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Geros žinios iš Washington’o
ERDMONO SIMONAIČIO APSILANKYMAS STATE DEPARTAMENTE.

Gegužės 25 d. Lietuvos Įg. reikalų Direktoriui ir nuvedė vi čius ir susirinkusių vardu pa- 
Min. JAV P. Žadeikis pristatė sus apsilankiusius pas Wal-prašė supažindinti su Tarybos 
Valstybės Departamente Ma- worth Barbour. Jam E. Simo veikla ir siekiais. E. Simonaitis 
žosios Lietuvos Tarybos pirmi- naitis ir įteikė memorandum^ suglaustai išdėstė darbus ii 
ninką Erdmoną Simonaitį M. Lietuvos Tarybos vardu. P. ateities planus. Jaunesniosios 
Gen. Konsulą Joną Budrį, kaip W. Barbour pasirodė žinąs kartos M. Lietuvos veikėjas 
buvusį pirmąjį Klaipėdos KraŠ- tuos reikalus ir domėjosi jais, p m. Brakas tą pranešimą pa
to Gubernatorių ir ilgametį klausinėdamas E. Simonaitį, pddė savo samprotavimais. Ke 
gen. konsulą Rytprūsiuose n Gen. Konsulą ir dr. M. Braką. H būvio dalyviai, kaip dr. J. 
M. LictiAos veikėją Dr. Mai Vakare, Įg. Min. ir ponia Ža Pajaujis, K. Škirpa ir kiti pa- 
y1'1- ., .. Į 5 p °i į deikienė suruošė Lietuvos Pa tiekė klausimų, į kuriuos atsa-

Johnson ir palydėjo pas Ha- «Hintinybeje pietus, dalyvau-ke E. Simonaitis, Min. P. Ža- 
lold C. Vedeler, Rytų Europos Jant IL C Vedeler su Ponia- deik1ls1 savo žody.Je Pabrcze1 
reikalu skyriaus vedėją, ku- Nuvykę Vašingtonan gegu- SP dalyvių norą išreikšti sohda 
riam Ė. Simonaitis išdėstė Ma- žės 24 d. pp. Simonaitis ir Bra ™mą mažlietuviams nors kuk-
žosios Lietuvos problemas ir kas su Gen. Konsulu J. Bud- l’a auka ir įteikė savo asmeninę
pateikė jas raštu, nu, pirmiausia vizitavo Lietu- 50 dol. auką. Susirinkusieji mie

Susipažinęs su tuo memoran vos Įgaliotą Ministrą Povilą lai tam pritarė, įteikdami p. E.
durnu, p. Vedeler pareiškė, kad Žadeikį. Tą patį vakarą pp. D. Simonaičiui 97 dol. M. Lietu- 
tai bus įdomu Rytų Europos Krivickai pakvietė užjūrio sve vos Tarybos veiklai paremti.

LIETUVOS LAISVINIMO VEIKSNIŲ KONFERENCIJA NEW YORKE.

Iš kairės į dešinę — pirmoje eilėje sėdi: LLK pirm. V. Sidzikauskas, ALT Sekr. Dr. P. Gri
gaitis, Lietuvos gen. konsulas New Yorke J. Budrys, ALT pirm. L. Šimutis, VLIKo pirm, 
prel. M. Krupavičius, Vykd. Tarybos pirm. K. Zaikauskas, M. Lietuvos Tarybos pirm, ir 
VLIKo narys E. Simonaitis ir J. Kaminskas; antroje eilėje stovi: LLK narys J. Audėnas, 
LLK narys V. Vaitiekūnas, Lietuvos vicekonsulas A. Simutis, V. Rastenis, LLK narys P. 
Vainauskas, Informacijos Centio dir. Marijona Kižytė, J. Aistis 
M. Brakas, LLK sekr. Dr. A.Trimakas ir LLK izd. K. Bielinis, 
rencijoje dalyvavusių ALT ižu.M. Vaidylos ir L,LK nario Di B.

Pasaulinė įvykių savaite
GENEVOJE KAŽKAS MEZ kad po rinkimu komunistų už- 
GAMA, NORS TUO

TVIRTAI NETIKIMA.
A. Edenui pasiūlius ir prita

rus B. Smith, V. Molotovui ir 
Bidault, — Genevos konferen-

MIRĖ ARK1VYSKU 
PAS M. REINYS.

Vladimiro prie Kliazmos ka 
Įėjime mirė Vilniaus arkivysku 
pas Mečislovas Reinys, sovieti
nių okupantų ten iš Vilniaus iš 
tremtas ir įkalintas užtai, kad 
jis nuneigė okupantų paskelbtą 
laišką, esą sovietuose esanti ti- .. .
kėjimo laisvė. Maskva tą laiš-clJa nutaie 
ką, neva pasirašytą ark. Rei- PARUOŠTI INDOKINIJOJE 
nio, vis vien išleido ir plačiai pa 
sklebė spaudoje. Kai ark. Rei
nys viešai per pamokslą tą lais 
ką atšaukė, jis buvo suimtas

imtose vietose liktų. . . komu
nistų valdžia. . . Kaip tuos au 
skirtingus pasiūlymus suderin
ti, kol kas aiškinimų nėra, tik
tai JAV atstovas dėl šių reiški
nių yra pareiškęs rezervų.

KORĖJOS SUSIJUNGIMO 
KLAUSIMAS

ligšiol tebėra be pasistūmėjimo 
Kariniams ekspertams duo- pirmyn. Kai pietinės Korėjos 

tas parėdymas, kad jie Genevo atstovas pasiūlė rinkimus viso
je ir Indokinijoje pradėtų pas:- je Korėjoje, tai komunistai ir 
tarimus dėl karo paliaubų ir nu čia su tuo sutinka, tiktai reika 

, o. statytų kariuomenių išdeslymą Jauja ir po rinkimu, kad šiauri- 
M. Reinys yra gimęs 18b4 paiįauby metu. Pasitarimai pranėje Korėjoje... liktų komunis 

m. vasario a agas ar e. dedamj birželio 1 dieną. tinė valdžia... kurį laiką. Ne
ina ir gcillianų vcizmiąsi J l\» o.n.iu.v.i aunujv aoiu iaiin.a3, ua> Daugaihu Vai., Utenos apskl . . .1 i j . t \ 1 ,1
tus, XVIII a. gale tapo rusų im greta Latvijos, Estijos, Lenki tinius atstovus ir suglaustomis 1905 m baigė Vilniaus kumg i , lantame Genevos nesūri v ir ‘?-r.od°’ klU b“du. Sahrn“ 
perializmo auka. Tik po šimto jos, Vengrijos Čekoslovakijos, gretomis telkimes apie Vynau- seminariįa 1909 m. __ Petram '1 P1L. j P. \ ja butų prieiti prie sustianmo.
dvidešimt metų nepaliaujamos Rumunijos, Bulgarijos, Albam-siąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko- lio Dvasinę Akademiją, gilino-™ trieiama kadrikro^urii? “ Chunhllhs. moterų kon- 
. • - i-- t-. . ir , • ... :j < • Y jv, b ciau teigiama, kad tikro susila- servatonų susirinkime pareis-

rimo dėl taikos Indokinijoje nė kė, kad jis iš valdžios nepasi
karo žinovo, trauks ir naujų rinkimų prieš 
Į, nuomone, laiką nedarys.

— Turkijos min. pirm. Min

(konf. seki.), LLK narys 
Fotografijoje nėra konle-

Nemicko,

PALIAUBAS.

Prieš septynis šimtus melą saistomą nei sutartimis prisiim šventa pareiga už juos kaloė.: 
karaliaus Mindaugo sujungta tų įsipareigojimų, nei iškilmių ir veikti. Išblaškyti po visus že 
Lietuvos valstybė, savo galy-gai duotų pažadų, nei lietuvių mynus, būkime vieningi protu i947 metais ir dabar mirė kale-- 
bes ir klestėjimo pasiekusi Vy- Tautos valios. ir širdimi. Nesiliaukime žo-
tauto Didžiojo laikais, užtven- Sovietų Rusijos agresijos vic džiu, darbu ir auka rėmę Lietu 
kusi mongolų antplūdį į Vaka na pirmųjų aukų, Lietuva yra vos laisvinimo pastangų. Morą 
rus ir germanų veržimąsi į Ky šiandien šaltojo karo iaukas, liai remkime Lietuvos dipionia Daugailių vai.

kovos su okupantu mūsų tau-jos, Rytų Vokietijos ir eilė.-, mitetą. Nesiduokime svetimos mokslus Luveno, " ' ’ ” 
tos vieninga valia, nepalaužia- Azijos valstybių, 
mu ryžtu ir _ . J _
buvo laimėtas 1918 m. Vasario rikos Valstybių vadovaujamas alams.
16-sios Aktas. Tačiau neilgai laisvasis pasaulis telkia jėgas mybes busimosioms musų Tau fesorium, gimnazijų mokyto-
džiaugėmės sunkiai atsikovota Demokratijos ir laisvės idėjų tos kartoms ir istorijai. jurri) Vytauto D. universiteto
nepriklausomybe. Kremliaus ii galia, technikos ir medžiaginių Gegužės 18 ir 19 d. d. New profesorium, Lietuvos užsienių todėl jų sutikimas derėtis esą,
ronai, padarę niekšišką sąmoks išteklių persvara yra laisvojo Yorke vykusios Politinės Lie-reikalų ministeriu. 1925 m. pa-tiktai laiko išlošimo reikalas'
lą su Hitleriu prieš taiką, prieš pasaulio pusėje. Giiuvo visos ti įqyįų Konferencijos, kurioje da skirtas Vilkaviškio vyskupu Šalių pasiūlymai nesuderin
Baltijos valstybių nepriklauso-ronijos. Grius ir ant nekaltų jyvav0 VLIKo ir Vykdomosios pad., 1940 m. — Vilniaus arki-ti, nes demokratinės valstybės 

Amerikos Lietuvių vyskupu ir diecezijos valdyto- reikalauja laisvų rinkimų, Jun 
ir Mažosios Lietuvos ju- gtinių Tautų Organizacijos ats
atstovai ir Lietuvos Reinys daug dirbo spaudoje tovų komisijos priežiūroje Vict 
Komitetas ir kurioje gerai buvo pažinęs sovietinę-ko name, o iš Laoso ir Kambodžos 
Įgaliotam Ministerial munistinę santvarką ir tais reikalauja pašalinti komunistų

okupantu musų tau-jos, Kytų Vokietijos ir eile., mite tą. Nesiduok irne svetimos mokslus Luveno, Strasburgo iino dėi t ik ’ t d 

ga valia, nepalaužia- Azijos valstybių. Tarptautine aplinkumos paglemžiami. Pali-universitetuose Buvo Vilniaus ia piancūziios k 
ir didelėmis aukomis įtampa didėja. Jungtinių Ame- kime ištikimi mūsų Tautos idc- šv jono bažnyčios vikaru, Vii- lankiusio Tndokmiia 
Mas 1918 m. Vasario rikos Valstybių vadovaujamas alams. Nepamirškime atsako- niaus kunigų seminarijos pro- 
ttas. Tačiau neilgai laisvasis pasaulis telkia jėgas mybės busimosioms mūsų Tau fesorįum eimnaznu mokvto- KOMUNISTAI PASIRYŽĘ

" ................................................ ... - ’ 6 1 INDOKINIJĄ UŽIMTI, ‘ deres seime Savo pasitikėjimą.

Baltijos valstybių nepriklauso- ronijos, < 
mybę ir prieš kitų valstybių in- žmonių kraujo ir ašarų, ant 
tegralumą, okupavo Lietuvą, klastos ir melo statomoji Sovie Tarybo 
pastatė Maskvos diriguojamą tų Imperija. Nepadės jokit — 
bolševikinę „vyriausybę“, įžu- Kremliaus valdovų suktumai ir 
liai tyčiodamiesi iš lietuvių tau vingiai. Sovietų pavergtoji Eu 
tos valios, jau eilė metų žudo ropos dalis vėl bus laisva, ir 
Lietuvos gyventojus, sovietina Lietuvos išvadavimas tėra lai- 
kraštą, naikina tautą. Lietuva ko klausimas, 
nenusilenkė ir nenusilenks so- L 
vietinei okupacijai. Visuotinis Perteikdami Jums išlaisvinimu gai su visa Tauta galvodami, 
tautos sukilimas 1941 m. ir neviltį, mes kreipiamės į Jus! Neveikdami ir jausdami, Lietuvos 
paliaujamas laisvės trokštai!- pasiduokite okupanto klaidina- didingos praeities drąsinami, iš 
čios tautos priešinimasis oku- mi, kad laisvasis pasaulis Jus silaisvinimo tikrumo g 
panto užmačioms akivaizdžia, pamiršęs. Jūs nesate pamušti! mi, ryžtamės tęsti bekomproini 
rodo, kad lietuvis nesutiks bū- Pasaulis žino Jūsų kančias, au- sinę kovą su bolševikiškuoju 
ti vergas. Vykdydami nepalau- kas ir lūkesčius. Akyliai sekite okupantu iki Lietuva ir vėl bus 
ziamą tautos valią būti laisva tarptautinių įvykių raidą ii ne- nepriklausoma ir laisva, 
ir nepriklausoma, mes dar k ir pasiduokite provokuojami, l'au 
tą protestuojame prieš Sovietų šokite Tautos gyvybę! Kas pei 
Sąjungos įvykdytą smurtą, ankstyvais spėjimais audrintų 
prieš sovietinio okupanto kės- Jūsų dvasią, tas talkintų oku- 
lus savintis Lietuvos suvereni- panto siekiams, 
nes teises ir iškilmingai pareis-

Minderes dabar per Atėnus vy 
ksta į Ameriką, pakviestas Ei- 
senhowerio.

— Čiangkaišekas perrinktas 
laisvos Kinijos prezidentu. Lai 
svoji Kinija iš Taivano ruošia 
si daryti šygį į žemyną ir išlais
vinti Kiniją iš komvergijos.

— Washingtone prasidės 
ekspertų pasitarimai dėl pietry 
čių Azijos saugumo organizavi 
mo. Dalyvaus JAV, DB, Pi., 
N. Z. ir kit.

— Stockholme nusileido pir

Tarybos, 
>s

Tarybos
Laisvės
Lietuvos ___________________ _ . . _
Washingtone atstovavo stebė- klausimais yra parašęs išsamių kariuomenę, nes ji ten yra įsi-

ir tikslių apie sovietus straips- veržusi iš Vietnamo.
KOMUNISTŲ GI REIKALA

VIMAI SKIRTINGI.
Jie reikalauja, kad rinkimus masis švedų per šiaurės ašigalį 

prižiūrėtų jų pačių komisija ir perskridęs lėktuvas.

toju-patarėju Lietuvos Genera
linis Konsulas New Yorke, 

Broliai ir Sesės Tėvynėje * vardu skelbdami šį žodį, vienir.
nių. 

Velionis mirė ištremtas ir 
įkalintas Vladimiro kalėjime, 
kur kankinami ir nukankinti ki 
ti keli Lietuvos vyskupai ir ku 

gaivina- n*gai. Tokia yra sovietinė riky 
t bos laisvė.

KURŠIŲ NERINGOJE 
TUŠČIA

Jau ir „Liaudies Balsas’’ pri- 
Tepadeda mums Dievas! pažįsta, kad Kuršių Neringoje
I egyvuoja laisva, demokra- „sudegė žymi dalis miško, iš- nįarn Komitetui už jo Vicemar- kad tuo būdu būtų reaguota ne 

tinė, visas lietuviškas žemes apnyko čia briedžiai ir kiti gyvu- šalui G. E. Brookes’ui adresuo tiek dėl šio.menko „Wilno 310 
jungianti Lietuva! nai. ..“ Tai tau ir atstatymas to |aiško, liečiančio „Wilno 310 Wing“ paskelbimo fakto, kiek

Tegyvuoja visu lietuviu vic-„vyksta, kaip ant mielių. . .“ r............... • ’* ---2:1 '
Visi Lietuvos laisvinimo vei-nvi.A| ‘ Yra tiesa - kur tiktai'naeien •'"'5 . - .. . . ykiame, kad Lietuvos suverenu- ksniai šioje geležinės uždangos NYew Yorkas> 1953 m. gegužes ka sovietai, ten viskas naikina S,Unt*mą-*-r Paz*me2°’ J'8 4e uv s . ir J?8 
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Politinės Lietuvių Konferenci 
jos vardu:

Prel. Mykolas Krupavičius 
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvini 

mo Komiteto Pirmininkas.
Karolis Žalkauskas 

Vykdomosios Tarybos 
Pirmininkas.

Lietuvos Įgalioto 
administruojamoji Ministro pavestas: 

Jonas Budrys 
Lietuvos Generalinis Konsulas. 

Leonardas Šimutis 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Pirmininkas.
Erdmonas Simonaitis

Mažosios I,ietuvos Tarybos 
Pirmininkas.

Vaclovas Sidzikauskas 
Lietuvos Laisvės Komiteto 

Pirmininkas. I

BYLA DĖL „WILNO 310 WING“.
Ministerio Brook Claxlono litinio Komiteto argumentais, 

pavedimu, Krašto Apsaugos Bendrai, Politinis Komite- 
Ministerijos Ottawoje Vykdo- tas, reaguodamas į šį lenkų im- 
masis Skyrius savo gegužės 27 perializmo prasiveržimą, klausi 
d. raštu padėkojo KLB Politi- mą paėmė giliai ir iš esmės,

•flfcis priklauso išimtinai tik lie-pusėje daro ir darys visus žy- 
tuvių Tautai. Teisė kalbėti pa- gius, kad Sovietų agresijos su
vergtosios lietuvių Tautos vai - trukdytas mūsų Tautos suvcic 
du, kol Lietuva sovietines armi numo vykdymas būtų atstatę - 
jos okupuota ir Sovietų Sąjun- tas. Jie nesiliaus raginę Jungti 
gos primestų bilševikinių paici nes Tautas, tarptautines insti- 
gūnų terorizuojama, priklauso tucijas ir laisvųjų kraštų vyriau 
dėl Lietuvos išlaisvinimo kovo sybes sustabdyti okupanto vyk 
jantiems lietuvių veiksniams, o domą mūsų Tautos fizinį žody
ne Maskvos valdovams bei jų mą ir dvasinį žalojimą, tiek pa- 
pastatytiems lietuviškiems par- čioje Lietuvoje, tiek Sovietų 
sidavėliams. Sąjungos

Okupantas slepia nuo pašau Mažojoje Lietuvoje, kurią so- 
lio savo smurto padarinius ir vietai kolonizuoja, sovietina ir 
lietuvių tautos kovą dėl lais- rusina, keisdami vietovardžius, 
vės. Jis dviguba geležine šie-deportuodami ir naikindami tu 
na atitvėrė Lietuvą ir niekam krašto gyventojus, Prūsų lietu- 
svetimųjų neleidžia jon kojos vius.
įkelti. Veltui jo pastangos nu- Broliai ir Sesės Laisvąjame 
slėpti nusikaltimus! Pasaulis ži Pasaulyje! Kol mūsų Tauta So 
no, kas dabar darosi oku- vietų okupacijoj įkalinta, kol 
puotoj Lietuvoj. Laisvasis pa- lietuviams Tėvynėje užčiaup- 
saulis jau pažįsta sovietiškojo tos lūpos ir sukaustytos ran- 
imperializmo klastingumą, ne- kos, mūsų, laisvėje esančiųjų,

Wing“ įsteigimą, nuorašo at- iš viso dėl lenkų imperializmo 
' ■’ ’ --—--- T------ -- “i sostinės Vil-

„yra įsitikinęs, kad Royal Cana niaus visumoje, nušviečiant 
ma ir marmama. dian \įr porce Association rim klausimą ypač tiems, kas ma-
MAŽOSIOS LIETUVOS RE tai ir palankiai svarstys jai Ko-žiau jame orientuojasi.

