teismas Atlaso

prašant, reikalavimą atmetė.
pasiimti

TIKSLIAU REIKTŲ
Buvo paskelbta, kad pp. Ria

ūkų šeima dėl nelaimių reika- narių susirinikmas įvyks gegu- 
linga paramos. Ir aš, gal, kuo žės mėn. 23 d., 1 vai. p. p., Lie- 
padėčiau, bet nepaskelbtas ad- tuvių Namuose. Narių dalyva- 
resas. Reikėtų skelbti tiksliai vimas būtinas, nes bus svarsto 
adresus tokiu atveju, kad ga- mi svarbūs reikalai. Pnjaučian 
Įima būtų reikalingus pagalbos tieji kviečiami atsilankyti.
paremti. X. Valdyba.

K. L. T. S. TORONTO 
SKYRIAUS

D. L. K. Vytauto Klubo
MONTREALY RUSAI 
NEGAVĘ TEATRO.

Rusai iš Maskvos į Kanadą 
prisiuntė propagandos tikslais 
būrį savo artistų - dainininkų, 
šokėjų, instrumentalistų. Tai,

Montrealio miesto katahkiš- žinoma, vietos komunistams 
kų mokyklų mokytojai sudarė buvo dėl ko pasidarbuoti ir 
profesinę organizaciją, kurios daugiau praplėsti komunistinę 
tačiau Quobeco vyriausybė ne propagandą, Tačiau ne visu, 
pripažino. Tačiau jos skundą taip sekėsi. Didžiausiame Ka- 
teismas atmetė, nes rado, kad nados didmiesty Montrealy, so

Nepaprastas šėrininkų

PARDUODAMAS ūkis ant 
Ottawa upės kranto prie vieš
kelio Nr. 17, dešiniajame upės 
krante; pusė žemės miškas, 
daržinė 32X40 pėdų. Kaina 
3.000 dol. Teirautis Mr. J. C.

Lalonde, tel. Rigoud 446.
C ™ X"—' ' x-■— i
SULLIVAN REALTIES Co.

63511410 Guy St., tel. FI

Porkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar

namų telefonu HE 7877.

neju- 
mūs'i

jo

xk

I
Dr. J. š E G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA 

office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611. 
vai.: 11—12, 2—4, 6—9, 

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą.

t n a m ų 1038 Osborne A v. 
| VERDUN. Tel.PO 6-9964 

, l|M< MM Į —

vietiniai propagandistai savo 
demonstracijoms negavę teatro 
ir išvyko namo.

BOTANIKOS SODE, 
dabar žydi labai daug įdomių 
augalų. Botanikos sodas lanky 
tojus įleidžia nemokamai. Kas 
dien atviras nuo 2 vai. pp.

MIRĖ ŠIMTAMETĖ 
LIETUVĖ.

Mirė 97 metus turinti senu- 
ateivė O. Laukaitienė, ku

rios kūnas per AV parapiją lai 
dojamas šiandien. Jos vaikai ir 
vaikaičiai buvo jau 4-rių gene
racijų.

Tauteičiai maloniai prašomi 
apie senus žmones, kaip ir ve
lionė Laukaitienė, pranešti re
dakcijai, kad su jais galima bū 
tų pasikalbėti, gauti jų nuot
raukų ir tt.

ŠV. JONO LIUTERONIŲ 
BAŽNYČIOJ,

Jeanne Mance ir Prince Arthur 
gt. kampe, gegužės 23 d., 12 
vai., lietuvių pamaldos.

SUSIRINKIMAS
ŠAUKIAMAS PENKTADIENI, GEGUŽĖS

MĖN. 28 D. 8 VAL. VAKARO.

2159—61 ST. CATHERINE ST. E.

tė

Prašoma visų šėrininkų būtinai dalyvauti, nes bus 
balsavimu sprendžiamas žemės pirki mo 
klausimas ryšyje su numatytu klubo patalpų 
pertvarkymu. KLUBO VALDYBA.