ZISTENTŲ SUVAŽIAVI miteto iškeltą reikalą“. Deja, ne visais aspektais mes
MAS TORONTE. Verta čia paaiškinti, kad šis patys esame išsiaiškinę. Pav.,

Birželio 5 ir 6 dd., dalyvau lenkų imperializmo išsišokimas mūsų istorikų yra išsiaiškinta, 
jant ML Tarybos prezidiumo Politinio Komiteto buvo piiim-kad po visų Lietuvos unijų su 
pirmininkui ir Vilko nariui E. tas, kaip pretekstas plačiau n Lenkija, Lietuva su Lenkija 
Simonaičiui, įvyks Toronte Š. giliau klausimą pajudinti is es- niekad nebuvo sudariusi vienos 
Amerikos Maž. Lietuvos rėžis mės ir užkirsti tokiems išsišoki valstybės, nes Lietuva visada 
tentų suvažiavimas. Jame da- mams kelią. išlaikė savarankiškumą ir jos
lyvaus atstovai iš Čikagos, N. Šiuo reikalu, kaip jau žino-sostinė Vilnius visada buvo tik 
Yorko,Detroito, oronto, Mon rna, yra įteiKtas motyvuotas pa tai Lietuvos sostinė, o ne bend- 
trealio ir kitų vietų. Suvaziavi- įeiškimas vicemaršalui G. E ros Lenkijos-Lietuvos valsty- 
mo metu bus sprendžiami klau Brookes ir apie tai painfoimuu bės miestas. Deja, kai kas nei
simai, kaip Amerikos kontinen- tas Kanados Krašto Apsaugos lietuvių šių klausimų nėra išsi- 
to mažlietuvių organizavimas, ministeris p. Brook Claxton, aiškinę ir daro tūlų klaidų, 
ryšių palaikymas su VLIKu, kuris atsiliepė, kaip matome, Politinis Komitetas į reikalą 
VT.MLT, LLK bei MLBD-jo- mums palankiai. „Stare“ buvo pažiūrėjo labai rimtai, todėl ir 
mis, Maž. Liet, politinio likimo įdėtas Gen. Kons. p. V. Gyiio jo reagavimas nebuvo, kaip kai 
reikalas ir tt. Ypatingas dėme- laiškas. Tas pat „Staras“, ga- kam atrodytų, skubus, bet už 
sys bus atkreiptas į maziietu- ves pareiškimo p. Brookes nuo tai rimtas ir tvirtai argumen- 
vių liniją poltiniuose veiksmuo rašą, pats įdėjo stipriai moty-tuotas. Atrodo, kad taip clgian 

vuotą "paaiškinimą, paremtą Po tis nebus suklysta.
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SAVAIS REIKALAIS

MŪSVF^PORTAS'
DIDINGA JAUNIŲ PERGALĖ TORONTE.

Kaip žinome, gegužės 28 — nūs metimus, o latviai tik du, 
29 dd. Toronte įvyko Baltijos tad ir pirma vieta teko Mont- 
tautų žaidynės, kuriose jauni'; realio „Taurui“, atstovavusiam 
krepšinio varžybose lietuvius visus Kanados lietuvius jau- 
atstovavo Montrealio „Tauro“ nius.
jauniai. Dėl prasidedančių mo- Žaidė ir taškus pelnė: Paukš 
kyklose egzaminų komanda ne taitis — 5, Otto — 9, Sinius — 
galėjo nuvykti pilnoje sudėty- 16, Markevičius — 2, Narbu- 
je, tačiau nežiūrint šito bei nuo tas — 1, Baltuonis — 3, Diki- 
vargio, neapvylė montrealiečių nis — 0 ir Kulis — 5. (Toron- 
ir nugalėjo Kanados latvių jau- to jaunis, žaidęs rungtynių pa
ntų rinktinę 41—39 (17—16). baigoje pakeikiamas išvaigu- 
Tuo būdu Montrealio „Tauro“ sius tauriečius).
jauniai, garbingai rungtynių Ta proga tenka pažymėti, 
aikštėje iškovojo pirmą vietą ir kad Toronto lietuviai jauniai 
Montrealio lietuviai turi rimto tai pačiai latvių jaunių rinkti-

Neužmirskime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI.

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

pagrindo didžiuotis savo jau- nei pralaimėjo keliolikos taškų 
niais krepšininkais. Tiesa, rung skirtumu ir „Vyties" vyrų krep 
tynių rezultatas nėra didelis, ta šinio komanda taip pat pralai

mėtus susi- kokių specifinių kliuvinių, su- čiau turint galvoje, kad tauric- mėjo daugiau kai dešimčia tas- 
Lietu- darymą vieneto arba artimo ko čiai visą naktį išbuvo kelionėje kų.

ir nepailsėję išėjo į aikštę, jį rei 
Iš antros pusės, šėrmonu su- k*a la*kyti pakankamu.

Rungtynės praėjo tauriečių 
persvaroje ir buvo gana gyvos

Sault Ste Marie, Ont.
MIRĖ SENIAUSIAS KOLONIJOS TAUTIETIS

JURGIS SKARŽINSKAS
cukrinių runkelių auginimo, o 
paskui už viską kalta valdžia...“ 

Ne be reikalo daug kas iš ma
rijampoliečių ir net toki žmo
nės, kaip gimnazijos direkto
rius ar vicedirektorius velionį 
vadindavo „pavyzdinis suval
kiečio ūkininko tipas“.

Velionis atvyko į kanadą kai
tų su savo žmona pas vaikus 
tiesiai į S. S. Marie prieš tris 
su puse metų. Atvykęs dar at
rodė visai sveikas, geroje nuo
taikoje, labai mėgdavo skai
tyti, papolitikuoti, kalbėti apie 
Lietuvą ir grįžimą namo. Ta
čiau praėjus porai metų velio
nyje jau buvo galima pastebėti 
pasikeitimą dr blogėjimą-silp 

i ne 
tik fiziškai, bet ir dvasiškai 
Nematydamas jokio greito grį- 
žimo į Tėvynę, jis jautėsi labai 
tuo apviltas ir dėl to graužėsi, 

Skai lyg*ai ta*P Pat> kad būdamas 
nedarbingu skaitė save tiktai 
našta - apsunkinimu savo vai
kams. Paskutiniais metais prieš 

V ... ru nuo Marijamptlės miesto. mirt‘ tas. visapusiškas silpnėji- 
suklastoti ^-Jaunvstėje velionis inokesi ke.mas pasiekė tok, laipsni, kad 
u* ijcj . r.są, ap-“ J .. velionis beveik nekalbėjo, o pa

bių plėstis, — tuo būdu daro d; šia savo politiką „Drang nach gailėtina, kad „lietuviui Simo- c. a mc.L’. . ai CS J3,10 čioje pabaigoje pradėjo netgi 
delį žingsnį pirmyn, pažangos Osten“ (joti į rytus) ir turi pa naičiui ir jo tarybai yra pavykę ^ininazlJ°Jc’ as ais senais ai 
keliu. simojimu ir toliau laikyti Ma-suklaidinti kai kuriuos klaipė- ais..Klvo.

___ Tuo pačiu šėrmonų susirin- ząją Lietuva okupuotą. Kaip ir diecius, kurie susvyravę, gerai 
baromet/o svyravimų, nors aL kimas kraipiasi į plačiąją Kana anksčiau — carui su kaizeriu, nesižinodami kur jie priklau- 
rodytų, akcinei bendrovei tas dos visuomenę, kurios paramos o vėliau Hitleriui su Stalinu —są“.
iš esmės, ir netiktų. ' dėka, perkant šėrus-akcijas, ji vedant imperialistinę politiką M Dampfboot“ pareiški-

Taip vienu metu Spaudos galėtV ne tiktai sustiprinti sa- ir besidalinant Lietuvą —Klai mu” Jie klaipėdiečiai, kurie no 
Bendrovė „Nepriklausoma Lie vo lietuviškosios tautinės spau- pėdos hitlerininkai ir dabai tę- r- tolįau priklausyti tarybai, 
tuva“ turėjo net bendrą kasą dos ^ontą, ne tiktai tuo atžy- šia savo vadų politiką ir tebesi- bus -š Rytprūsj„ Landmann 
su laikraščio „Nepriklausoma mėtl 50 metM metM lietuviško- stengia palaikyti Mažąją Lie- schaft pašalinti 
Lietuva“ kasa, kas tikrovės aki si°s spaudos Didžiojoje Lietu- tovą^Vokietijai. Jie net ir ar-1;_ ....... SCJUUi.v vllM1uu

tuij- • • Ju uz s ap kaj Liuebecke esą mažlielu taipogi būdavo įvairiu ūkinin- 

Suvalkų trikampį“ ^^uktH

NUTARĖ PERSITVARKYTI „NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ AKCINĖ BENDNROVĖ.

Prieš penkerius 
darė „Nepriklausomai 
vai“ leisti akcinė - šėrų bendro- operavimo. 
vė, kuri pradžioje turėjo „Vii- 
ties“ vardą, o vėliau, giliau iš- sirinkimas nusistatė atkreipti 
siaiškinus savo tikslus, persi- rimčiausį r ' 
vardijo į laikraščio vardą — Spaudos Bendrovės

CLEVELAND — HAMiL 
TON 41:19 (24:10)

Pirmosios krepšinio rungty
nės, įvykusios gegužės 22 d. 

šinio buvo kovojama, iš abiejų tarp Clevelando LSK „Žaibas“ 
ko. pusių, labai kietai ir atkakliai, ir Hamiltono LSK „Kovas” bai 

Kas pažymėtina, kad abi pu- gėsi užtikrintu svečių laimėj i- 
sės labai gerai mėtė 
Rungtynių pabaigoje, 

. kus tauriečių tarpe
laikraštį, kurio leidimą nuo pat plėtimo^\ kad —~ tokiu 'būdu — nuovargiui, kuriam metui pit- vedė gražesnį ir tikslesnį žaidi-
• _ * . ‘ 1 _* . _ . _ iv* • ' Otri a L » t t . t A t- A < i n < 1 *"4 t, • • i a . « 'r l v A 1 cy r 1 A .-v-Y i x .- .-V-Y a Irzlt, m v t

dėmesį į komei etoj
> Nepn- lr įdomios. Del kieavieno krep- 

„Nepriklausoma Lietuva", nes klausoma Lietuva“ tvarkymąsif.....7
jos tikslas yra leisti laikraštį jr vįSų reikalų pasukimą į L_ 
„Nepriklausoma Lietuva", inercinius kelius, kad bendro- 
kaip bendrą visiems lietuviams, vįs darbas, kaip dera akcinei 
nežiūrint poltinių ir religinių pa bendrovei, siektų komercinių 
siskirstymų, bendruomeninį išsivystymo, spaudos darbų iš 

jo įsikūrimo pradžios pasiėmė šėra?"arba“akcijosgalėtų~nešti mavimą buvo perėmusi latvių mą, užbaigdami pirmą ketvirti 
ankstyvesniųjų ateivių sukurta pelną, išduodama šcrmfnkams rinktinė ir taiP> kad normalus 13:4 ir puslaikį 24:10. Gražiais 
Kanados Lietuvių Centro laiy dividendų pavidale.

Tuo tikslu yra nutarta plėsti 
spaustuvę ir prie turimų maši
nų — linotypų ir spaudžiamo
sios mašinos — pripirkti dau
giau mašinų, kuriomis galima 
būtų atlikti daugiau darbų bei 
įvairesnių užsakymų, negu bu
vo ligšiol, kas iš tikrųjų yra ga 
Įima su geromis perspektyvo
mis ir visiškai realiai.

Bendrovė, turėdama nuosa- tų pat išsigimusių 
vus namus ir turėdama galimy- kaip Kakys ir į jį panašūs, tę- pėdos krašto istoriją“. Esą, ap-

abi pu- gėsi užtikrintu svečių laimėj i- 
baudas. mu pasekme 41:19. Žaibiečjai. 

pasireiš- turėdami savo eilėse mūsų žy- 
visiškam mų krepšininką V. Grybauską,

ba, savo išsišakojimais bei pa 
daliniais apėmusi visą Kanadą, 
pasistačiusi sau tikslą sujung
tomis visų lietuvių jėgomis gin 
ti Lietuvos nepriklausomybę ir 
išlakyti lietuvybę bei visų lie
tuvių vienybės idealus.

Nuo įsikūrimo pradžios Sp
audos Bendrovė „Nepriklauso
ma Lietuva“ susilaukė 5 76 šer
menų, ligšiol išpirkusių 806 ak 
cijas.

Bendrovei kuriantis paskubo 
mis ir apjungiant visokių pa
žiūrų žmiones, jos vystymosi 
raida nebuvo išlaikytai lygi. 
Pas parėjo nuo tūlų politinio

laikas davė lygiąsias 35 — 35. metimais pasižymėjo Mačiulis. 
Pratęsus rungtynes trims minu kuris ir daugiausia 
tems tauriečiai padarė tris pil- Nukelta į 8-tą

Š. m. gegužės mėn. 22 d. iš
gulėjęs apie 2 paras be sąmo- ... . . . . v
nės ir nrieš mirti gavės nasku neJlma palaipsniui žemyn IlCb II pilvo 11111 U caVLb pdoKLl-* ... . , < . >1 *-. ° * * f i Lr Ii7iclr9i Hat ir nvaaic
tinį patepimą mirė seniausias 
mūsų kolonijos gyventojas, su
laukęs 78 metų amžiaus, tautie

KLAIPĖ- tis Jurgis Skaržinskas.
RUOŠIA A. a. tautietis Jurgis

žinskas gimė, užaugo ir dides
nę savo gyvenimo dalį pralei
do Narto kaime, pora kilomet- 
—• “-o Marijamptlės miesto. 
Jaunystėje velionis mokėsi ke-

pelnė taš- 
psl.

Ką rašo kiti
NACIAI PUOLA SIMONAITĮ, SKUNDŽIASI 
DIEČ1Ų LIETUVIŠKU SUSIPRATIMU, BET 

SI „JOTI Į RYTUS“.
Nacių leidžiamas „Memeler Ta proga „Memeler Dampf- 

Dampfboot“ ir redaguojamas boot“ rašo, kad M. Lietuvos Ta 
lietuvių, ryba norinti „t________ ___

skaitoma nemažu neatpažinti savo artimuosius ir 
prasilavinimu . Dėl tos pačios net pats pavalgyti nesugebeda- 
priežastis velionis savo karinęvo- Labai ėsdavo } akis ir 
tarnyba caro gvardijos „Preob nepaprastai perdėtas velionies 
roženskam” pulke baigė sam- pamaldumas. O visa tai gydy- 
tarijos puskirininkio - felčerio t0Jai vadindavo tiktai „seni i- 
laipsniu o dar vėlesniais lai-— senatvės liga, kuri, be 
kais, 
gimtame kaime,

Numatęs to- mas įvairioms pareigoms nuo 
kias sankcijas, „M. D.“ paste- seniūno ligi viršaičio imamai,

ūkininkaudamas savo abe-)°’ buvo Pag.ilinta nostalgi- 
buvo renka- Jos “ Jevynw lr namP ‘’g6510 

ligos. Dešimties metų be levy 
nės velioniui pakako. . .

A. a. Jurgis Skaržinskas pa- 
organizacijt; liko Kanadoje žmoną, sūnus,

_____  ūkininkauti labai gerai je ir U. S. A. Viena dukra su 
sekėsi, o tai patvirtina jo 30 šeima buvo išvežta Sibiran, So- 
ha ūkyje buvę toki moderniški vietų Sąjungon.
įrengimai kaip elektra, radijas, Ilsėkis ramybėje, pavyzdin- 
telefonas, grindys karvių tvar- gasis ir darbštusis Suvalkijos 
tuose, tuo pačiu laiku išmokant ūkininke! Tavo kūną priglau- 
ištekančioms dukroms ne ma- dė svetima Kanados žemelė, ta 
žas dalias ir kitus vaikus lei- čiau Tavo energingos ir tikrai

mis žiūrint buvo logiška ir na- v°je atgavimo sukaktuves, bet gumentų 
tūralu. Nes jeigu akcinė bend- ir Pati susistiprinti savo eko- toje Hitlerio-Stalino sutarty iš- viams pavykę visa ei|ę klaipė- ku* ekonominiu’ c 
rovė yra įsteigta leisti laikraš- nomines pozicijas, kurios taip garsintą „Suvalkų trikampi diečiu patrauktl j savo pusę nuolatinis valdybos narys Ve- dukterį ir dukteris Australijo- 
čiui, tai savaime prašosi min- pat yra ne kas kita, kaip bend- Stalinas Hitleriui sumokėjo be- pažadėjus materialinės para- Honiui i ........................ — . ---------

A-i . • v -. T ’ mos“,ne tiktai Mažoji Lietuva, bet ir 
dalis Didžiosios Lietuvos („tri Balandžio 10 d. Klaipėdos na 
kampis“) yra nacių. . . c*ai sušaukė suvažiavimą Bon-

Klaipėdos hitlerininkai daro noje, kur pagrindiniu kalbėto- 
pakartotinius suvažiavimus, ju buvo buvęs Klaipėtlos direk- 
ruošia „minėjimus“ ir vis triū- torijos pirm. dr. O. Schreibe- 
bija savo imperialistinius pla-r*s, ateivis iš Voketijos vaka- -
nūs, o jų tribūna ir ruporas yra rų. Jis taip pat puolo lietuvius, dziant išmoksią. Jo ukyje kont- suvalkietiškos dvasios dabar ne 
išlie’tuvėjusių lietuviu leidžia- O- Prof. Oberlaenderis, minis- ' " y - . 1 ; .. — .i--.. i_.i..._ --1-— ------ ---
mas „Memeler Dampfboot“. teris pabėgėlių reikalams, ne- kehs metus buvo pat! pirmoji <1^05... ^ 

Štai, kovo 22 d. Liubeke žiūrint nieko, žadėjo „joti į ry- "" '
______ „vo Klaipėdos hitlerininkai iškil-tus- • •“

rininkų subrinktoms vd Vgyvau7mur’'sįausdint7 laikraščius, mi.n|aTi ,minėj° Hitlerio smurtą „Memeler Damfboot“ puola 
diskutavo šį klausimą ir jau pri spaustuvei plėsti perspektyvos Pnes Lietuvą, kurio pasėkoje ir Vasario 16 gimnaziją, rodei 
ėjo konkretesnių nusistatymu, yra visai realios ir, galima šaky KlaiPeda Hitlerio buvo atplėš- ir kyla klausimas: Ar saugioje 
” - ’ .. dau ta nuo Lietuvos ir vėl sugražin vietoje mes steigiame lietuvis-

už* kapitalo ta nacių okupacijon. ką gimnaziją?

tis, kad tai yra viena ir ta pati ras lietuvybės pozicijų stipri ne 8 mihonus dolerių. . . laigi 
įstaiga. Tačiau reiškiantis svyrimas. ™ T
ravimams, minėtos kasos buvo Todėl šių metų gegužės 30 
padalytos ir kiekviena įstaiga dienos Spaudos Bendrovės „Ne 
ėmė gyvuoti savarankiškai. priklausoma Lietuva“ visuoti-

Bet jau praeitame šėrininkų nio akcininkų susirinkimo nu- 
susirinkime buvo gyvai svars- tarimus ir nusistatymus reikia 
tomas klausimas, kada, esant vertinti kaip labai pozityvius 
bendram tikslui, reikėtų vėl su- ir reikšmingus.
siglaudinti ir veikti, kaip vie- Atsižvelgiant į faktą, kad
nas vienetas. „Nepriklausomos Lietuvos“ sp

Gegužės 30 dieną įvykęs vi austuvė be smulkesnių darbų 
suotinis Spaudos Bendroves še pasiūlos turėjo net kelis pasiū- 
rininkų susirinkimas vėl gyvai lymus s

roliuojamų karvių banda net sulaikys jokios geležinės už-

visame Marijampolės kontro- paskutiniais dešimt metų būda 
huojamų karvių ratelyje, o gi mas atskirtas nuo Tėvynės, 
Marijampolės kontroliuojamų tremtyje, nuolatos lankeisi 
karvių ratelis buvo beveik pas- vien savo mintimis... Tiesa, Tu 
toviai pirmuoju visoje Lietuvo neatrasi savo numylėtos sody- 
je. Velionies ūkyje buvo nor-bos, kurią bus išdraskę raudo- 
malu ir paprasta, kad karvė nieji vandalai, Tu nerasi savo 
duodavo apie 25—30 litrų pie-puikiųjų juodmargių ir kitos 
no kasdien ir kad už veislei par Tavo gyvenimo pastangos, įdė 
duodamą veršelį gaudavo po tas darbas, kūryba ir materia- 
250—300 litų. liniai laimėjimai bus daugumo-

Velionis juokdavosi, o kai- je sunaikinti. . . Tačiau paliko 
tais net pykteldavo, kai išgirs- Tavo išaugintų ir išauklėtų vai 
davo, kad ūkininkas dėl savo kų pulkas ir jiems įdiegta krikš 
nesugebėjimo ir nemokėjimo čioniška dvasia ir Tėvynės mei 
ūkininkauti blogai versdavosi lė, už ką Tavo vaikai bus dėkui 
ir už tai kaltindavo valdžią. gi Tau amžinai... Nepnekais- 

„Senoviškai ūkininkauja“ tauk savo vaikams už įkalbėji- 
sakydavo velionis, „paliekamą apleisti Tėvynę!., 
trečdalį laukų pūdymais, gaili
si pinigų nupirkti laukams trą
šų, vietoje melžiamų karvių lai 

czui VII. dena Meneses Sau- prof. K. Pakštas ir prol. Z. ko perdaug ir nereikalingų ark 
šia, metu uszgimima Dieva Ivinskis, įsakmiai išaiškino ir liu arba prisimindami senus lai 
1547“, — rašo Pr. Naujokaitis tiksliai nurodė Mažosos Lietu-kus, kada gerai mokėjo už gi u 
„Lietuvių Literatūroje“. Ten vos apimtį ir ribas. Nežiūrint dus, verčiasi javais — javų au 
pat Pr. Naujokaitis dar paste- to, Dr. Daugailis vis dėlto gy- ginimu vietoje pieno ūkio ai 

„Drauge“ V. Bgd., ryšium kad ir šita, jog lietuviška raide bi: „Pirmieji lietuviški raštų nė p. Kuprionio nesąmones.
su lietuviškos spaudos 50 me-atėjusi.. . iš Lenkijos. At-pionieriai buvo iš D. Lietuvos 
tu atgavimu ir jo minėjimu, ra seit, ji tuo jau gal ir katahkiš-kilę Karaliaučiaus universiteto lodei kyla klausimas: kode! 
šo, esą ka?. .. profesoriai Aromas Kulvietis ir tub „Draugo bendradaibiai

„Lietuviškos raidės mistiką Nesinori tikėti, kad išmoks- Svetkus Rapolionis“. Nėr reį. laiP kietai laikosi ne lietuviškų 
Jurgelionis atidengė dviem ai- linti „Draugo“ bendradarbiai kalo plačiau apie tai rašyti, nes nusistatymų? Kodėl jiems mic- 
žvilgiais: iškeldamas ir jos tu- nežinotų, istorinės tiesos: kada išmokslinti „Draugo“ bendra-bau ne savarankiškais žmo 
rinį ir jos formą. Savo turiniu iš kur ir kaip į Lietuvą atėjo darbiai negi tų dalykų nežino, nėmis, bet vis kažkaip priklau- kymą, už Lietuvos laisvę, 
ta radė buvo ne kas kita, kaip lietuviškos raidės. Perdaug ne- čia tiktai norima pabrėžti, syti nuo kitų malonės, net ge- žmonių teises,
katalikiškasis tikėjimas... Sa- sigilinant tiktai trumpai galima kad „Draugo“ bendradarbiams riau nusižeminti prieš kitus, Lietuvoj
vo forma lietuviška raidė yra suminėti, kad iš viso pirmieji kartkartėmis iššoksta, kaip „pi negu skaitytis su istorine tiesa? rijampolės < . ' ..
atėjusi iš Lenkijos... lietuviški raštai pasirodė Kara- lipas iš kanapių", keistos min- Kodėl tūliems „Draugo“ ben- laikais buvo slaptos „Artojo

V. Bgd. pabrėžia: „Ir Jurge-liaučiuje. „Pirmoji lietuviškoji tys. dradarbiams ateina į galvą lie-draugijos narys ir Suvalkijos
lionis drįso tai pasakyti...“ knyga yra iš D. Lietuvos kilu- Prieš kiek laiko miškininkas tuviškosios visuomenės vieny-ūkininkų organizatorius. 1___
Ryšium su šiais pasisakymais šio bajoro, Karaliaučiaus uni-p. Kuprionis buvo Mažąją Lie-bę dezorientuojančios ir tuo metų revoliucijoje gyvai daiy- 
reikia pastebėti, kad „Draugo" versiteto auklėtinio, Martyno tuvą suvedęs į Klaipėdos kraš-dezorganizuojančios mintys ir vavo. Dėl prakalbų ir kitų revo 
bendradarbiams 1 ■J- -

Yra padarytas nutarimas, kad ti, didelės. Šis reikalas 
naujai išrinktieji organai rūpin giausia užkliuvo i 
tusi šių dviejų institucijų su- trūkumo. Tačiau, tikintis, kad 
glaudinimu ir, jeigu bus įmano tautiečiai šėrų pirkimu parems 
ma, suliedinimu į vienetą. Bendrovės tikslus ir, be to, nu

Išrinkti Board Direktoriai, sistatant imtis naujo veiklos 
kurių institucijos ligšiol Sp. B- metodo, — darbą pradėti plės- 
vė „Nepriklausoma Lietuva“ ti daugiau savo jėgomis, jas au- 
neturėjo, yra įpareigoti tortis ginant ir vystant, — yra vilčių, 
su „Nepriklausomos Lietuvos" kad Bendrovė žengs pirmyn 
leidėja — Kanados Lietuvių naudingos raidos kryptimi. 
Centro Taryba, kuriai šėrmonų Gegužės 30 dienos susinnki- 
susirinkimas pasiūlė iš savo tar mas šia prasme yra padaręs 
po išrinkti 3-jų asmenų komi- rimtų nutarimų, kuriuos tenka 
siją, kad būtų surastas kelias j vertinti kaip Bendrovės persi- 
susiglaudinimą ir, jeigu nebus tvarkymo reiškinį.

Mūsų mielą bendradarbį 

p. JURGĮ SKARŽINSKĄ, 

jo mylimam tėveliui 

JURGIUI SKARŽINSKUI 
mirus, nuoširdžiai užjaučia, kaip ir našlę 

p. Skaržinskienę ir visą pp. Skaržinskų giminę. 

„Neprikl. Lietuvos“ Red-ja ir Adm-ja.

RAIDĖSIRK1TI KLAUSIMAI.

Tu galėsi aplankyti puikią
sias Šešupės pakrantes ir Tu 
galėsi pakvėpuoti derlingųjų 
Suvalkijos lygumų pavasario 
oru... Mes pasilikę galime Tau 
tik pavydėti! Tebūnie Tau 
lengva Kanados žemelė!

Našlaitis.

MIRĖ JONAS GRINIUS.
Filadelfijoje mirė Jonas Gri- giausia su socialistų veikėjais, 

nius, piezidento Kazio Gri- vėliau buvo daugaiu neut- 
niaus brolis. ralus liberalas, daug veikęs kul

Jonas Grinius yra kovotojas tūrinėje ir tautinėje srityse, 
už humanistinį žmonių susitvar ypač Susivienijime Lietuvių 

ir Amerikoje.
Lietuvoje gyvendamas, Ma- . Jis broluii Dr. K. Griniui pa 

> apskrity, dar caro S1™P®0 įvažiavimą } Ameriką 
anksčiau, negu buvo pravesti 

■ , specialūs įstatymai, pagal
riuos į Ameriką įvažiavo apie 
30.000 lietuvių.

Velionis buvo darbštus,

ku-

reikia pastebėti, kad „Uraugo versiteto auKietmio, Martyno tuvą suvedęs į Klaipėdos kras-dezorganizuojančios mintys ir vavo. Del prakalbų ir kitų revo Velionis buvo darbštus, rim- 
bendradarbiams kartkartėmis Mažvydo Vaitkūno paruoštas tą, nors „Draugui“ nemažesni teigimai, aiškiai pramanyti ir vi liucini ųveiksm turėjo bėgti i tas humanistas, geras lietuvis 
ateina labai keistų minčių, ku-mažojo Liuterio katekizmo vei autoritetai (ir tikri toje srity siškai nesiskaitą su teisa? Kam Ameriką, kur taip pat dalyva-ir atsidėjęs visuomenės darbuo 
riomis jie patys nusistebi, kaip timas... sugulditas Karaliau-specialistai ir autoritetai) kaip to reikia ir ko jie tuo siekia? vo lietuviškoje veikloje, dau- tojas.
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Amerikos ūkio atoslūgis 

šiuo metu yra jau gana aiškiai 
pasireiškęs. Bedarbių skaičių? 
pakilo iki 3,5 miliono, palygi
nus su 1,5 miliono vidurkiu 
1953 metų bėgyje, o pramonės 
gamyba sumažėjo 11 nuošim
čių nuo pereitų metų vasaros 
iki šių metų balandžio mėne
sio. Todėl yra visiškai supran 
tama, kad Amerikos tautos ir

AR AMERIKOJE BUS ŪKIO KRIZE?
bus greitesnis. Šiuo metu res
publikonų vyriausybes filosofi
ja yra skirtinga. Dabar ūkio dc 
presija nėra skaitoma kaip ne
išvengiama Dievo rykštė. Prie 
šingai, dabar vyrauja įsitikini
mas, kad ūkio depresija yra

J. BUDZEIKA.
aktyvumo sumažėji- 

n prisitaikymas 
aviu ūkio sąly-

RAŠO DR.
mo programa. Pasibaigus tai šis ūkio 
didelei ekspansijai, savaime ais mas yra 
ku, kylo klausimas, kad tos vi prie besikei 
sos įmonės, kurios gamino nau gų. Tas prie. a.-.iis trumpai ga
jas medžiagas naujų fabrikų Įima apibūum.i suris punktais: 
statybai, nebeturės darbo. Be 1. Amerikos gyventojų skai 
to, kilo susirūpinimas, kad tų čius labai sparčiai didėja, ir bes iau imo

lygyje, ilga ir sunki depresija 
yra sunkiai įmanoma.

4. Amerikos piliečiai turi di
delius kiekius santaupų ir kitų 
taip padinamų „liquid assets" 
kurias sudaro santaupos ban
kuose, taupymo bonai, gyvy- žmonių veiklos padaras, todėl 
------------------- > polisai, ir pan. jr organizuota piliečių

tais taip skaudžiai kenčia, šio 
straipsnio ribose nėra įmano
ma visų tų krizių priežasčių na 
grinėti, nes tai yra be galo pla
tus klausimas ir dar neišspręs
tas. Šiuo metu tenka apsiriboti 
šiuo klausimu: Ar dabartinis

vv-ia’iKivhės tame kiln didelio Amerikos ūkio atoslūgis yra
susirūpinimas dabartine ūkinetlk eilini® uk‘° pnstimkymas m laikotarpyje buvo vidutinis gyventojų prieauglis btndras \Ų atsai £Ų k,ck,!’ J1 a gali tas depresijas pašahnti. 
padėtimi. Eilinis plietis klau- Prie pasiketusių ūkio sąlygų, • - ................. ..... .. ame ?nn hiimnn dnlerm i un - - -
šia: kaip iliai tęsis dabaitinis ar. priešingai: ar tai yra pra- 
ūkio atoslūgis? Kaip didelis ūžia gilesnės ir sunkesnės ūki 
tas atoslūgis galės būti? pąe. nės depresijos?
jaugi pasikartos 1929 metų ne klausimą yra sunku išsa- 
lemtoji ir sunkioji ūkio depre- miai atsakyti vienu sakiniu. Jei 
sija?

ŪKIO SVYRAVIMAI 
LAISVAME KRAŠTE 
YRA NEIŠVENGIAMI.

veikla

pastatyta per daug fabrikų, ii yra 3 milionai per metus. nuo apie 200 bilionų dolerių. Tuic- 7 Svarbiausias tačiau ino-
kad tie visi žmonės, kurie tuo 1940 iki 1950 melų šis skaičius lU"nĮ.,okias dideles atsai gas mentaSj kuris leis išvengti di-
se fabrikuose dirbo, galės nu-padidėjo 19 milionu, arba 14 Plhecia> gal1 lengvai pirktis nau ^dės depresijos, yra Amerikos 
stoti darbo. Tie du faktai tapo nuošimčių, o nuo 1930 iki 1940 Ja\Prekes Jų paklausa nesu
tad pagrindiniais ekonomistu metu gyventojų skaičius buvo mazes zJmiai.net uo a veJu<

r - - . .. jeigu uždarbiai pradės mažėti.
jau, kad praeityje panašūs fak- ba 7 nuošimčiais. Kadangi kiek

tautos nusistatymas, ir jos iii 
namizmas bei optimizmas 
Amerikiečiu tauta šiuo meti.kas tačiau verčia i ta klau- susirūpinimo objektais, tuo lab padaugėjęs tik 9 mihonais, ar ...... x --------------- -  ,-------------------------

” ■ ksd praeityje pnnsšūs fnk- bn 7 nuoširnčinis. Nauju keliu ii viešyju pa- pergyvena ekspansijos ir į^ei-
tai duodavo pradžią ilgoms ir vienas gyventojas reiškia naują sta*Ų statyba paskutiniojo de- būvio laikotarpį, 
sunkioms ūkinėms depresi- paklausą maistui, drabužiams 
joms, kurios kartą prasidėju- namams ir kitoms gėrybėms, 
sios, būdavo labai sunkiai su- yra daug vilčių, kad Amerikos 
valdomos. ūkis turės visą laiką dirbti no-

____ _  rint visus naujus piliečius apru 
pinti ūkinėmis gėrybėmis.

NEIsSIVYSTYS J SUNKIĄ 2. Nors Amerikos ūkis pra- 
DEPRESIJĄ? H

simą trumpai atsakyti, tektų 
duoti šį atsakymą: yra daug 
ženklų, kurie rodo, kad dabai- 
tinis ūkio atoslūgis yra ūkio 

Kalbant apie ūkio gerbūvius prisitaikymas prie pasikeitusių 
ir depresijas, pirmiausiai reikia s4^ygŲ> *r mažiau yra ženklų, 
pabrėžti, kad tam tikri ūkio -
svyravimai laisvo ūkio santvar bus dgos ir sunkios depresijos 
koje yra neišvengiami. Mes 
galėtumėm ūkio svyravimų iš
vengti tik tuo atveju, jeigu vi- pais žodžiais tenka nupasakoti _ _______ ,____ _  __ ____ ______ ______________
si žmonės veiktų ir dirbtų, kaip Amerikos ūkio raidą paskuti- Vo nepaprastai didefė ir kad ji visą laiką tęsiasi ir reikia ūkė 1929 metais. Anuo metu pag mas, kad mes turime turėti de 
mašinos, pagal centrinio vado- niaisiais metais ir jos Įtaką atei toĮįau tokiu mastu tęstis nega- tis, kad tęsis ir ateity. Tos sta- rindinė respublikonų vyriausy- presiją, mes jos tikrai galėsime 

lės. Todėl tad ūkio bendras ak tybos lygis šiais metais yra bės mintis buvo, kad valstybė išvengti, 
tyvumas turės sumažėti, ir kai tik keliais nuošimčiais žemes- neturi kištis į ūkio reikalus. Dr. J. Budzeika.
tu turės sumažėti darbų pertek nis, negu 1950—1953 metais, 
liūs, augšti uždarbiai ir viršva 3. Karinės gamybos lygis 
landžiai. Visa tai tačiau nereiš-yra apie 50 bilionų dolerių pei 
kia, kad tas sumažėjimas turi metus, ir tas lygis būsiąs išlai- 
būtinai vesti į ilgą ir sunkią kytas bent keletą metų ateity 
ūkio depresiją. Priešingai, yra je. Kol karinė gamyba yra to- 
daug priežasčių, rodančių, kad kiame palyginamai augštame

KREMLIUJE.
Augščiausio Sovieto susirin- nes įstatymdavystės svarsty- 

,, . . . - _ . _____ . -__ -i aplamai įvyksta mui. Kai jau atėjo laikas bal-
vyksta nauji techniški išradi-Amerikos ūkis buvo pastatytas ietomįs progomis Kremliuje, suoti, tai 2.000 delegatų, vyrų 
mai, kurie pateikia naujas pi e- prieš „ginklų ir sviesto“ dile- formaliai yra prieinamas visa ir moterų, pakėlė automatiškai 
kės, o piliečiai turi visišką lais- mQ- Kadangi 1950 metų vidų- publikai, kaip ir kiti parlamen rankas kaip kokios mašinos, pa 
vę tuos produktus priimti arba ryje, ginklavimo programą, pra taj Tačiau faktinai čia įleidžia- jutusios duotą signalą.

Paviršutiniškai stebint, atro- ta jo statybai. Planuotas Lordu ėmė Fastnet švyturio tašką ir 
dė, kad čia viskas vyko kaip dc Pirrie ir statytas Carlisle, Bel- nustatė kursą didžiuoju lanku 
mokratiniame parlamente, net fasto statyklose — Holland & — New York, 
ir su atstovų diskusijomis. Ta- Wolff ii buvo įvertintas di- Jis turėjo būti Quarantine se 
čiau užteko ir trumpalaikio ste džiausiu ir saugiausiu to laiko kantį trečiadienį.
bėjimo suprasti, kad viskas čia laivu. Seniai buvo norėta su- Laive buvo 2224 žmonės, 
buvo iškreipta ir buvo vaidini- jungti luxus, saugumą ir grei- plus 3.500 pašto maišų ir važ
mas. Delegatų kalbos buvo tik tį, geru ir blogu oru, taip, kad mos pusės miliono dolerių ver- 
juokingas pamėgdžiojimas lais atvykimas būtų minutės liks- tės. Kapitonas E. I. Smith ju- 
vų diskusijų ir debatų vakarie- lumu. Tas puikus laivas „Titą- rŲ veteranas ir White Star Li- 
tiškame parlamente. Delegatai nic“, jie galvojo, kaip tik ai nijos komodoras, buvo koman 
galėjo daryti tik nereikšmingų sieks tą tikslą, 
pastabų, bet nė vienas nepa Ten buvo 16 vandens užda-

____  j reiškė ir nepasakė, kad jis bai- rų padalinimų, masyvios susi- žinomas ir gerbiamas tukstan- 
numatyta sovietų valdžios poii suos prieš kurį nors įstatymą dūrimo sienos ir dvigubas uug- čių keleivių, kitados komanda- 
tika ateityje.

Prie Kremliaus vartų paro-

, ir mažiau yra ženklų, 
kurie rodytų, kad šis atoslūgis

pradžia.
Prieš išvystant tą tezę, trum

b ., žmonės tiki 
šimtmečio metu buvo labai ap- geresnį gyvenimą ir nesileis 
leista. Tose srityse dabar jau-lengvai įvedami j ūkinę depre 
čiami labai dideli trūkumai n siją. Tauta tiki, kad depresija 
todėl federalinė ir lokalinės vai nėra reikalinga Amerikai. Ji 
džios turės pradėti imtis pla- reikštų didelę nelaimę visiems 
čių priemonių viešiesiems dai- Amerikos piliečiams, o taip pat 

r__ bams, tuo sudarydami daug visam lasvąjam pasauliui. Tau 
eitų 3 metų laikotarpyje pergy nauJŲ darbų. ta nori išvengti depresijos, ir

Nėra abejonės, kad paskuti-veno didelę ir staigią ūkinę eks 6. Vyriausybės filosofija jeigu kiekvienas tautos narys 
niųjų metų ūkio ekspansija bu- pansiją, naujų fabrikų statyba, šiuo metu yra skirtinga negu nesiduos psichologiškai įkalba

vaujamo organo įsakymus. Tas čiai. 
centrinis organas galėtų nusta 
tyti tikslų planą, ką ir keip rei
kia gaminti ir kaip tas paganam 
tas prekes reikia padalinti. 
Laisvame tačiau ūkyje piliečiai 
turi savo sprendimuose dideię 
laisvę. Jie patys savo noru nu 
sprendžia, ką jie nori valgyti, Tuo laiku Amerikos ūkis turė- 
kaip jie nori rėdytis, kokius na j° pradėti naują didelę ginkla- 
mus ir prekes jie nori pirktis, vimo programą, bet tuo pačiu 
Jie taip pat nusprendžia, kur metu gyventojų aprūpinimas 
ir kaip jie nori dirbti. Laisva-ūkinėmis gėrybėmis turėjo bū ___
me ūkyje taip pat nuolatos ti išlaikytas ir net padidintas. kimas, kuris

1950—1953 METAI BUVO 
DIDELĖS EKSPANSIJOS 

LAIKOTARPIS.
Kaip žinia, 1950—1953 me

tai buvo didelės ir plačios Ame 
rikos ūkio ekspansijos metai.