TORONTO „PRISIKĖLIMO
JDOMUS KONCERTAS. PARAPIJOS ŽINIOS*
CKEY teatre įvyko tarptau skelbia: vyr. ateitininkų susi- 

tinio pobūdžio koncertas. Šį rinkime paskaitą „Masonai ir 
koncertą rengė „Woodsworth jų kova su Kat. Bažnyčia“ skai 

meninis tė Dr. J. Gutauskas geg. 16 d.
Liepos 3—4 dd. Dievo Moti 

certo programos pildyme daly- nos Marijos Šventųjų 
vavo 13-kos tautų meniniai vie proga, ruošiamas Kanados Lie 
netai. Lietuvių nebuvo. tuvių Katalikų Kongresas, ku-

Music Guild“, CCF 
kultūrinis padalinys. Šio kon

metu

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR 
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND 
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822.

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

| Tel. CH. 7236

INTELEKTUALŲ KLUBAS.
Jau seniai projektuotas, bet lionis, inž. Sližys, inž. Meihū- 

dėl pretenzingo vardo užkliu- nas ir p. J. Skudra (lietuvis- 
vęs, sekmadienį įvykusiam L. -latvis).

susirinkime buvo patenkinti diskusijomis, prita- 
Sus-me dalyvavo rė šio klubo tikslams ir pagei- 

kurie įsirašė davo daugiau pranešimų ir pas 
. L.

Namuose 
įsteigtas, 
apie 20 žmonių, 
klubo nariais. Pirmininkaujan- kaitų įvairiais klausimais, 
tis inž. J. Sližys pasiūlė dabar 
klubo vardo ir regulamino ne
svarstyti, nes tas tik sukels be 
reikalingus ginčus, 
aną sykį.

Įsisteigus klubui, 
sitvarkys po valiai, 
mas tam pritarė.

Klubo valdybon
inž. J. Sližys — pirm., inž. Mei davė ženklą skirstytis, visi nu 
hunas — sekr., J. R. Simona- stebę buvo, kad laikas greit pa 
vičjus — narių pavad., Jiems sibaigė, 
atatinkami kandidatai išrinkti Sakoma, kad kituose dviejuo 
J. Matulionis, inž. P. Leiis ir se lietuvių pasilinksminimuose 
p-lė I. Matusevičiūtė. tą vakarą, nebuvo geriau. Nors

Toliau ėjo gen. konsulo p. Torontas didelis ir lietuvių ja- 
V. Gylio padaryta pasaulio po- me gyvena tūkstančiai, bet, ac 
litikos apžvalga ir iš jos kilu- rodo, kad trijų pasilinksmini- 
sios diskusijos ir komentarai, mų tą patį šeštadienį yra per- 
Diskusijose dalyvavo J. Matu- daug. . . ? J. N.

SMAGUS 
PASILINKSMINIMAS.

Gegužės 8 d. Lietuvių Na
muose įvyko Lietuvių Socialde

viskas su- mokratų Toronto sk. pasihnks 
Susirinki- minimas-šokiai. Visi kultūrin

gai linksminosi, šnekučiavos ir 
išrinkti. vaišinosi. Kai šviesos signalai

$ Visos ir visi j gegužės 22 d. „Club Top Hat“ didžio

joje salėje įvykstantį didžiulį

NEPTŪNO BALIŲ.
» Programoje: Baliaus Karalienės rinkimai ir karūnavimas.

Solistė p-lė St. Mašalaitė.
Jūrų skautų pasirodymas.

» Gros didelė kapela; bus pasirinkimas įvairių gėrimų, 
mandagus patarnavimas.

$ Vietas užsisakant Skambinti P. Goriui LL 4576.
Jūrų skautų rėmėja'.

v' Raštinė: OLiver 4451
3

«
Dr. P.MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

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

XK

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock Av.

; (Įėjimas iš 613 Brock Av.)
Priima ligonius, gimdyves 

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

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

■XX-■ —mx : —....K

netai. Lietuvių nebuvo. į ‘
Čekai, estai, danai, suomiai rįs įvyks Toronte ir Hamilto- 

ir ispanai neblogai publiką do-
Kun. dr. M. Kavolis, mino tautiniais šokiais. Išski

riant ispanų, škotų ir kanadie
čių šokius, labai daug panašu
mo buvo mūsų lietuvių tauti
niams šokiams. Lietuviai buvo 
kviesti ir pasižadėjo dalyvauti, 
bet dėl susidėjusių aplinkybių 
dalyvauti negalėjo.

Būtų gerai, kad ateity lietu
viai dėtų pastangas ir tokios 
sies koncertuose atstovauti 
tuvius. J.