TITANIKO TRAGEDIJA
Nuolatos keliaujant Atlantu Head ir Isle of Winght, savo 

man mintin užėjo prisiminti priekiu aštriai skrosdamas švel 
tragediją didžiojo Titaniko, ku nias bangas ir palikdamas si
tis kaip tik nuskendo šiuose dabrinį taką.
vandenyse ir, galbūt, nevieną, Pasiekė Cherbourg prieš sau 
kartą teko per jo grabovietę lėleidį ir, priėmęs, keleivius bei 
perplaukti. D. N. Baltrukonis. paštą, pasileido link Queens- 

Tai buvo naujas jūrų White town — Airijos.
Star linijos pasididžiavimas 1 :30 min. P. M. ketvirtadie- 
Vardas jo buvo „Titanic“. nj, bal. 11d. „Titanic“ išsilei-

10 milionų dolerių buvo išpil do iš Queenstown į Atlantą. Pa
ne. dedant, Amerikos ūkis dirbo mį j publikai skirtas galerijas

Kadangi laisvo krašto ūkis pilnu įtempimu, ginklų garny- tiktai rinktiniai augšti pareigū- 
turi visą laiką taikytis prie be-ba turėjo būti padidinta maži-naį, įskaitant diplomatus ir už- 
sikeičjančių piliečių norų bei nant civilinių gėrybių gamybą sįenįo korespondentus. Ir aš 
nuotaikų, to krašto ūkis nieką-arba statant naujus fabrikus buvau viena iš tų laimingųjų, 
dos nėra pastovus. Jis visą lai- ginklams gaminti. Amerikos nes gavau specialų kvietimą is 
ką svyruoja. Jeigu jis nesvy- ūkis, ištikimas savo praeities užsienių reikalų ministerijos, 
ruotų ir nesitaikytų prie besi- produkcijos tradicijoms, past- Kiekvienas buvo užinteresuo 
keičiančių sąlygų, ūkio pažan- rinko antrąją galimybę. lo sp tas dalyvauti šioje ypatingoje 
ga būtų pristabdyta arba visiš- rendimo pasėkoje pradėta dide sesijoje> nes susirinkimas buvo 
kai negalima. Todėl tas fak- naujų fabrikų statyba, ko sušauktas tuojau Berijos 
tas, kad mes turime ūkio svy- pasėkoje 1950—-1953 metų lai- arešto ir kiekvienas norėjo iš- 
ravymus, neturėtų mūs baimių kotarpyje Amerikos pramones įrgti oficial pranešima apie 
" -------------- •___ , --------- pajėgumas didėjo vidutiškai / , vykius ir suž£oti kokia Hrd

nuošimčiais per metus, kai tuo }
tarpu 1910—1950 metų vidur
kis buvo 3.5 nuošimčio.

1953 metų pabaigoje pagrįn- džiau savo kredencialus gink-

ti, nes tai yra kaina, kurią mes 
mokame už mūsų materialinio 
gerbūvio pažangą.

Kartais ūkio svyravimai yra
gan dideli, ir tais atvejais jie ___
nėra vien tik prisitaikymas dinių Amerikos pramonių eks- luotaį sargybai, įėjau pe7 di- 
prie besikeičiančių sąlygų, ir pansija pasibaigė, Tiksliau sa- džiuosius vartus’, kuriuos anks- 
tampą sunkiomis ūkio depresi- kant pasibaigė ta ekspansija, čiau buvau nufotografavus, vėl 
jomis, kurias eilinis pilietis kar kuri buvo surišta su ginklavi- parodžiau savo leidimą ginKluc
tr::::nnn::nnK:::n:x:n:nnnu:mnuux:xmtujxxnxnMn:n:n:tnn::::::m:::::::

SOVIETU RUSIJAI
AMERIKIETĖS PERLE MESTA AKIMIS

no namelio savininkas, buvo 
tuščias, tik ant sienos kabojo 
Stalino motinos fotografija.

Iš trobelės gerbėjų eilė trau- 
kė«į čia pat stovintį didesnį pa
statą, kuriame 1937 m, buvo 
įrengtas muzėjus Stalino gyve
nimui atvaizduoti.

Mano vadovas viską rodyda
mas pradėjo man pasakoti apie

doj.
Jis buvo mandagus žmogus,

arba preištarauja Malenkovo ir nas tęsėsi per visą laivo ilgį, v?s burlaivius — Australijos 
kitų politikai. Atlyginimas už vietomis per 6 pėdas storumo, linijoj, valdęs Britanic, Baltic 
tokį priešišką pasisakymą de- Jis buvo šeštadalis mylios ii- Majestic ir Olympic.
legatui būtų kalėjimas arba mir gio ir išspaudė 66.000 tonų van >• 1 itanic" pirmą dieną užra- 
ties bausmė. - dens. Trigubi varikliai suko jo šė 484 mylias. Jo galingi nauji

Prisiminiau jaunimą, kurį sparninius sraigtus, kai turbi- varykliai sukosi 70 aps. per 
mačiau ruošiamą šios rūšie? ninis varė centrinį 165 apsisu-m*n- Antrą dieną, balandžio 12 
„demokratijai“ komunistų pio-simus per minutę. Su bendru d. — 519 mylios buvo paskelb- 
nierių vasaros stovykloj Mask- variklių pajėgumu — 46.00U ta biuletenio lentoj ir totalini? 
vos Zaporožės, Stalingrado, Ki A. J. — galėjo pasiekti 25 maz ^49 mylios buvo trecią dieną, 
jevo ir kitose apylinkėse. gų greitį. kai greitis buvo pakeltas 75 ap

Netoli Zaparožės plieno įmo
nės vienoje stovykloje vaikai privačių promenadų. Kabinos 
specialiai man padainavo šio ir turtingai įrengti ,.
turinio dainelę: miai“ buvo apstatyti pagal Pn

„Mes nemokame nei skaity- mosios Imperijos stilių. Priva
ti, nei rašyti, bet mes dėkojame tūs kambariai ir priėmimo rū- 
Leninui ir Stalinui už gautas mai imitavo Georginį periodą, 
knygas, iš kurių mus moko 'Ten buvo net palmių sodai, 
skaityti ir rašyti“. puikiai įrengti restoranai, mau-

Vėliau aš turėjau progos su-dymosi baseinas, sporto salė ii 
sipažinti su keliomis knygomis ligoninė.
ir teko konstatuoti, kad JŲ skai Rezervavimai privačių kanf-

tai sargybai prie durų augščiau 
šio sovietų pastato ir įžengiau 
i švarius ir gerai išblizgintus 
rūmus, užėmiau vietą ložėje 
Nr. 2, rezervuotoje diploma 
tams. Tai buvo puiki ložė deši
nėje pusėje virš pagrindinės su 
lės, iš kurios buvo artimiausias 
ir aiškiausias matomumas.

Kai tik Kremliau lyderiai pa 
sirodė iš užkulisių scenoje, sa
lėje iš savo vietų pakilo 2.000 
delegatų ir pradėjo ploti. Aš 
vos galėjau suvaldyti savyje 
kylantį juoką, kai pastebėjau ir 
Kremliaus vadus pradedant plo 
ti.

— Kodėl jie taip daro? — 
paklausiau savo kaimyną dip
lomatą.

— Jie ploja dėkodami dele
gatams už plojimą, — man pa
aiškino.

— Kai jie atsisėdo, mano 
draugas paaiškino:

— Žiūrėk! Tas su akiniais 
yra Molotovas. Sekantis salia 

_ jo yra Vorošilovas, o '
—• Malenkovas asistuojamas 
Chruščiovo ir Kaganoviciaus.

Už Molotovo ir Vorošilovo 
buvo Bulganinas, maršalo uni- 

kad mano vadovas formcje> ,ir Mlkojanas. šie visi

Ten buvo 11 erdvių denių ir įsukimai per minutę, 
j Gandas ėjo, jog pirmadienį 

„streitru- laivas bus paleistas pilnu tem 
pu, bandant sulaužyti rekordą, 
kurį laikė Mauretania - Cunaid. 
Lažybos ir spėjimai buvo stip
riai „Titanico“ pusėj.

Sekmadienį, bal. 14 d. buvo 
puikiai saulėta, ramu ir giedra.

Keleiviai deginosi saulėj a> 
vaikščiojo erdviuose deniuose

Kai kurie dalyvavo pamal 
thnga literatūra, persunkta ru- barių pirmai kelionei sieke lig dose, laikytose Purser kariniu 
sų pagyromis, turi tikslą per- 4.300 dolerių. ko- Ant vairo denio imigrantai
dirbti liaudies galvojimą taip, Per pietus, 1912 m. balan- žaidė, ir vienas skotas su sijo- 
kaip pageidauja komunistų va-džio 10 d. šis jūrų milžinas pa nu, žavėjo vaikus, kai jo lumz- 
dai. judėjo iš Southampton, pirmo- deliai čirpė „1 he Campbells

Augščiausio Sovieto sesija sios kelionės. Plasdant visoms are comming".
buvo įdomiausia rugpjūčio d vėliavoms, žėrint naujutėliams ® vak A. M. radio operato- 
d., kai Malenkovas pasakė sa- dažams, didingai per minios r*us Kavo žinią nuo „Coronia- , 
vo pirmąją didžiąją kalbą pu džiūgavimą ir uosto sii enoms Pranešdama kalnus ir ledų lau 
Stalino mirties ir Berijos arcs- gaudžiant, jis judėjo link jū- ku® art* pločio ir 501.W. 
to. Jis man padarė įspūdį kaip ros, o laivo orkestras grojo — ūgio, 

vidurvūe atsParus> bet neįspūdingas kai- „Šokoladinį Kareivėlį“.
bėtojas laike savo dviejų valan- Jo keleivių sąraše buvo žy*- 
dų kalbos, kurią jis iš anksto miausi Britų, Europos ir Ame- mylių pločio ir 70 myku il- 
paruoštą skaitė monotonišku rikos vardai: pulk. Astor su K’°; gulintį kaip tik skersai 
balsu, nesustodamas net van- jauna žmona, Benjamin Gug- „Titanico“ l'“1’" '7“'" 
dens atsigerti. Jis atleido Beri- genheim, George D. Widner. 'Ų' ka* linijinis priartėjo Grand 

-------------- —.-r -----} — .-v.-.— _ Vd Invaiiian?' -H’ duodamas trumpą paaiškini pulk. Roeblig, Norman Craig, ®anks> oras žymiai atvėso. Ra- 
Stahno atžvilgiu. Nors nuotai- labai išsigando tokios išgirstos ” y ‘ * vadovaujančios tuo nustebindamas kiekvie Britų M. P., Francis Davis Mil d‘o kombary antrasis opeiato-
kos 1 iflise buvo pasikeitusios, naujienos ir pasakė apatiškai: .E"11 j- • ną, kuris tikėjosi išgirsti kai let, Amerikos artistas, maj r>us Harold Bride tvarkė sąs-
tačiau tas nesumažino piligri- — Aš niekad negirdėjau to- 0 0 ovas» urio a ro< e s , daugiau, o po to piktai puo- Butt, prezidento Taft karinis kaitas, radio ausinius užsimo- 
mų skaičiaus, atvykstančių pa-kių dalykų. sų ramiausias, buvo tylus ir ne j H H H ...................
gerbti Stalino gimimo vietą Go — Na, pagaliau, — tęsiau Jo> žimas ėjo tuo pačiu keliu, Kaip tis Tarptautinio Prekybos Lai-

’ ir senasis. vyno direktorius ir daugybė ki
Delegatai pakilo, kaip vie- *U- 

nas kūnas, ir energingai ploju. Laivo jau kelionės pradžia 
Ambasadorius Bohlen, ainba- buvo nelaiminga. Apleidžiant 
sados valdininkai ir aš pakilo- krantinę Titanico sukeltos bail
ine ir išėjome. Mes negalėjome g°s nutraukė keleivinio „----
pasilikti toj demonstracijoj, ku York” laivo virves ir tik vikrūs 2.000 langelių, dangus buvo 
n buvo nukreipta prieš mus. manevrai išvengė abiejų rimto žvaigždžių nusėtas, jura rami.

Tik aplankydama Sovietu susidūrimo. Priėmimo kambariai buvo uz-
Sąjungą supratau, kad sovietų Toliau, nežinant dziugaujan- kimšti ir rūkymo bei koitų sa- 
valdžios didžiausia dovana vy- tiems keleiviams, ugnis išsiver- honai uztvinę. Didžiajame sa- 
rams, moterims ir vaikams yra žė 6 alyvos tanke ir specialios hone buvo koncertas. Stcvvai- 
ieidimas išvykti iš šio krašto. sargybos vos-ne-vos užgesino, tas stovėjo su gėrimais. 

(EL). „Titanic“, praplaukė Spit Nukelta j 6-tą psl.

3.
Traukiniu atvykau

J TIFLISA, GRUZIJOS 
SOSTINĘ,

kuris randasi pąčiame Kauka
zo viduryje, tarp Kaspijos ir 
Juodosios jūros. Vos tik pa
mačiau Tiflisą, tuojau man kri
to į akis, kad šis miestas yra 
pergyvenęs kažkokią paveikslų Stalinogen’ijų'” r 
transformaciją. Anksčiau aš — Jis buvo spinduliuojąs it 
jau buvau painformuota, kad šviesus nuo pat pirmos gimimo 
Gruzija yra išpuošta Stalino »i <Jienos. Jįs turėjo stebuklingą 

nuojautą ir pramatymą pasau
lio įvykiuose. Jis turėjo...

— Palauk truputį, — aš per 
traukiau, — ar jis tik nebuvo 
didelis oportunistas?

— Ką jūs norite tuo pasaky 
ti? — nustebęs paklausė.

— Aišku, — aš atsakiau,

Berijos paveikslais, kurie yra 
jos garsiausi sūnūs. Tačiau 
šiuo metu Berijos atvaizdai jau 
buvo dingę.

Pardavėjai ir visi kiti, su ku
rias turėjau progos susitikti 
viešbutyje ar Tifliso gatvėse, 
nustebę klausiamai pažvelgda
vo į mane, kai aš pradėdavau perėmęs komunistinės spaudos ~ 
kalbėti apie Beriją. kontrolę, ar jis nepanaudojo

Jie buvo labai santūrūs kai- jėgos savo asmeninėms pozici- 
boje ir apie Staliną, nes jiems joms sustiprinti, 
dar nebuvo aišku, kaip laikytis Atrodė, 1

Pagal apskaičiavimus, navi
gatoriaus lapas rodė ledų lauka

t skersai
kelio. Vėlai po pic-

lė JAV. Šiuo atveju naujasis re patarėjas, I. B. Ishmay, valdau v?s- 1 ingiai jis nugirdo netolie-

ri mieste, apie 45 mylios nuo pasikalbėjimą — ar negalėtum vas k't‘ tarP savęs kalbėjosi, 7 
sostinės. man pasakyti, kur yra gimęs ka^ pirmininkaujantis sakė įžan

Aš irgi prisidėjau prie ilgos Berija. Aš klausinėjau daug Sin? kalb^ 
žmonių ir nė vienas negalėjo 
man paaiškinti.

Jis paraudo, nunarino galvą 
sumurmėjo:
— Aš nežinau.
Berija išsigintas savo tautie

— Kai dar Stalinas buvo gy 
vas, — vienas diplomatas paste 
bėjo, — jie tik retkarčiais see 
noje kalbėjosi. Dabar jau pa
keitė šiuo atveju politiką ir jau 
laisvai kalbasi vienas su kitu.

Vadovaujančios

KREMLIAUS ŽVAIGŽDĖS 
lova'^skrynia, virtuvas (sama-būtų drįsęs man pasakyti, kau sėdėjo scenos gilumoje ir per 
voras) ir lempa. Antrasis kam- Berija buvo gimęs Gruzijoje, tas kelias sesijos dienas, kurios 
barys. kuriame anksčiau gyve- Merkhauli kaime. buvo paskirtos naujos ekonomi

piligrimų eilės, sudarytos dau
giausia iš vaikų ir jaunuolių ko 
munistų, kurie su didžia pagai 
ba ir rimtimi įžengdavo į baltai 
nudažytos trobelės du mažy
čius kambarius, kur gimė Stali
nas. Stalino šeima užėmė tik čių, liko be tėvynės. Sekančią 
vieną iš šių kambarių, kuriame dieną aš palikau 1 iflisą, nera- 
stovėjo šeimos naudoti baldai: dau nė vieno žmogaus, kuris

ir

se esančio Leyland linijinio 
„California“ pranešimą — kaž
ką apie ledus. Jis neatsake. 
Saulė leidosi ir žara išblėso, o 
„Titanic“ spaudė pirmyn...

Buvo linksma sekmadienio 
„New vakarienė, šviesos žėrėjo is

zJmiai.net
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JACQUES LIPCHITZ’O PARODA MODERNINIO 
MENO MUZĖJUJ.

AUGŠTUOSIUS MOKSLUS MONTREALY BAIGUSIEJI T ALEKS1S RANNIT
LIETUVIAI Jacques Lipchitz yra gimęs cuzijos pilietis, o kartu

. . _ .. Druskininkuose 1891 metais ir nas „Ecole de Paris"
Šiemet Montiealy McGill Žemės Sūnūs . Šį lasytojo vi»o vįen j^l to jisai jau priklauso eksponentų („Ecole de 

(anglų) universitetą baigė ar-gyvenimo kurinį leidžia Cika- Lietuvos meno istorijai. Daug yra, kaip žinoma ,kaip 
...................................’ i.-*- i....... ,,Dangaus ir ^e-<]augiau: jįsai pradėjo studijuo prancūzų sukurta,—jos 

būsią išleisti ketu- tį meną Vilniuje ir, jaunystėje yra ispanai Juan Gris ir

NEPRARASKIME SAVO SIELOS TURTŲ KULTŪRLVĖJJKKOAZIKA
Čia tenka tik keletą žodžių Iš dainos žodis „Viena“ išmes „ 

tarti dėl mūsų gyvosios kalbos tas ir sužalotas 
taisyklingumo .dainų vaizdin- vaizdingumas, 
gurno, muzikos ir kit. darky- kaip turėtų būti: 
mų.

visos dainos 
Palyginkite,

.Kaip aš grė
biau lankoj viena šienelį, šiene-

Prof. Kaminskas, savo ju n- į ••• 1 vienumoje ga i i i ba gavo doktoratą keli lietu-gos „Iena . „Dangaus ir Že-daugįau; jjsaį pradėjo studijuo prancūzu sukurta,—jos
lėjaus proga, yra pasakęs: „Ne mintis apie „atjojantį bernelį viai. mės Sūnūs“ 1—
praraskime savęs“. Jis, šiame Jei tik šieną grėbtų ir dar ne Buvęs Lietuvos Žemės Ūkio riuose tomuose, 
savo šūkyje, turėjo įvairiausių viena, tai apie sijonus ir kelnes Akademijos docentas agiono- 
požiūrių, kaip mes, gyvendami prakalbėtų ir, gal būt, iš viso mas Bronys Povilaitis 
svetimų įtakų jūroje, kasdien į daina ne gimtų. p
ją grismstame. I ad ir norėtųsi Vėl: mūsų Metropolitanas taeiją iš Genetikos, gamtos kuriam žymesniam dailininkui listinio panašumo tarp Lip- 
su didžiai gerbiamu Jubiliatu Brazys mėgsta dainuoti: „Jau- mokslų srities. Bet McGill uui iliustruoti. Šiam veikalui nerei- chitz’o skulpturu ir lietuviu 
sušukti: „I* 
giausiojo sielos kraičio - gimto jju užm(y)gti“ 
sios kalbos!" j

Nors mūsų kalbai vystytis, „Jaučiu“ ir

ir vie- 
žyimų 
Paris“' 
tik ne 
tėvais 
Picas- 

kaip jis man viename savo laiš so, rusas Chagall, lietuvis Sou- 
Leidykla gerai padarytų, jei ke rašo, „su širdies virpesiu tine, italas Modigliani ir kt.) 

gavu šį didįjį, tikrai vertą Nobelio žvelgdavo į lietuviškus dievu- 
Daktaro laipsnį, apgynęs diser premijos, veikalą dar atiduotų kus“. Ar galima būtų rasti sti- 
*—iš Genetikos, —*—• • ” • ..............

gerbiamu Jubiliatu Brazys mėgsta dainuoti: „Jau- m°kslų srities. Bet McGill um iliUstruoti. Šiam veikalui nerei-chitz’o skulptūrų ir 
Nepraraskime bran- gju kieme gražią mergą nega- versitetas, laikydamasis senos kėtų gailėtis išlaidų ir jį patiek liaudies meno seniausių pavyz- 
._i i ...Ypatingai tu- say° tradicijos, B. Povilaičiui ti skaitančiai visuomenei, kaip džių? — Šitą klausimą būtų

rėtų susidomėti dviejų žodžių: oficialiai davė filosofijos dak- puošnų ir didingą, ko jis tikrai įdomu ištirti.
v jo.j „Jaučiu“ ir „Užm(i)gti“ mu-taro Lipsnį, nors faktinai, pa-yra verfas Vienas didžiųjų moderninių ir na^j°

tobulėti, atitrūkus nuo gyvojo zikalumu, kad publikoje nekil-Sal naujausius mokslų Pasida- o laiku skulptorių, Lipchitz pri-J° v , . _ ,
.................................................................... aSron°- [OJAS J. CICĖNAS P klauso -e dailininkų, kurie kurl* Jam uzsake P™cuzų do; 

REMIJUOTAS UZ KNYGĄ • L . . , - , . mimnkonai garsiajai Assy baz
. ...........  ,___ ______ ........ . ......... . ... Inžiner; „VILNIUS TARP AUDRŲ“.

Šiuo atveju te). Jis yra gimęs Amerikoje ir j?s. fakultetą baigė ir gavo in- Spaudos Klubas New Yorke tas kitų sukurtos estetikos, 
žįnieriaus diplomą Justas Ki- pereitame savo susirinkime pa-Tuo savo „žemiškumu“ Lip 
birkštis, platesnei publikai lig-skyrė žurnalistui Jeronimui Ci chitz filosofine prasme pana- 

---------- --  — ------- - .u^uu, jv. nu. šiol žinomas kaip lietuvių šo- cėnui už jo knygą „Vilnius šus į Viktorą Petravičių. ,. , , .r .... . . 
mažiau vartoja germanizmo n drąsos svetimam krašte girnų-SruPės vedėjas Montrealy. tarp audrų“ savo 1953 m. pre-Skulptoriaus gimimas Druski-k^da, 

McGill universitetą šiemet miją. Žurnalistams premijuoti ninkuose yra, taip atrodo, tie- ,1V ’
Iš 

__ , Lipchitz‘o skulptūra 
tai tiksliai nežinia, ar jie save J. Valickas. Autoriui pasiųsta tai yra kristališka žemės drus- 
laiko lietuviais. Taip inžineriją simbolinė to klubo auka —- 25 ka ir nebereikalo jisai skaito- 
baigusių yra dar lietuviškų pa dol. Pereitų metų rašytojui pre mas kubistinės vaizdakalybos n.. 
vardžių: mažlietuvis Gerhaidmija nepaskirta, nes klubo kny kūrėju. Kartu su druskos ir že- 
Eric Kaunat (sumažlietuvintas gininkui nebuvo autorių ir lei- mės aromatu Lipchitz'o <____
Kaunaitis) ir John Joseph Jo- dejų prisiųsta jokia knyga, to- yra persunkta visatos magija, 
nas. Neaišku, lietuviai ar lat- dėl ir komisija negalėjo susipa- Jis yra kosmikas ir tuo artimas 
vai, yra M. Samotis, R. Bla- žinti. Klubo knygininkas yra čirlioniui. 
kė. J. Valickas, 572 Champan St.

Reikia pastebėti, kad šiemet Hillside, N. J.
Red. pats. P. K. Zadlauskas McGill universitetą baigė ir

tautos kamieno, nėra sąlygų, tų skandalinga asociacija, pasi- hnimus, jis turėtų būti 
bet kas stengiasi, tas bentne- reiškianti garsiomis pastabo- mij°s daktaras.
praranda to, ką yra paveldėjęs mis (nekultūringomis, Toron- McGill universiteto 
iš savo motinos, f
mums yra gyvas pavyzdys se- nesąmonė būtų daryti jam "prie 
niau atvykusieji ar čigonai, kaištų dėl mūsų kalbos muzi- 
Dažnas iš jų gražiau kalba ir kalumo. Tačiau, jei kas turėtų

anglicizmo priemaišų. siems mūsų tautiečiams ir ne-
Yra ir tokių, kuriems išgyve begalintiems ištarti gyvosios baigusiųjų sąraše yra ir dau-komisijoje yra Pr. Lapienė, A. siog simbolinis sutapimas, 

nant šių dienų skausmingą su mūsų kalbos dviprasmiškų, sub giau lietuviškų pavardžių, tik S. Trečiokas, V. Bukšnaitis ir tikrųjų, 
temų būtį, gimsta naujas žo- tilių žodžių, kad pakeistų 
dis, tarsi, dovana susinamai ii į „miegoti“ ar pan., tam jie šit 
kenčiančiai Tėvynei. Tie mūsų dingai paspaustų dešinę, 
židinio vaidilos yra senieji ir jei mes atkreipsime savo de- 
naujieji rašytojau 1 ačiau, jų mesį, rasime daugybę savęs su- 
zodis, lyg kad išbėgiojusių ir sidarkymu ir pajusime, kokį sa 
išdykusių mokinių triukšme, vo sielos ’ kraitį skandiname , 
neranda atgarsio. Kiekvienas marjų dugnelį’’ 
iš mūsų išgyvenęs audringąjį” K. Zadlauskas.
karo sukūrių laikotarpį, rodos, 
turėtų būti viskam užsigrūdi- . _
nęs, atsparus. Žydai juk šimt- kelia veišumon svarbų reikalą, gavo diplomus du tūkstančiai 
mečiais gyvena svetimų tautų „NL“ reda. jau seniai jaučia šį asmenų (kurių tarpe du dvy- 
tarpe ir išlaiko savąjį vienodu- reikalą, bet vis delsė, kol patys niai ir dvi dvynės) iš įvairių 
mą, kalbą. !'

Pas mus netgi pavadinimo Zedlauskui pasisakius, 
„Augštaičiai“ mirgėte mirga ivest* kalbos skyrelį, 
nevienoda rašyba (Įdomu ko- „LIETUVIŲ DIENŲ“ ge 
kį pagrindą taip rašyti turi gu^ės numeris jau pasiekė skai 
„Lietuvių Kalbos Vadovas ?). tytojus ir platintojus. Apie lie 
Is savo mokytojų profesorių. tuvįu vdtįs tįk suvienytoje Eu 
Jablonskio ir Balčikonio prisi- *je rašo Dr Vl. viliamas; 
Te,nU ~ aiškinimą duodamas pasikalbėjimas su
del „Aukštaičių rašymo. Au-Ą T. Kvetku, Respublikonų 
maT74Uam7 ;?orLXynten’Partij°5 liet“VjįU grU" Sa^ske^ Al. Kučiūnai

Vytauto dokumentuose: Auxs įįoimtPete. Amerikos Lietuviu da^° drabu[iais- VYDŪNO
tote). Is etnografijos mes ži- veikėjas Juozas Bachūnas rašo . kilimas bus patai- „PRABOČIŲ ŠEŠĖLIUS“
nome, kad „Aukštaičiai“ daug ie J kaip jls nuo apras. pintas U. A. A Alkos muzeju- 
tinkamesms. Visa paslaptis del to spaustuvės darbininko prasi Je’ Kilimą _uzsakepręl. Pr. Ju- 
nevienodumų paaiškėjo atsivei mu§ė iki 6 vasarviečių savinin- i “'“'"‘"T jeidvkla Šio eeriausio Vydūno
tus „Lietuvių Kalbos Vadovą“ ko; St Lušys baigia savo atsi. 85 R. R.), Kingston, Ont., Ca ^dycnn

Kasdien ir kas valandą taria minimus apie VLIKo atsiradi nada)- 
me žodelį „Yra“, lyg kad kas mą ir darbų pradžią; duoda- 
plyštų, irtų be galo. . . Taip pat mas pasikalbėjimas su „Litera 
ir „Raštai“ nebetariami, kaip tūros Lankų” redakcijos kelek 
„Ratai“. tyvo nariais (K. Bradūnas, J.

Stipriu religiniu jausmu per 
sunktas, tobulai įformintas žc 
mės grumstas: Lipchitz yra ša 
lia Rouault ir Chagall'io vienas 
iš nedaugelio, kuris gali kurti 
įtikinančias kompozicijas seno 

’ > tesamento temomis. 
Jo „Notre Dame de Liesse"

zentuoja Lipchitz’ą kaip sakra 
’ lio meno didelį meisterį, bet 
kartu manifestuoja ir prancū
zų katalikų gerąjį skonį. Šian-

yra prievartaujami kurti sacha 
riniškas madonas, kurioms 
kaip pavyzdys iš Italijos yra at 
vežta skandalingo beskonio 
statula, galutinai profanuojan
ti Dievo Motinos astrališką vi
ziją, — šiandien būtų daugiau 

daile ne&u pageidaujama, kad lietu
vių kunigai sueitų į Moderni- 

’ nio Meno Muzėjų, į Lipchitz’o 
’ parodą, ir pažvelgtų į tikrąjį 
relinį meną (New Yorke).

Jacques Lipchitz šioj paro-
Taigi, Lipchitz yra šiaurės- 

-rytų sintezės kūrėjas. Teisy
bė, jo „Rytai“ ‘ siekia šumerų doj išstatė apie porą šimtų 
kultūros laikus, bet šumerai sa darbų, — vaisius besąlyginiu 
vo plastinio meno paminkluose ištikimumo individualiai meni- 

Birželio 6 d. Šv. Jurgio para- veikia mus, nežiūrint jų geo- nei išraiškai, — vaisius apipavi
skaitytojai iškels. Dabar, p. valstybių ir tautų — Azijos, pijos choras salėje rengia kon- grafinės padėties, šiaurės rim dalinimo griežčiausios discipli-

teks Afrikos, Europos, Australijos certą. Programoj numatyta so-timi. Lipchitz yra Lietuvos že-nos. Forma Jr turinys Lipchi- 
ir kaimyninės Amerikos JV. 1° ir choro dainos, tautiniai šo mės hebrajų genijus. Jo menas tz’o skulptūroj yra taip pat

kiai ir operos „Traviatos“ iš- mažai teturi bendro su prancū- stipriai kūrybinės intuicijos su
. TAMOŠAITIENĖ trauka, kuri bus atlikta su see-žais, nors jisai (jau 14 metu gy jungti, kad jie labai dažnai tam U A T T I A V IT 1 l\/l A ... . . , ’ f J ..v. ,nimais kostiumais, grimu bei veriantis Amerikoje) yra Pran pa visiška tapatybe.

kuriame įamžinami mūsų knyg vaidyba ir dainuojama solistų 
nėšiai.

Kilimo motyvai:

DAIL. A.
AUS NAUJĄ KILIMĄ,

ČIKAGOJ RENGIAMAS 
KONCERTAS.

M. Kripkauskienės ir VI. Bal- 
mūsų so- trušaičio. Be to smuikuos Povi 

džiaus architektūra ir gamto- las Matiukas, o solistams daim 
vaizdis, būdingi lietuvių sodie- ninkams ir smuikininkui akom-

M

VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Ryšium su „Nepriklausomos m. kovo mėn. Kauno Įgulos 

Lietuvos“ gegužės mėn. 5 d. Bažnyčioje buvo pamaldos su 
numeryje Vlado Putvinskio - atitinkamu pamokslu, prieš tai 
Putvio laidotuvių dalyvio is- viešai paskelbtos spaudoje, ku 
reikštu nepasitenkinimu Velio- riose dalyvavo Šaulių Sąjun- 
nies 25 m. mirties sukaktuvių gos Vadas Pulk. P. Saladžius,

* *. jv.- N. Gogolio „Mirusias sielas proga Toronto liet. R. Katali-šaulių Moterų Vadė Sofija Put 
(pp. Tamošaičių adresas f*?™,5, šlcido^^I ei ios kll bažnyčiose už jį atlaikyto-vytė-Mantautienė ir tuo metu

""" mis gedulingomis Mišiomis, pa” ’ ”
reiškiame:

1. Pradedant 1929 metais, 
pamaldos už a. a. v .auu * v.v- - ... • • . •• ___
vinskio-Putvio vėlę būdavo kas Pjadedami minėjimą pamal- 
metai laikomos visoje Lietuvo-' omis’ -vy .. e. sei?a . au ll^ a. 
je. šauliams dalyvaujant rikiuu ’unSos ^adiciją, kurios bus lai 
J -- komasi ir ateityje.

Lietuvos Šaulių Sąjungos 
organizacinis branduolys.

Kaune buvę Vlado Putvinskio- 
-Putvio šeimos nariai.

3. Vlado Putvinskio-Putvio
042 111CUCX13........................... . . rp

Vlado Put- mineJimo organizatoriai Toron

veikalo išleista 500 egz. auto
riaus mirties metinių proga.

V. KRĖVĖ APSISPRENDĖ Garsiojo rusu klasiko veikalo iš
LEISTI SAVO VEIKALĄ, leista 1.000 egz.

SPAUDOS PARODA 
ČIKAGOJE

lankoma gausiai. Ji yra Liet 
Auditorijoj. Gegužės 23 d.
buvo Lietuvių Auditorijoje pla šauliai neatsisakė net ir okupa- 

,,Lietuvių Dienos“, 9204 S. tesnė programa, kurioje daly- cijos metais, nors tada nebebu- 
Broadway, Los Angeles 3, Ca- vavo Br. Jonušo vedamas moks vo galima pasirodyti su unifor-

leivių choras ir kt. momis. Taip, pavyzdžiui, 1944

Gauta žinių, kad musų žymu
'' LYVU 11Q1 1U1D l UluuUHuo, 1. . v XT’

Dalis jaunimo nebemoka net Girnius, J Kėkštas, H Nagys ,S1S rasytoJas Vincas Krėvė ga-
„Motina“, „Lietuva“, „Lietu-ir A. Nyka-Niliūnas). Taip h g^e apsisprendęs išleisti sa-
vis“, „Tėvynė“, kaip reikiant pat įdomi ir angliškoji dalis. v° dldUl veikalą „Dangaus n
pasakyti. Telpa per 50 nuotraukų iš viso r"" ' -t ““ ■><.'■' jc 1

Arba; Mikulskio ansamblis pasaulio lietuvių gyvenimo.
(Toronte) dainuoja: „Kai aš Prenumerata visame pasaulyje
grėbiau lankoj šieną, šienelį“... 4 dol. Administracijos adresas: lifornija, USA.

tėję, su savo vėliavomis.
2. Pamaldų už savo Įkūrėją

Redakcija už raštus bus 
dėkinga.

DR. JUOZAS KAŠKELIS.

Komunizmo ideologijos tikrovė
XXIII.

ad c) Komunistinė veikla okupacijos met“u. 1940 metais 
birželio men. 15 d. komunistai Lietuvą smurtu okupavo neat
sitiktinai ir ne vien tik pasinaudodami bendrąja Europos po
litine padėtim, lai buvo dvidešimt su viršum metų Sovietų 
Rusijos sąmoningai varytos, Lietuvos atžvilgiu kiekviename 
žingsnyje klastingos politkios išdava. Jau ankščiau matėme, 
kaip komunistai iš pat pradžių, 1917—1918 metais, buvo 
griežtai priešingi Lietuvos savarankiškumui, Lietuvos atsi
skyrimui nuo Rusijos. Žinomas komunistas Kapsukas - Mic
kevičius tada šaukė, jog „komunistai visuomet buvo priešin
gi obalsiui pavergtųjų tautų apsisprendimo iki atsiskyrimo 
teisės“. Užtat pirmieji Lietuvai kelią į Nepriklausomybę, 
apgaule ir smurtu pastojo komunistai. Taip pat jie pirmieji 
paneigė ir nepripažino nei Lietuvos Tarybos, nei Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo. Ir užtat, neabejotinai, ne
atsitiktinai, tą mintį pabrėžtinai priminė ir liūdnos atminties 
t. v. „Liaudies Vyriausybės“ galva Paleckis savo kalboje, 
pasakytoje 1940 m. liepos mėn. 21 d„ „atidarant“ operetinę 
„Liaudies Seimo“ pirmąją sesiją, kurioje Maskvos įsakymu 
Lietuva „nutarė“ tapti tarybine respublika ir „savanoriškai 
— gera valia“ įsijungti į kitų „laisvų“, „broliškų“, „socialis
tinių“, kitaip tariant Rusijos imperializmui tarnaujančių, res
publikų „šeimą“.

1920 metais, sudarius su Lietuva „draugingą“ taikos su 
tartį, Maskvos raudonieji valdovai, kai kurių mūsų naivių 
politikų buvo paskelbti tauriausiais ir garbingiausiais Nepri
klausomos Lietuvos valstybės draugais ir užtarėjais. Tačiau 
toji sutartis ir visi tuometiniai Tarybų Federatyvines Socia
listinių Respublikų Sąjungos valdovų „draugingi“ patikini
mai tebuvo vien politika tos pasakėčios lapės, kuri niekaip 
nebeišgalėdama pasiekti augštai kabojusių vynuogių, buvo 
paskelbusi „urbi et orbi“, jog vynuogės, girdi, esančios ne
nunokusios, dar rūgščios ir todėl ji jų visiškai nenorinti lies
ti, ir t. t. Kadangi tada Lietuvos, nors ir neskaitlingi, sava
norių pulkai Lietuvos „vynuoges“ tai komunistinei laputei 
padarė rūgščiomis ir nepasiekiamomis, tai ji paskelbė tų vyn 
uogių nė „nemaniusi“ siekti. Nemanykime, jog tada, lygiai 
kaip ir 1940 m„ Lietuvos vardu, Lietuvos komunistų skelbia 
mas „noras“ įsijungti į komunistinių respublikų jungą buvo 
tų komunistų noras. Tai buvo vien aklas raudonojo Krem
liaus įsakymų vykdymas, daugiau nieko. Mums yra ir turi 
būti visiškai aišku, jog bet kokia komunistinė veikla, galu
tinoje išvadoje, tarnavo ir tarnauja vien Maskvai. Tariamas 
pabojimas vietos liaudies interesų tėra paprasčiausia ap

gaulė.
1939 m. spalių mėn. 10 d. sutartis, susieta su „pakarto

tiniu Vilniaus grąžinimu“ Lietuvai, irg yra panašaus pobū
džio. Vos tik „grąžinę“ Lietuvai Vilnių, komunistai čia 
pat planavo Lietuvoje padaryti komunsitinį perveismą, tam 
reikalui panaudojant atkeltas į Lietuvą komunistines kari
nes įgulas. Jie manė, jog lietuviai, padėkai už „duotąją do
vaną“, būsią labjau palankūs komunizmui ir geruoju plauks 
į komunistinį bučių. Bet jie apsiriko. Jie nepajėgė suprasti 
lietuvių tautos laisvės troškimų. Pamatę, kad lietuvių tauta 
komunizmo vis viena kratosi ir niekad jos tarpe neatsiras pa 
lankių sąlygų komunistiniam perversmui, griebėsi kitokio 
metodo: apkaltino Lietuvos vyriausybę išgalvotais kaltini
mais, esą sovietų kariai buvę iš įgulų vagiami, kankinami ii i. 
t. Kaip atpildas už tuos „nedėkingumus“ ir buvo faktina 
Lietuvos okupacija, tačiau ir čia komunistai liko ištikimi sa
vo politinės veiklos pagrindiniam metodui — klastai. Lie
tuvių tautos budrumui nuslopinti ir akių apdūmimui „drau
gingieji“ ponai „molotovai“, „vorošilovai“, „dekanozovai“ ir 
kiti panašūs pareikalavo, „prisilaikant" Lietuvos konstituci
jos, sudaryti vien naują Lietuvos vyriausybę. Jie dar kartą 
panorėjo „pademonstruoti“ savo „meilę ir draugingumą“ lie
tuvių tautai. Juk jie, „nežiūrint“ tiek baisių „nusikaltimų” 
Lietuvai „norėjo“ vien gero. Jie „paprašė” tik „galingąjai 
tarybų Rusjiai“ palankesnės vyriausybės, daugiau nieko. Ko
kie jie geri. . . Bet žinokime, jog net ir menkiausios viso to 
farso detalės buvo apgalvotos Maskvoje ir aklų komunizmo 
ogentų tiksliai suvaidintos Kaune. Tai buvo šlykščiausią ko
medija, kurioje raudonu siūlu greta klastos pasireiškė paniš
ka baimė, jog kas nors galės tą klastą suprasti ir jų sakomais 
žodžiais nepatikėti. Tik todėl, tikriausiai Pozdniakovo įsa
kytas, tuometinis žemės ūkio ministeris Mickys apsiputoda
mas šaukė į Lietuvos ūkininkus, kad tie netikėtų, jog ko
munistai girdi ketiną iš jų — Lietuvos ūkininkų —.atimti že
mę, ir padaryti juos kolchozininkais, kas taip sako yra liau
dies priešas“, o Paleckis, — kad lietuviai netikėtų, kad ko
munistai maną kėsintis į Lietuvos nepriklausomybę; kas taip 
tiki, yra „liaudies priešas“.. .