VELBASIO BALETO 
GASTROLĖS

šeštadienį Masaryk Hall salėje 
praėjo su nemažu pasisekimu. 
Baletmeisteris Simas Velbasis 
ir 7 grakščios būsimos baleri
nos (studijos mokinės), atvy- gauėms7r7g^W ^O^ž^d. 
kę iš Čikagos, parode torontie ° 
čiams daugeliui dar nematyto 
baleto meno kultūrą ir žavin
gumą. Ypatingai gražiai jau
nos šokėjos sugebėjo perfor-

IŠKYLA | QUEBEC’O 
MIESTĄ

įvyksta šį sekmadienį, gegu
žės 23 d. Autobusas išvyks ly
giai 7 vai. ryto iš Lafontaine 
Parko (kampas Sherbrooke — 
Papineau). Patartina pasiimti 
užtektinai sumuštinių.

Blogam orui esant, iškyla 
bus nukeliama į gegužės 30 die 
ną. Dėl smulkesnių informaci
jų patartina paskambinti Sta
siui Naginoniui telefonu TU 
8166. Ai V-ba.

PADĖKA.
Nuoširdžiai dėkojame Auš

ros Vartų parapijos klebonui 
tėvui kng. J. Kubiliui už atiai 
kytas pamaldas gegužės 16 d. 
ir pasakytą turiningą pamoks
lą 50 metų spaudos atgavimo 
sukakčiai paminėti, tėvui kun.
Aranauskui uz atspauschnima^ lįeį tautiniusJ šoFklus j 
minėjimo programos, Dr. H. 
Nagiui už išsamią ir turiningą

ru 
lie 
N.

ne. Liepos 3 d. Toronto Katcd 
roję, 6 vai. vak. įvyks Marijos 
šventųjų metų pamaldos, ku
riose dalyvaus Kardinolas.

Rugpjūčio pirmaisiais sek
madieniais pramatomos malcii 
ninku kelionės į pirmųjų Ame
rikos kankinių šventovę Fort 
Ste Marie.

Rugsėjo mėnesį rengiami 
ypatingi kursai motinoms.

Klebonijos patalpose vaiku
čiai rengiami pirmai komunijai. 
Pamokos vyksta pirmadieniais 
5.30—7.30 ir šeštadieniais Ii

Birželio 25—27 dd. moterų 
rekolekcijų namuose rengia- 

' mos uždaros rekolekcijos mer-

choreografinį stilių. Publika 
buvo susodinta prie vaišių sta

ę

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
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, ; Į

baigęs išklausyti visą teisių kursą t
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

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

PIRMOJI LIETUVIŲ

Real Estate įstaiga
Nuosavybės arba biznio pirkimo ar pardavimo reika
lais,, paskolų gavimo, namų ar biznio apkainavimo ir 
teisingo patarimo reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą 

be obligacijos.
Esu Toronto miesto gyventojas per paskutinius 25 metus.

AL GARBENS - Garbenis
REAL ESATE and BUSINESS BROKER

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

d. — ištekėjusioms moterims.
Birželio 5 d., šeštadienį, Ma

saryk salėje įvyks parengimas, 
kurio pelnas skiriamas BS Fon 
dui.

Parapijos choęo repeticijos 
vyksta vienuolyno patalpose 8

• mote
rims; trečiadienį — vyrams. 
Kviečiami nauji choristai prisi 
dėti.

Susituokė: Vyt. Semaška ir 
Rita Tamaliūnaitė, Adomas 
Grigonis ir Ramutė Žaliauskai 
tė.

Viso BS Fondui yra aukota 
— 23.500,67 dol.

paskaitą D'arcy Me Gee salėje, Jiuk irturėjo dvi b malonu- vaL PP-: Pjrm,adieni ~ 
on arti ki Karnplipnpl akom- J ” rime* __ vmą.

LIGOS IR NELAIMĖS.
Stasys Jankauskas Queen

op. sol. E. Kardelienei, akom- 
poniatorei M. Siegrist, moterų 
dueto dalyvėms B. Morkūnie
nei ir M. Murauskienei, akom- 
ponuojant Z. Lapinui už atlik- Elizabeth ligoninėje pergyve- 
tą meninę programą, o mielie- no dvi operacijas, kurias sėk- 
ms tautiečamsi už atsilankymą mingai padarė Dr. J. Šegemo- 
į paminėjimo aktą. gas. Dabar p. Jankauskas svei

KLB MA V-ba. ksta jau namie.

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

REIKALINGI NAMAI PARDAVIMUI
r
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