Visa toji klasta, tas saldumas, toji tariamoji meilė lietu
vių tautai buvo reiškiama tik tol, kol raudonosios armijos 
daliniai dar nebuvo užėmę Lietuvos, kol į Lietuvą neprigu
žėjo pora šimtų tūkstančių, naujoviškais ginklais apsiginkla
vusių mongolų, buriatų ir kitokių panašių „didžiosios socia
lizmo tėvynės“ gynėjų. Bet tai neilgai truko. Kai tik rau 
donieji valdovai pasijuto Lietuvoje stipriai, jie tuojau pat 
numetė kaukę, jie tuojau pat pradėjo lietuvių tautos naikini
mo darbą. Juk Sovietų Rusija ruošėsi lemtingai kovai su 
Vakarais ir jai buvo reikalingas „placdarmas“, kovos veiks

mams tinkamas žemės plotas, bet jokiu būdu ne žmonės, ku
riems likimo buvo lemta tame plote gyventi. Fats pirmuti
nis žingsnis į tokio „placdarmo“ Lietuvoje sudarymą ir buvo 
marionetinė Paleckio vyriausybė, faktiškai sudaryta jau ne 
Lietuvos vyriausybės konstitucinio atitinkamo organo, o 
Maskvos atsiųsto Dekanozovo. Toji „Liaudies vyriausybe *, 
kaip 1940 m. liepos mėn. 4 d. prof. Krėvei-Mickevičiui Molo
tovas stačiokiškai buvo pasakęs, turėjo tik vieną „uždavinį ’: 
prijungti Lietuvą prie Sovietų Sąjungos. Pradėjus vykdyti 
tą „pagrindinį“ savo uždavinį, „Liaudies Vyriausybė“ tuo- 
iuu pat gavo ir visą virtinę „smulkesnių“ pavedimų, kurių 
pirmutinis ir bnvo „valymas“ nuo Maskvai nepageidaujamo 
elemento Lietuvos „plotų“. Taip, tuojau po kelių dienų Vi
daus Reikalų Ministeris Gedvilą „pasiūlo" „ponui preziden
tui“ draugui Paleckiui „ištremti“ iš Lietuvos buvusį Mimste-
11 pirmininką A. Merkį ir Užsienio Reikalų minister} Urbšį. 
„Pasiūlymas“ patvirtinamas, o 1940 m. liepos mėnesio 11 —
12 dienomis (tai yra nepraėjus nei vienam mėnesiui nuo ka
riuomenės įžygiavimo) buvo suimta šimtai Lietuvos politi
kos bei kultūros veikėjų. Tie veiksmai juk niekad nieku 
bendro negalėjo turėti su lietuvių liaudies gerbūvio „geri
nimu“. Tai buvo pradžia siaubo, kančių, nerimo, visiško tau
tos ir žmogaus nuvertinimo bei niekinimo, kurie iki 1941 me
tų birželio mėnesio 22 dienos gaubė ir dabar tebegaubia vi
ta mūsų kraštą ir kurie diena iš dienos stiprėjo. Kiek gražio
jo mūsų krašto visose srityse — religinėje, kultūrinėje, eko
nominėje, socialinėje, ūkinėje — išgriovimo, apgrobimo, kiek 
turtų, vertybių ir gėrybių, kurios buvo kauptos dešimtme
čiais, per tą trumpą laiką netekta. O kiek tūkstančių žmonių 
be laiko ir be jokios priežasties neteko savo gyvybės, kiek 
dar vargsta ir miršta šiurpiame ištrėmime? Visi tie faktai 
mūsų dar per gerai prisimenami. Vien juos priminti ir vis 
atrinkti tas skaudžias mūsų tautai praeities žaizdas gal ir ne
vertėtų, tačiau gyvenimo tikrovė, pavergtų tautiečių aima
nos ir kiekvienos partizanų aukos mus verčia tai daryti.

Šiandien kova su komunizmo pabaisa dar nepasicke sa
vo augščiausio punkto. Šiandien vyksta su komunizmu vie
nur šaltosios, kitur kraujuotos grumtynės. Šios grumtynes 
turi amžiams išspręsti Lietuvos, Europos ir viso pasaulio li
kimą. Labai skaudžiai klydo ir klysta tie, kurie mano, jog 
komunizmo pavojus jau yra praėjęs, kad komunizmas vaka- 
uečiams ir pasauliui negresia. Taip klaidingai galvoja dau
giausia tie, kurie nedrįsta arba net ir bijo blaiviai pažvelgti 
lealybei į akis, kurie nenori ar nesugeba reikiamai įveritinti 
gresiančio pavojaus; kurie mano, kad pasyviai laikantis gali 
būti kova laimėta arba kurie nori, kad laimėjimai turi būti 
kitų iškovoti. Tai „strauso politikos“ pasekėjai.

Daugiau bus.
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ABITURIJENTŲ ATS1SVE1 KINIMAS SU VASARIO 16 /?//VLIKO PIRMININKAS M. KRUPAVIČIUS LIUDIJO
GIMNAZIJA. 3 KUlly lUĮCll KONGRESO KOMITETE KOMUNISTŲ AGRESIJAI

Atsisveikinimas su gimnazi-Bet ir pajusit, kad ta laisvė ne- TĖVYNĖ NENUBRAUKS. TIRTI.
ja kiekvienam moksleiviui svar tokia jau miela. Ten drauge pa Lietuvių Rašytojų Draugi- Taip pat jau iizu.us metus jis New York (LAIC) — Fedc okupantais ir nepalaužiamą vil- 
bus ir įspūdingas momentas jusit ir didesnes pareigas, gu jos pirmininkas p. B. Babiaus- dirba šešta umneje lietuvių ralinio Teismo Rūmuose vieša tį išsilaisvinti.
kuris sujaudina net iki sielos linčjas ant jūsų pečių ir širdies, kas 1954. V. 8. „Drauge" rašo: mokykloje n t...iy viai dalyvau-jame komunistų agresijai tirti Kartu VLlKo pirmininkas 
gelmių. Juo įspūdingesnis tas Ir pabaigę augštąją mokyk- „...Kaip išaiškinti tokį fak ja (bei vadovauja) lietuvių or-kongreso komiteto posėdyje Prelatas M. Krupavičius pa- 
atsisveikinimas mums šiandien, lą dar nebūsite išėję visų moks tą, kad tūkstančiai šviesuolių ganizaciniame gyvenime. liudijo VLlKo pirm. prel. M. reiškė, jog į šį laisves kraštą, 
kai esame išgyvenę čia ypatin-lų. Prieš akis dar bus kieta gy - neranda reikalo skaityti vienin 
gas sąlygas. venimo mokykla, kurioje nebe- telio mūsų kultūros žurnalo.

Mes didžiuojamės, galėję turėsite jau tokio vadovo, kaip Neradęs tokio ar kitokio buvu- 
baigti šią Gimnaziją. Ateityje iki tol — gimnazijoje ir univer šio pareigūno bute „Aidų" žur 
stengsimės savo gyvenimu ir sitete. Gal kiekviename žings- nalo, ramiausiai nubraukiu jam 
darbais neapvilti Lietuvių Ben nyje patys save apsispręsite, lietuvio (buvusio ar esamo" 
druomenės ir Gimnazijos va- O to mokslo, gal geriau pa- kultūrininko epitetą ir toks „in 
dovybės bei mokytojų į mus su sakius, pažinimo — niekada ne 1 
dėtų vilčių. Mūsų tautos didie-bus gana. Tas traškulys lydi egzistuoja. Juk jis sąmoningai 
ji vyrai teesie mums pavyz-žmogų per visus amžius nuo priešinasi visų musų kultui i- 
džiu. Ne žodžiai, bet mūsų dar pat Adomo ir Jievos. Jūs visi ninku pastangomis išlaikyti ir 
bai, pašvęsti lietuvių tautai, te- trys, kaip mes žinome, turite ugdyti lietuvišką kultūrą. . .“ 
gu būva mūsų atsidėkojimas pakankamai gabumų ir noro Didžiai vertindamas „/ \ 
Lietuvių Bendruomenei ir Va-mokytis ir pažinti. Tikėsimės, žurnalą, aš norėčiau p. Bab-sis mano kaimynas yra pilna mininkas pasisakė aiškiai ir Jurgėla liudijo apie
sario 16 Gimnazijai už mums tokie ir liksite. Iš visos širdies rauskui patiekti kaikurių fak-žodžio prasme lietuvis - inteh- tvirtai, suminėdamas faktus, kaus pasisakymus
suteiktą galimybę baigti šią linkėsime jums ko geraiusių pa tų apie mano du gerus kaimy- gentas - kultūrininkas, o pirmą įvykių datas ir pabrėždamas lie Kersteno Komitetą
švietimo įstaigą, kuri įgalina sisekimų visose mokslų ir gyvenus. Nors yra tikrai sunku nu-jam jis ramiausiai nubraukė in-tuvių tautos žūtbūtinę kovą su rius.
mus toliau eiti augštuosius mo-nimo srityse, kur tik jūsų šir- statyti lietuvio inteligento-ku. teligento - kultūrininko epitetą.' 
kėlus.

Nuoširdžiai taip pat dėkoja 
me kiekvienas už nenuilstamą 
pagelbą brangiems mūsų Globė 
jams, Rėmėjų Būreliams.

DIREKTORIAUS ŽODIS 
ABITURIJENTAMS.

Didžiausias 
šiandien į jus nukreiptas, mū- vietos visuomenės, pv. -c------- ■ ----- - - . • . *
sų išleidžiamieji abiturijentai. ruosius mėnesius yra išleidę tuva. Be to, žinau, kad jis per- brauks vien tik dėl to,, kad ji -

Deja, nedaug jūsų teišlei- du vadovėliu dabartinėms emi- ka ve'k visas iš spaudos išei - jis neskaitė „Aidų žurnalo, 
džiam: tik tris iš viso. Bet tai gracinėms lietuvių mokykloms. nan^*as lietuviškas knygas. Liudas Dėmutis,
jums ir mums, pasiliekantiems, „Kregždutė” II dalis, pėda- 
ypoč mokytojams, juo svar- gogo A. Rinkūno parengtas va- nįs> ą Vaičiulaičio parengtas mokytojai ir lietuvių tėvų vai- 
bjau- I v. bbri nukreiptos dovėlis, kuriame yra daug skai skaitymų vadovėlis, taikomas kai yra kviečiami į talką pa
akys mažiau tepamato. Jus bu- tymams medžiagos, daug aplin pirmosioms gimnazijos klasė- skleisti šiuos vertingus ir būti- 
site mažas būrelis, jus visur ii kos ir tėvynės pažinimo daly- ms arka vyr; parapijinių mo- nūs vadovėlius tarp mūsų vai 
visada matys daugelio akys, o kų, daug patriotinės poezijos. kyklų skyriarns. Knygoje yra kų ir jaunimo. Knygos 

....... i... v.j i._ __ tautosakos ir S. Stanevi gražiai išleistos ir tinka
T. Valiaus piešiniais^ ir £iaus> jų Valančiaus, V. Pie-dovana kiekviena proga.

Užsakymus ir pinigus

drauge su VLlKo Vykd. Tai- 
bos pirmininku, K. Zaikausku, 
yra atvykęs padėkoti Jungt. 
Amerikos Valstybių Vyriausy
bei ir tautai už rodomą palan
kumą Lietuvos reikalui ir paid 
mą Lietuvos išlaisvinimo kovo
je.

Taip pat liudijo Dr. L. Ple

, . Krupavičius.Antrasis mano kaimynas gau
na: Draugą, Aidus, Tėviškes Posėdžiui pirmininkavo to 
Žiburius ir Lietuvių Dienas, komiteto pirmininkas kongrej- 
Jis taip pat gauna keletą anglis manas Ch. Kersten, kuris Vil
kų žurnalų ir turi nemažai ang ko pirmininkui pateikė visą ei- 
liškų knygų. Didžiulėje bendro lę klausimų, liečiančių Sovietų

teligentas" m7n7al>g\au ir Y1“ Sąjungos agresiją prieš Lietu-
labai užimtas. lodei lietuvių Vą, komunistų žygdarbius oku- _ JU ^..
gyvenime jis yra retokas sve- puotoje Lietuvoje; masinius iš chavičius apie Rainių miškely- 
čias. vežimus, religijos persekiojimą je komunistu nukankintu hetu-

Pagal poną Lietuvių Rašy-ir vykdomą tautos genocidą. vių lavonų medicininio apžiu- 
Aidų" tojų Dr-jos pirmininką antra- Visais klausimais VLlKo pir- rėjimo duomenis ir Kostas R.

A. Snieč- 
prieš Ch.

ir jo na-

dis ir valia kilniais tikslais jus tūrininko kriterijų, bet aš apie Tačiau man atrodo, kad p. Bab
ves. savo kaimynus esu linkęs šiuo rauskas persūdė. Mano abu kai

klausimu atsiliepti teigiamai, mynai kiekvienas savitai, kiek
PR ĮNEŠIMAS VAnnVĖI III APsilank?s Pas Pirm4Jl kaimy- išgali, dirba ir lietuvybės labui
rKZ\ivr.:>iivizA3 vauuvlliu na patyriau, kad jo bute yra ir jų nuopelnus atgimusi lėvy- 

RE1KALU. šie lietuviški laikraščiai: Drau-nė mokės tinkamai įvertinti.
Bostono Lietuviai Mokyto-gas> Dirva, Nepr. Lietuva, Vit Taip pat esu įsitikinęs, kad Te 

jai, remiami Liet. Enciklope-nYbė< Tėvynė, Lietuvių Die-vyne kiekvienai savo tikrai 
mūsų dėmesys dijos leidėjo J. Kapočiaus ir nos> Laiškai lietuviams, Skau- dukrai ir sūnui bus dėkinga ii 

per pasta- tųAidas, Gabija ir Laisvoji Lie jokių užtarnautų epitetų nenu- mas gėrimui, o iš kitų — mine j
■---- n. ----  ’ —j ------- •---------j— J-’ — ’--j ralinėms ir aniliarūkštės von

ioms. Visi šaltiniai duodavo 
per parą 275.000 litrų van 
dens.

Prof. Kaveckos darytos an 
alizės parodė, kad „Vytauto" 
ir senųjų šaltinių vienas litras 
vandens turi:

Gražioji Lietuva M. M.
GYDOMIEJI B1RŠ TONO ŠALTINIAI

Birštono kurorte buvo gau 
sūs mineraliniai šaltiniai. Šal 
tinių mineralinis vanduo bu 
vo įvairiai naudojamas. Iš dvi 
ėjų šaltinių, „Vytauto“ ir ,,Bi 
rutės“, vanduo buvo naudoja

m

labai 
kaipypatingai musų tautiečių, ku- Vadovėlis gausiai iliustruotas

rie tikėjos ir laukė iš jūsų ge-dail. _____ _ __________________ .......____  r__
rų žmonių ir gerų Tautos sū- Lietuvos vaizdais ir specialiai tario, A. Baranausko, A. Vie- Užsakymus ir pinigus sius 
nų. Dar labjau to tikėjos ir lau parengtas pagal naujausias JA nažindžio, Maironio, J. Bieliū ti: K. Mockus, 649 E. Fourth 
ke jūsų mokytojai ir auklėtojai. V ir Kanados liet, mokyklų no> Vaižganto, V. Krėvės, P. St., So. Boston, Mass.

Šitokią dieną įprasta būva programas. Knygą puošia gra- Vaičaičio, Šatrijos Raganos, V. Bostono Liet. Mokytojų Dr- 
pasakyti, kad išeinant į platų žus dail. T. Valiaus pieštas vir- Mykolaičio - Putino, F. Kiršos, jos Valdyba: K. Mockus, V. 
gyvenimą, kuriame jau patic-šelis. 184 psl. Kaina 2 dol. / 5 ję Binkio, B. Sruogos, J. Ais-Kulbokas, P. Bliumas, A. Kle 

i g.Q, g Brazdžionio, A. Vaičių-mas, V. Vakauzas.
A. Rinkūnas. KREGŽDU

TĖ. II dalis. Skaitymai, aplin
kos ir tėvynės pažinimas. Ilius 
tracijos dail. T. Valiaus. Bos
tono lietuvių mokytojų leidi
nys.. 1954 m. 184 pusi. Kaina

siųs

ms reikės susivokti, kaip elgtis cnt. į- L 2 ‘
ir gyventi. Bet tai jau perdėti Vadovėlis taikomas visoms iaįčio> j. Jankaus kūrybos iš
būtų žodžiai. Jūs visi trys išei liet, mokykloms ir tinka kaip traukossu autorių biografijo- 
nate dar į kitą mokyklą — skaitymų knyga vyr. pradinės mis ir fotografijomis. Taip pat 
universitetą. Ten, teisybe, jūs mokyklos skyriams. duodamas rečiau vartojamu žo
turėsite daugiau savarankumo, „Naujieji Skaitymai“, T * — - 
daugiau vadinamos 
#©©©©®©©®®©©©©©©©©©©©®©®©©©©®®®©®©®©©©©©©©®©®©©©©-'.

J. Am džių žodynas. Knygos kaina 2 
laisvės, brazevičiaus, A. Skrupskelie- <įoi. 50 cnt.

Lietuvių mokyklų laikytojai, 2,75 dol.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
H 321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON \
B. SERGAUTIS

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

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

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

mūrinis namas, vandeniu-alyva šild., garažas.

a Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant 2 
g namus įvairiose miesto dalyse. j į

: Ž.^Paskolos
8 Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. i > 
K Paskolos statybininkams ir NHA paskolos. a 

: 3. Insurance .jjįįj -
y Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: į 
r ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis
V po pamaldų.
L KREIPTIS OL 6381.
>®©®®©©©®®©©©©©©©®©©©©©®©©®©©©®©©©©©®®®©©®®©®©©©®

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

Kadangi prekės gaunamos tiesiog iš urmo sandėlių, be 
jokių tarpininkų, todėl ĮRENGIMAI DAROMI 2Y- g 

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

J Dr. A.Pacevičius
J; GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
v Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto

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

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
u:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::
r

J fit PARDUOTI AR PIRKTI
< • w NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi, 

bandykite paskambinti mums.
pavyzdžių:
domas, 13 k., 2 virt., 2 vo
nios, 2 atsk. įėjnn., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai.
$5.000 įmok. Rucholme Dr. 
-College. Mūr., atsk., 8 k. 
2 virt., aliej.

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

štai tik keletas
$2.500 įmok. Bloor-Brock, 
atsk., 6 kamb., dvi virt., įva 
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. šild., garažas. 

Ossington-Du 
mūr., įvažiavi

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

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

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

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

Vytauto Senieji
Elektrolitai šaltinis šaltiniai

gr gr
Natris 1,5132 1,5483
Kalis 0,2037 0,3255
Kalcis 0,5645 0,6325
Magnis 0,22622 0,2685
Geležis 0,00215 0,0087
Litis 0,0002 --- .
Chloras 3,17564 3,4609
Sulfatai 0,9238 0,9467
Hydrokarbon. 0,5 5062 0,7414
Bromas 0,0069 0,0102
jodas 0,000218 —

Iš viso 7,167148 7,9427
Birštono kurorte buvo gerai 

gydomos šios ligos: chronišk 
as reumatizmas ir podagriniai 
sąnarių susirgimai; chronišk

W. A. L E N C K 1, 
B. A., L. L. B.

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
lertefonas EM. 6-4182 

Toronto

os moetrų ligos; širdies ir kra 
ujo indų ligos, širdies raume 
nų nusilpimas, su vožtuvų yd 
omis susietos ligos, kraujo sp 
audimo pakilimas; nervų sis 
temos suirimai: neurastenija, 
neuralgija, ischias ir kiti susi 
rgimaįj mažakraujystė, bendr 
as nusilpimas, virškinamųjų or 
ganų susirgimai, 
ypatingai chroniškas vidurių 
užkietėjimas, sumažintas ar 
padidintas skrandžio sulčių rū 
srštingumas; medžiagų apyka 
itos sutrikimas: nutukimas, 
podagra; vaikų ligos: mažakr 
aujystė, skrofuliozas, rachi 
tas; chroniški sąnarių susirgi 
mai; p o lūžimų ir įdegimo 
procesų pabrinkimai, skausmi 
ngi judesiai, sumažintas pasl 
ankumas ir tt.
fl St. Louis mieste, Missouii 
valstybėlėj, USA inžinierius 
Robert Moore dirbo alaus ba
ro šaldytuve, kuriame buvo lai 
komas alus. Netyčia užsitren
kė šaldytuvo durys. Inžinie
rius veltui šaukėsi pagalbos: 
bešaukdamas užkimo, o šaltis 
sunkte sunkėsi į jo kūną. Jam 
dingtelėjo išganinga mintis, ku 
rią jis bematant realizavo, 
ėmė ir užsuko kraną vamzdžio, 
kuriuo alus tekėjo į baro bu
fetą. Po trijų minučių baro ve 
dejas jau buvo šaldytuve ištir
ti, kodėl nebebėga alus, kur ra 
do virpantį nuo šalčio vargšą 
inžinierių. . .

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

rel. EM 4-0508, EM 4-3978 
201 Northern Ontario Bld.

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

-O®©©®®©©©©©®©©®©©©®®®®©®©®©©©©©®©©®©©®®©©©©©®®©©
8 VIENYBĖJE — GALYBĖ ;
8 TAUPYK i

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

Toronto, Ont. KE 3027. 1
*©®©©®©©®©©©©®©®®©©®©®®®®©®©©©©®©®©®©©©®®©®&®®®®  ̂
.©©©©©©©©©©©©©©©©®©©©®®©©©&©©©®®&®©®®©®©©©©©®®®©©  
X KE 1118 ;

J. GKEEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

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

mumis — mielai Jums patarnausimi

2
i

*©©®®©©®®®®®®©®©©©®®®®®®®©®®®®®©©©®®®©©®©©©©©©*^®^t

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis
— mielai Jums patarnausimi

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA?
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

:

&

o

t©®©©©©©©©®®©©©©©©©®©®®®®®®©®®®©©©®©©©®®®®®©®©®®©*

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

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

P U N K R Į ir KRASAUSKĄ 
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.

:

:
t
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WINDSOR
SUORGANIZUOTI JAUNIEJI SKAUTAI.

Ne taip seniai, prof. Kairys, no malonus jausmas, kai mažy- 
vyr. lietuvių skautų vadovas čiai savų tarpe ir savo kalboj 
Kanadoj, būdamas tarp vindso- iš vyresniųjų ėmėsi dvasinio pe 
riečių iškėlė mintį ir pageida no, kurio jos jiem duoti negali. Vytautas Jonušas, apie 30 me- £ 
vo, kad ir šioj kolonijoj reikė- Dėl to jos dėkingos Detroito tų amžiaus. Policija patalpino '' 
tų jaunimą suorganizuoti į jau skautų vadovams už atvykimą St. Thomas ligoninėj. Neseniai X 
nųjų skautų būrelius. Sveika ir padėjimą šiam lietuviškam buvo vedęs. Jauna žmona liko $ 
mintis ir pageidavimas prigijo jaunimo auklėjimo darbe. moraliniam ir materialniam var X 
ir buvo jieškoma progos ją įgy Pageidavimai; Nesant gali-ge prieš pat gimdymą. Bendruo 
vendinti. Greit atėjo ir proga, mybės išlaikyti šeštadienines menės valdyba iš kasos pasky- 
Minint Motinos Dieną, Detroi- lietuviškos mokyklos, tėvams, rė vienkartinę pašalpą 50 dol. 
to mergaičių skaučių tunto tun norintiems vaikus auklėti lie- ir bažnytinio komiteto nariai 
tininkė Zalvyra Buknytė vind- tuviškoj dvasioj, tai vienintelė Marija Skeiverienė ir Pr. Rudo 
soriečiams skaitė paskaitą, ir di Proga per įsikūrusią skautų or kas iš kolonijos gyventojų su- 
desnę dalį minčių nukreipė ianizaciją. Visi su vaikais kvie- rinko ir įteikė dar 45 dol. 
jaunimo auklėjimą lietuviškoj čiami į sekančią sueigą. Ten 
dvasioj. Čia ir susitarta. Gegu- padarysite mažiesiems daug 
žės 23 d. ji atvykusi su bend- džiaugsmo ir asmeniškai pa- 
radarbėm vyr. skautėm Aldo- matysite praktišką naudą. Bai 
na Rastenyte, Lile Petrauskai- gus registraciją, bus pasku ti 
te, Albina Kaselyte ir skautais: būreliam vadovai, numatyti iš- 
vietininkijos adj. Banioniu ii kylavimai ir aptarti kiti reika- 
Bauža padarė steigiamąją su- lai. 
eigą. Trumpai susipažinus ir 
supažindinus jaunučius su skau 
tų organizacijos tikslais, įsteig 
ti berniukų ir mergačių jaunų- ventojai, ____  _______ __________ _____
jų skautų būreliai. Organizato- Juozaičiai dabar gyv., Sutbury gOti. ūžesys išdabinu ir salo- ... . _. ____ ___ ___ •______
nojo skautiškom virvutėm, o vykę į Windsorą pakrikštijo tilto*, 90 pėdų virš juros, II ka- 
skautus po dvi knygas, kuriose dukrą Loreta, Aida, Birute, rininkas Murdock pamažu žin- 
apstu žinių, kas reikia žinoti Krikšto tėvais buvo Ona Ra- gsniavo šen ir ten. Retkarčiais 
skautui. Po to, pažaista, pamo- žauskienė ir jų švogeris Juo- prieidamas prie vairuotojo Hi- 
kyta lietuviškų danelių, paša- zas Skėrius. Krikšto apeigas at chens, patikrino kurso. Srovės 
kyta pasakų, aptarti reikalai liko kolonijos kleb. kun. Rudz aitrių dūmų driekėsi iš 4 kami- 
dėl įsigijimo uniformų (parū- inskas. Į vaisęs atvyko jų dėdis nų ir jis, kaip senas jūreivis, 
pins tuntininkė sesė Buknytė), Fr. Aušra su žmona, dukra pastebėjo, ■ .
susitarta dėl stovyklavimo, pa- Barbora ir žentu Kazlausku. vakarių. Greičio rodiklis žymė-žYelg® ne tiktai.I Ser^ mokymą 
daryta nuotraukų ir k. Organi Aušra apie pusę šimtmečio jo 23 mzg. si mokykloje ir į gerą elgesį,
zaciniai reikalai. Sekančią suei- kai atvyko iš Lietuvos. Puikiai Frederick Fleet ir jo partne- bet j.r i kbus dar mokinių pasi- 
gą nutarta padaryti birželio 6 kalba lietuviškai. Jo žmona, gi- ris spoksojo iš varnos lizdo j ne ^ošimus, mokymąsi muzikos, 
d. p. p. Radzevičių ūky — lai- mus, augus Amerikoj, bet taip sudrumstą jūrą. Abu buvo pa- c.ai es ir tt:; Pav-’ A; LtiKoševi- 
ke bendruomenės ruošiamos ge gi gražiai visa šeima, kurią su- tyrę matrosai. čiutė, po E. Kardelienės moki-
gužynės. daro trys sūnūs ir duktė, kalba ' £)u kartu jie pranešė telefo-nil< koncert°’ kuriame daly va- g 71111111 l'Zl n M 6 I

Sueigą su šypsančiais vei- lietuviškai, kad sunku patikėt k nu į tiltą, matę ledu kalnus to-vo 11 mokYklos vedėju, sius X JUII0S Z 11 U III |
dais stebėjo jaunučių įnamy- jog ne Lietuvoj išmoko. Dabar lumoj. Radio Kambary opera- buvo Priatatyta visai mokyklai, | Paryžiaus universiteto dipl. tei«ininka«: f
tės. Atrodė, kad jų širdis kute gyvena Mičigano valstybėj, vi- tatorius Phillips pakeitė Bride pagirta> kad budama ^aza, g 342fl j)ruminonjf Montreai,P.Q.,Canada. TeJ.: PL 6580 | 

ir signalizavo Cape Race New c----- -XK-------
Fdl. Staiga galingieji signalai „Mes pakliuvome į ledus!", 
nuo linijinio „California“ išsi- „Titanic" į „Californią" — 
veržė: „Pasitrauk. Jūs trukdote mano

„California" į „Titanic": —signalus!“. (d. b.)

si turi stambius ukius. Juozai - 
čiai — jauna pora ir pavyzdin- 
ga šeima, turi sūnų Ričardą 1 y 
metų ir dabar dukrą.

NELAIMĖ.
Prieš kelias savaites susirgo

J. Ražauskas

& i

$
&

„TITANICO ’ traiedija.
Atkelta iš 3-čio puslapio.
10 vai. nakties, pirmas kaii- 

ninkas Murdock paėmė budėji
mą ant tilto, atleisdamas antrą

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS. « karininką Lightoller, kuris 
nuėjo savo kajutėn.

Buvę Windsoro kolonijos gy Praėjo valanda. Viršutinio 
Salomėja ir Aloyzas denio keleiviai jau taisėsi mie-

riai busimąsias skautes apdova (600 mylių nuo Windsoro) at nu pamažu tilo Ant priekinio ra ienes tltu^a ir dalyvavo spe- 
- • «- • — -i— -• ----- —.7 r .. e ciahame visų augstesniųjų mo

kyklų karalienių subuvime.
Aušra Lukoševičiūtė, kaip 

gera mokinė, buvo išrinkta į ge 
’ rujų mokinių subuvimą, kuria- 
J me laimėjo geriausį dviratį.

Pastebėtina, kad šiais atve- 
žmona, dukra pastebėjo, — vėjo kryptis piet Jais mokyklū vadovybes atsi-

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

»

D r. DORA GORDON 
Danty gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS J

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- 

| LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.
’ Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon). 
2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą. v

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

pristatome į namus. X 
UŽ mūsų atliktą darbą c 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome £ 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai. X ------------- x

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIbE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO.

a
n

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD

MAMERTAS M A ŠILKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

augštos kokybes rankų darbas. »
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS. £

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

v v 1 •Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. £ 
įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

Pirmininkas — p. Navike- 
nienė, 5515 — 13th Ave, Ro
semount, telef. RA 24410;

Vicep. — Pr. Šimelaitis, 
1271 Allard Ave., Verdun. 
TR 2859;

Sekr. — K. Toliušis, 6828 
Monk Blvd., Ville Emard, TR 
1974;

Iždn, — M. Geknickiene, 
163 — 9th Ave, Ville La Sal
le. TR 4048;

Nariai: M. Šulmistras, 176 
—8th Ave., Ville La Salle. 
TR 7652 ir Irena Lukoševičie 
nė.
Pastaba: Asmenų, aukojusių 

šalpai vietoj sveikinimų, pa 
vardės bus skelbiamos spau
doje. Šalpos Komitetas.

PASIŽYMĖJO LIETUVIAI MOKINIAI
Ina Šipelytė, baigianti augs- gražiai pramokusi skambinti ir 

tesniąją mokyklą, kaip geriau- visai mokyklai ji turėjo pa- 
sia mokinė gavo mokyklos ka- skambinti koncerte skambintą 

dalyką. Taigi mokyklos labai 
vertina mokinių geras pastan
gas, išeinančias ir už mokyklos 
ribų.

MONTREAL1O ŠALPOS 
KOMITETAS.

Dar kartą skelbiame komite 
to sudėtį ir adresus tautiečių 
žiniai:

X Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose,

X teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

A. J. Norkeliunas
i

PER SAVO AGENTŪRĄ 'J
MONTREAL ENTERPRISES Reg’dl
DEVINTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTJ, 
NAMUS, BALDUS, MASINAS, BIZNIUS, SUSIR
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA 
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE.

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

X ' ' , , f r , rr,, r r,,,,r,,,,,,,,,,, r r. r .

X LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

X K

K
X

TR 11-35 <

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO
darbai sumažintomis kainomis.

5% nuolaida patiekusiam Šį skelbimą.

BELLAZZI - L A M Y, INC
7679 George St.,j TR 5151 Ville Lasalle.

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

I
 BRONIUS AMBAKAS

SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 
BLOKSŲ — BRIKSŲ — 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 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko. 
GARANTUOTAS DARBAS. 

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

H g
LIŪDESIO VALANDO!

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. Y O 3440

NICK’S TAILOR SHOP 
PATAISYMŲ EKSPERTAI. 

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

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL



1954. VI. 2. — Nr. 22 (371) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PUSL.
tea

Sekmadienį, birželio 6 d. NARUŠIO ŪKYJE 
HLSK „KOVAS“ ruošia pirmą 
LINKSMĄ GEGUŽINĘ

; su sportoška programa: bėgimas, prizinis šaudymas ir E 
kt. netikėtumai. Šokiams griežia Beni Ferri orkestras.
Bufetas! Pradžia 3 vai. p. p. Valdyba, i|:

DARBO PASIŪLYMAS.
Reikalinga viengungė moteris namų ruošai ir padėti prie 

restorano biznio lietuvių šeimoje.
Darbas nuolatinis. Bus aprūpinta atskiru kambariu 

visais patogumais.
Amžius ir patyrimas šiame darbe nesvarbu.

Kreiptis: J. Sinkevičius, 
92 Tiffin St., Barrie, Ont.

Telefonu Nr. 4236 — Barrie, Ont.

St. CATHARINES, Cnt

su

v

'i

Birželio mėn. 5 d. šeštadienį, 
St. Catharines Bendruomenės valdyba 

rengia Port-Dolhousie'je
LINKSMĄ GEGUŽINĘ.

Gros puikus orkestras it veiks geras bufetas. 
Įsidėmėtina puiki vieta: Paplūdimis—Karuselės—Mo
las. Galima maudytis, visokiausi žaidimai, meškerioji
mo vieta tik už poros žingsnių. Unguriai laukia žvejų.

KLB St. Catharines Valdyk,

$

Vvainiką prie kareivio paminklo 
Gore Park, persikelsime į Crys 
tai salę. Vakare yra numatoma 
per CHML radijo stotį 45 min.

DVIEJŲ DIENŲ IŠKILMĖS pabaltiečių į , r **—. r--— s* — - *... f v r“—
Viesos rinkliavos gatvėmis bltf< H , 

Hamiltone gegužės 22—23 d. kolonija, K. L. B-nės Toronto nebus, kadangi miesto savival- - • - *
d. praėjo su gražia programa n pirm. J. R. Simanavičius, lat- dybė pinigines rinkliavas į me- 
pakilia nuotaika. Ši hamiltonie- vių pirm. Zvirgzdrauds. Raštu tus leidžia tik keturioms orga- 
čių šventė, globojama miesto sveikinimai gauti iš KL B-mų uizacijoms kaip Red Cross. 200 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ 
burmistro p. L. D. Jackson per Montrealio ir WIndsoro a-kių Red Feather ir pan. 
abi dienas sutraukė apie 500 ir žinomos visuomenės veikėjos Supažindinus kanadiečių vi- 
sveČių. E. Hyder. buomenę su 1941 m. ir dabarti-

šeštadienis stovėjo „sporto po trumpos pertraukos sekt niu Lietuvos, Latvijos ir Esii- 
ženkle“. Prieš piet įvyko sta- koncertas, išpildytas sol. J. Kn jos gyvenimu, birželio 9 d. yi? 
lo teniso rungtynės tarp Cleve kštolaitytės ir sol. St. Bara- rengiama spaudos ir radijo kon 
lando LSK „Žaibas" ir Hamil- nausko, akomp. muz. St. Gaiie ferencija. 
tono LSK „Kovas", kulias lai- vičiui. Reikia pripažinti, kad Mieli tautiečiai, visi kaip vie- 
mėjo šeimininkai pasekme 5:3 §js koncertas buvo gražiausiai nas, senas ar jaunas, birželiu 

13 d. stojame į demonstrantų 
eiles! Pageidautina, kad mūsų 
moterys eisenoje dalyvautų pa 
sirėdžiusios tautiniais rūbais.

HAMILTONO SK. B-NĖS 
valdyba gavo kvietimą dalyvau 

džios pareigūnams, estų, latvių pat prisidėjo prie šio pavyku tj vietos skautų šventėje-para- 
atstovams ir per 350 večjams, šio koncerto. *’
Royal Connaught Hotel salėje r..................
įvyko didelis balius. Jo metu baigos žodį, šventė užbaigta su. nilr°dyta vieta 
pirm. K. Baronas, į _______
visus dalyvius, įteikdamas Cle- tono lietuvių iškilmės buvo gar T _ x .
velando krepšinio komandos sinamos tris dienas per abi Ha- ?■ Beny), visos m.
kapitonui už laimėtas rungty- miltono radijo stotis, o antra-^aviva ^ dalvvLm'i r*a*’ ta* Surinskio rolėje P. Bra rodymui stropiai ruošiasi,
nes gražią dovaną su pasu o dienį vietos dienraštyje -The P P zas ir ^naitės Magdalenos — Programos pradžia 8 vai.

“ “ “ tilpo n muisto burmistro surengtuose j Gaižauskaitė. Nors pats vei min vakare
Pusryčiuose Royal Connaught kaJas turi gil y. * tačiau m,n- vakaie’ 
Hotel, garbes svečiams, skautų suvaidinta bu\o L RežisCį. 
vadams ir kt. valdžios pareigu-ra A StasevičiauĮ 
nams. Iškilmes įvyko gegužes 
29 d. ir Hamiltono lietuvius ats GEGUŽĖS MĖNESĮ 
tovavo v-bos vice-pirm. VI. An suėjo 80 m. 
tanaitis. įvestas miesto

kimas.

Svečiai atsirevanšavo krepšiny Hamiltono lietuvių istorijoje, 
je, įveikdami hamiltoniečus 41: pačią kritiką galėtų atlikti tik 
19 (24:10). Plačiau apie šias muzikos žinovas, tačiau iašan- 
rungtynes sporto skyriuje. čiam šias eilutes, išgirdus abu

Vakare, dalyvaujant Hamil- solistus beveik po dvejų metų, 
tono m. burmistrui su Ponia, reikia pripažinti padarytą dide- 
parlamentarams, augštiems vai lę pažangą. Dėkinga salė taip

PIRMOJI HAMILTONO 
GEGUŽINĖ

įvyksta šį sekmadienį Narušio 
ūkyje. Numatoma įdomi sporti 
nė programa, o padidintoje šo- KOMUNIJA.

GEGUŽINĖ.
Iš priežasties birželio liūdnų 

jų dienų, parapijos gegužinė 
nukeliama iš 13 į birželio 20 d., 
kuri įvyks p. V. Bieliūno ūky
je, gražioje vietoje prie upelio, 

Su šia religine iškilme buvo prie gero susisiekmo taip Wel-

PIRMOJI
Gegužės mėn. 23 d., sekma-

*’ orkestras. Gegužinę rengia HL dienj, penki šios kolonijos vai- 
" SK „Kovas“. kučiai: L. Bušauskaitė, R. Bu-

šauskaitė, V. Liangaitė, K. Sau 
ka ir M. Šetkus, priėjo pirmos 

pinigais ir paskolos laikštais ra Komunijos.
do Trust Co 24 Eastbournt g- c

. veJe esanciame name. Abu sa- t)aįgti ir mokslo metai šeštadie- lando ir Niagara Falls. Šokia- 
yimnkai yia Ontario ligoninė- nįnėje mokykloje, kurioje mo-ms gros geras orkestras. Veiks 
je. Pinigai buvo sudėti popie- kyfOjaVo p. S. Šetkus ir kun. B. turtingas bufetas. Pradžia 3 v. 
rinėse dėžėse, po čiužiniais, ai - Mikalauskas. p. p. Parapijos Komitetas,
ba kambarių kampuose, tarp sc

nųlaikraWM- LONDON, Ont.
PO ILGESNĖS
PERTRAUKOS TAUTŲ FESTIVALIS.

Hamiltono sotjioje vėl pamatė- Londono miesto savivaldy- rengia smagų pobūvį. Gros gc- 
me HLDM teatrą Aukuras, su bės parengimų skyrius kasmet ra kapela. Veiks turtingas bu
s' Čiurlionienės 3-jų veiksmų ruošia viešuosius koncertus ir fetas. Pradžia 7 vai. 30 min. va 
komedija „Pinigėliai". Vaidino tautų festivalius miesto patkuo karo. Laukiama gausaus tautie 
beveik visi seni Jt* “■ “ '

, _ . , . . , binskienė — P.de. Prie kvietimo buvo pude • 1 ll

aktoriai: Žli-se< šiemet pirmasis tautų festi-čių atsilankymo. 
Rocevičienė, valis bus birželio mėn. 25 d. PARAMA SALEZIEČIŲ0 vėjams, s.o koncerto. rnc av.eumo uv . noc jos sQnus _ A Juozapavičius> victorįa parke Festlvalyje da. PARAMA SALE/1LC]

otel saleje Tarus B-nės pirmininkui pa-tas ir gaibes svečių (bilietas, Raudonauskienė — L. Šturmai ivvauja lietuviai latviai ukrai- GIMNAZIJAI.
Jo metu baigos žodį, šventė užbaigta Šia^mSa’ tytė’ joS sūnus A> Lau£alVs> mečiai, lenkai ir ’škotai.’ Kiek- Saleziečių gimnazijos (

pasveikinu Lietuvos Himnu. Šios Hamil- P nsekretorių? Karaitis ~ A- Kaušpėdas, jc vienos tautybės grupės šoks sa joje) direktorius kun. J.
lamas Cle- tono lietuviu iškilmės buvo gai "a 1 no x orn s '-Vl duktė, I. Mickumenė, Miksas— Vo tautinius šokius ir turės ki- liauskas gegužės 27 d. lai

mūsų žymusis krepšininkas V. Hamilton Spectator" 
Grybauskas pasidalino (per iškilmių aprašymas, 
mikrofoną) įspūdžiais iš krep
šinio gyvenimo, kadangi jam HAMILTONIET1S 
teko matyti Europos krepšinio P* VAITONIS
pirmenybes Paryžiuje, kurbuv. mūsų ir Kanados meiste- 
Sov. Sąjungos rinktinė žaidė ris (šiemet vice-meisteris) yia 
su lietuviais. įtrauktas į šio krašto šachmatų

Oficialus KLB 6 m. sukak-rinktinę, įvykstančioms rudenį t, FONDO HAMILTONO

Saleziečių gimnazijos (Itali- 
. Ze 

...... >—vo tautinius šokius ir turės ki-liauskas gegužės 27 d. lankėsi
J. Žilius ir du nauji Aukuro na- tų pasirodymų. Mūsiškiai pasi Londono lietuvių kolonijoje.

Antrąja! lietuvių gimnazijai Eu 
50 ropoję visuomenei pritarimas 

taip pat pilnas: kun. Zeliaus- 
kas nors ir trumpu laiku ir dar 
bo dieną surinko aukų ir veik 

Neseniai įsisteigęs Mažosios baigė sudaryti gimnazijos re- 
Lietuvos Bičiulių Draugijos mėjų būrelį. Tolimesnį būieho 
Londono skyrius birželio mėn. vadovavimą perėmė kolonijos 
5 d. — šeštadienį p. Statkienės klebonas kun. J. Danielius, 
salėje, Clarence g-vė 35 7 m. L. E-tas.

PARENGIMAS.

kai Hamiltone 
gatvėmis susisie 

Kbr.
ties ir 50 m. nuo pirmųjų atei- Argentinoje pasaulio šachmatų 
vių įsikūrimo Hamiltone minė- pirmenybėms. Be mūsų tautie- 
jimas buvo pravestas sekmadie čio p. Vaitonio, Kanados grupe 
nj. Iš ryto, perpildytoje VA pa būtų papildyta šiais dievaitės 
rapijos bažnyčioje buvo atlai- Kaisos garbintojais: Anderson, 
kytos kun. Dr. J. Tadarausko Janovski, Fox, Bohatirč,uk.
pamaldos su atatinkamu pa- P- Vaitonis dirba vienos įmo 
mokslu. Mišių metu, palydint nės Hamiltone raštinėje ir reda 
vargonais muz. St. Galevičiui, guoja Hamiltono dienraštyje 
solo giedojo sol. J. Krištolaity- „The Hamilton Spectator" Ša
tė. . chmatų skyrių.

sk. 3-jų m. sukakčiai atžymėti ŠVa PO^.L® YL’I\?TIERONH‘J 
leidinys jau bus gaunamas už BAŽNYČIOJ,
auką mūsų laisvės reikalams šj Gore ir Hugson gt. kampe, Sek 
sekmadienį po pamaldų parapi minių sekmadienį, birželio 6 d., 
jos salėje. Leidinys yra apie 1 vai. pp., lietuvių pamaldos.
100 puslapių. Kun. dr. M. Kavolis.

Atkelta iš antro puslapio. LIETUVIAI SUKIRTO 
kų Cleveland© komandai. Ant- RUSUS.

,„V^LP,id’1>;Vav!aLTied'B|RŽEl-lO MĖN. TRĖMIMŲ
to burmistrui p. L. D. Jackson MINĖllMAU
įvyko minėjimo aktas - koncer
tas. Po „God save the Queen“ Hamiltone lietuvių, latvių ir es 
minėjimą atidarė pirm. K. Ba- tų nutarta minėti sekmadienį,

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

ronas, dėkodamas vietos para- birželio 13 d. su vieša antiko- 
pijos klebonui, Hamiltono m. munistine demontracija gatvė- 
burmistrui, lietuviškoms orga- se ir Royal Connaught Hotci 
nizacijoms ir visiems hamilto- Crystal salėje. Pernai metų pa
niečiams už paramą KLB-nės vyzdžiu su plakatais, tautiniais 
valdybos darbo tautinėje ir ku] rūbais bendrai su latviais ir es- 
tūrinėje dirvoje. Toliau sveiki-tais žygiuosime 12 vai. nuo lie-
no miesto galva, KV pirm., J. tuvių bažnyčios. Pamaldos tą 
Matulionis, pasidžiaugdamas dieną atkeliamos vieną valandą 
pavyzdinga Hamiltono lietuvių ankščiau, t. y. 10 vai. Uždėjus

' ttn nnttttnnt: tmnmutumtn tttttttttttttutm tttttntuu: 11 urt m įtran tt tt: t :m t

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. JA 8-4356 
Lietuvių atstovas STEPONAS BOLCEV.

Namai pardavimui:
Verdune:

Pusiau atskiras 2-jų šeimų 
namas po 4% ir 5 kambr. 
Naujas. Vakar, dalyje. Kai
na $16.500. Įmok. $6.500.

Cote St. Paul:
Pusiau atskiras, Woodland 
St. 2-jų šeimų po 4% ir 5 
kamb., naujas namas. Kai- 
na $15,500. Įmokėti 5.000.
Ville Lasalle:

Pusiau atskiras 4% ir 4% 
: kambarių. 2 šeimų, naujas 
: namas su centr. šildymu.
Kaina $16.000. Įm. $6.000.

N. D. G.
: Doherty St. Naujas dviejų 

■: šeimų po 5Į4 kmb. su centr. 
: šildymu namas. Pusiau ats

kiras. Didelis žemės sklyp.
: Garažas. Kaina 22.500. Įm. 
i: $9.ooo.

Rosemounte:
; St. Zotique St. 2-jų š. po 5

kamb. su centr. šildymu. 
Naujas namas. Kaina $16. 
500. Įmokėti $5.000.
3- jų šeimų — 1—5 kamba
riai ir 2 butai po 3kmb. Cen 
tralinis šildymas, naujas n. 
Kaina $19.500. Įm. $8.000.

St. Michel:
18 Ave, netoli Belanger. 2- 
jų šeimų po 4 kmb. pusiau 
atskiras namas. 3-jų metų. 
Kaina $13.500. Įm. $6.000.
Vasarvietės:

Square Lake Netoli St. 
Agathe. 2 nauji pastatai po
4— 5 kamb. ir did. žemės 
sklypas, visai prie ežero ir 
kelio. Kaina už abu 5.000. 
Įmokėti $2.500.

Žemė:
Rosemounte—Baubien 5 lo
tai po 60 et. kv. pėda. 42 
Avė. 2 lotai už $1.950.
St. Zotique kampinis lotas, 
viso 3 lotai—po 80 et. kv.p.

Paskolos namų statybai: iš 5%% netoli užbaigimo na
mams ir iš 6% statybos eigoje. 50% namo vertės, gyve
namiems namams ir kitiems pastatams, įvairaus dydžio

I

rame puslaikyje „Žaibas" dar 
daugiau suspaudžia hamiltonie 
čius ir laimi rungtynes 41:19.

Stalo teniso rungtynės tarp 
tų pačių klubų, baigėsi stiprių
jų šioje sporto šakoje esančių 
hamiltoniečių laimėjimu. Atski 
rų susitikimų rezultatai: Gra
jauskas — Grybauskas 21:17. 
21 :19, Mačiulis — Paltarokas 
17:21, 21:15, 16:21, Grybaus
kas— Tėvelis 21:17, 21:11, 
Mačiulis — Grajauskas 23.21, 
19:21, 14:21, Grybauskas — 
Paltarokas 21:18, 21:10, Ma
čiulis Tėvelis 21:13, 21 :i3, 
Grajauskas — Johnsonas 14. 
21, 21:19, 23 :21, Paltarokas — 
Johnsonas 21:17, 21:16.

Bendra rungtynių pasekmė 
5 :3 Hamiltono naudai. Kbi.

Leningrade vykusiose Rusi
jos krepšinio rungtynėse, Lie
tuvos krepšininkai išėjo nuga
lėtojais, visos SSRS. Lietuva 
laimėjo prieš Maskvą 74:65.

— „Rinkimų garbei“ sov. 
Lietuvos sportininkai buvo iš
varyti slidžių estafetės iš Vil
niaus į Kauną. Pirmuoju pasi
rodęs vilnietis Pipynė.

PAJIEŠKOJIMAI
— Drobnys Liudvikas-Leo, 

gim. Lietuvoje, Merkinės par., 
Veismūrių km., apie 60 m. am
žiaus, gyvenęs Montrealyje, yra 
pajieškomas brolio Vlado, gy
venančio: 1 Presskott St., W. 
Hartford, Conn., USA.

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovus Hamiltone

J. VALEVIČIUS ir A. PRANCKEVIČIUS 

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

3910 St. ZOTIQUE, E. T
RAymond 1—6005. J

| Kreiptis po 6 vai. vakaro, į
Į šeštadieniai* — visą diena. <

MŪSŲTIKSLAS — JUMS PADĖTI!
NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

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

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

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

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

Skambinkite ar užeikite į staigų

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

RIDOUT
REAL ESTATE LIMITED

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTOR1US

D. E< BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259—3 Ave., VUle La*alle. TR 4588.

IIIIIIWM 
PH10MAI 
SIWICt

Kostiumas, 
Suknelė a 
Skrybėlė

iš namų ir prista- 
visame Mont 

priemiesčiuose.

Paimame 
tome j namus 
realyji
Darbą atliekame sąžiningai.

NE. 5-0303



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. VI. 2. — Nr. 22 (371)

Aukokime Lietuvos išlaisvinimui - Tautos Fondui!
M.owt«real

TIESKIME RANKĄ KILNIEMS SUMANYMAMS.
Toronto lietuvių orkestro 7.30 vai. vakare Lietuvių Na- 

Trimitas“ Rėmėjų Būrelis, su iriuose.
, > Visi nariai prašomi dalyvau-

anlankes dauesii lo metus tai viena, tai kite mo- nės bendrovės reikalais nieko išlaikymą ir tam nau jo jo prie-ti, o svarbiausia, kuriems jau
p - -■ , - •—---- ■—1_ t-_.------ , Susirinkimas pneme dienot- bendra neturi. Už tai, einant iš auglio paruošimą, ėmėsi inicia-laikas mokesčius užsimokėti,

varkę, pasiūlytą Valdybos. Is-tų sričių, visai konkretų pasiu tyvos steigti instrumentalinės nes kitaip jau kiekvienam na

SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIETU
VA” AKCININKŲ SUSIDINK1MAS

įvyko, kaip buvo skelbta, gegu- platesnę atskaitomybę vesti, ne 
žės 30 d., 163 — 9 Ave, Ville vien pajamų ir išlaidų knygas.
Lasalle. Susirinkimą atidarė B- Aptariant pranešimus, pasi-

FRDMONU1 SIMONAIČIUI ATSISVEIKINIMO vės pirmininkas p. J. Juškevi-sakymai buvo išplėsti ir nukry
ARBATĖLĖ. čius. Paskaitęs dienotvarkę, jis pę j klausimu^ politinio, ideolo

.... T . T^rvhna tuviu mokslo metams baigiau-pas.iūlė Podiumą. Susirinki-ginio ir net bendruomenines oi .. ........ ..
nirmminkas ir'Vliko narys E tis, dabar tolydžio baigia moks m“1 Pirmmmkavo L. Girinis, gąnizacijos sritis, kas su akci- pūsdamas lietuviškos muzikos
pirmininzas ir v 1Ko naryj ^: t sekretoriavo K. Leipus. nes bendroves reikalais nieko išlaikymą i. ... .......................................... .
Simonaitis, aplankęs daugyn . > Susirinkimas priėmė dienot- bendra neturi Už tai einant iš auglio naruošima ėmėsi inicia-laikas

ir Amerikos lietuvi" kykla, o jose pasirodo baigusi- , « auglio paiuosimą, ėmėsi inicia-laikasKanados ir Amer«os lietuvy y , j i s . varkę> pasiulyt4 Valdyoos. Is-tų sričių, visai konkretų pasiu tyvos steigti i________ __________:.L_.r ............... ......... ..
o onijų, grjz a j .. ,P. _ . _ Lojolos Koleeiia šiemet na-r*nkus rnandatų komisiją, ku-Jymą padarė J. Bakanavičjus. muzikos studiją, kurioje Toron riui yra žinoma, nesusimokėjus

- — - --------------------- r v J . 1 , • :< .n ir-K. A ( I I Afln- T; 1 .. ■ . 1.

co uostą: jis dar keletui dienų baigė žinomųjų Ville Lasalle 
sustos Montrealy. Ta pro6a visuomenininkų pp. Matulių sū 
Maž. Liet. Bič. D-jos C. V-ba nūs Stasys Matulis, gavęs in- 
Montrealy ruošia jam atsisvei- žinerijos Bakalauro laipsnį.
kinimo arbatėlę, kuri įvyks bir U Arcy McGee augštesniąją

Simonaitis,

lio mėn. 9 d. Pakeliui j Quebe tion įėjo A. Gasiūnas, H. Ado-Jis pasiūlė išrinkti Board Di-to lietuviškas jaunimas, mėgs-mokesčio už tris mėnesius na
rnoms ir A. Jonelis, praėjusio rektorius, kurių pareiga rūpiu- tąs muzikos meną, turės geros rys nelaimei ištikus, susiduria 
susirinffimo sekretorius J. tis bendrovės biznio reikalais. piogos išsilavinti bet kokiu in-su nemalonumais pašalpos rei- 
Knystautas perskaitė ano visuu Pasirodė, kad pagal įstatus di strumentalistu. kale.
tinio susirinkimo protokolą, rektorių institucija būtina. P. Tam tikslui birželio 12 d. U. Įvykstančiam SLA seime bir 

ž7ho7d"'nirmadie"ni Virai 30 mokyklą (High School) pabai- labai p X“tlin8k,as-.iS Lietuv?8 N. F. auditorijoje rengiamas želio mėn. pabaigoje kuopą ate
min vakare Y M Cos patalpose gė eilė lietuvių: Algis Aneliū-,1“" un° “ P ai e seinun-ukio praktikos primine, kad ir djdžįubs pasilinksminimo vaka tovauti yra išrinktas J. Straz- 
Paric Av 5550 Arbatėlės me nas, Diana Bagušytė, Irena k.M pasisakymus gausiose disKU ten taip buvę. P. Paukštaitis ias> kurioE visas pelnas skina-das. šiuo metu kuopoje ligonių 
« ^^.Bckailyiu Bu ulė Palub.usk.Plukdąs pr„mtaS oe s,e,„s Juektona.us pasjaU dar mas Mllzikos StuPdl isleigi. nėra.

kelionę po Kanadą ir JAV. Vi- Jonas Sirvydas, Jonė Vaite- p Val^bos pranešimų punKte. si KLCT kurS susirinkSiai c° pada‘bam,. SĖKMINGI DAINOS ŠOKIAI 
si tautiečiai nori dalvvauti F kunaite, Edvardas Vitas ir Si-.. Į . • T r n-nvi, Kūnai susinnKinidb Qros Trimitas'. Bus ir kitusi tautiečiai nori dalyvauti L. ’ serų sekretorius J. Kardelis pu turėtu pasiūlyti iš savo puses iŠ ivairenvbiu
Simonaičio atsisveikinime, ma-gltas Zenaitis. sakė, kad ligi šio susinnkuno rinkti komisiia ir ta komisila su m *U‘ vji,- • u-<
loniai nakviečiami Sveikiname visus baigusius .. °,, , rinkli Komisiją ii ta Komisija su Todėl torontiške ir kitų apy-loniai paKvieciami. . dienos yia 5/6 akcininkai, ku- b-vės direktoriais turėtu tarti*- r.u • --iMLBD Centro Valdyba. mokyklas ir n tevehys, leiGu-aV(.,4aa R„ °‘‘L-_" ,_?<“ link»M hetuviska visuomenė,

PIRMININKAI ATVYKS 
Į MOTREALJ.

Liepos 2 dieną į Montreaiį 
žada atvykti VLIKo pirm. 
prel. M. Krupavičius ir VT pir 
mininkas prof. K. Žalkauskas, 
kurie čia padarys pranešimus ii 
visus lietuvius painformuos vi
sais rūpimais klausimais. Pla 
čiau apie ta i bus pranešta vė
liau.

ir ;
Irena kų Pasisakymus gausiose disku ten taip buvę. P. Paukštai lis 

. . sijose. Protokolas priimtas be šiems direktoriams pasiūlė dar 
kelionę po Kanadą ir JAV. Vi-te/J°nas ^irvydas, Jonė Vaite-p VaJ^‘, .... >P Pa g4 -

Įvykę geg. 28 d. šv. Jono pa
rapijos salėje tradiciniai kariu 
no šokiai, buvo gausūs jaunimo 

<ius%a ‘vaoa vaikus", mokkl^ Be to ps dėl glaudaus bendradarbiavn ^Vdžiai^ kviečiama ‘""savu dalyviais ir Jaukia nuotaika,
sumini, kad baigusi perdgm uzmo, kooperavimo ar, gal net ir skaitlin tsilank u parem-Veik visos ponios ir paneles bu 

L-a/iPnr.ia /yIaI v.SaV.„ kidžhr.t tį šį kilnu Trimito“ Rėmė;u vo Parengusiomis gražiomis
'priežasčių) valdyba ypatingais tį „Nepriklausoma Lietuva“ ir Būrelio tikslą J1 kartūno suknelėmis, iš kurių
' darbais nepasižymėjo. Buvo gal bendrovei vystant spaustuvę. ■ Tr rėmįjat trys gražiausios kartūno sukne

vota pirkti mašinų, bet susvy- £is pasiūlymas buvo priimtas ” ‘ ‘lės buvo premijuotos. Pirmąją
ruota dėl brangumo. Vis dėlto įr Board Direktoriais išrink*! ŠV. ANDRIAUS LIUTERO- premiją laimėjo p. Ščepavičiū- 
paskutiniame v-bos susirinki- Pranas Paukštaitis ir Povilas NIŲ BAŽNYČIOJ, tė, antrą Al. Kavaliauskaitė ir 

Pa-me tvirtai nusistatyta pamažu Narbutas. Carlton ir Jarvis gt. kampe trečią V. Kondrotienė. Šio va-
<4ari fa- ; nac nivriami \ <. • r spaustuyę plėsti. Mandatų komisijai pranešus, Sekminių sekmadienį, birželio karo v*sas Pelnas sldriamas vai

jas! darbo, tai jo pasiūlydami, vystant ją komercine kryptimi. kad susirinkime dalyvauja 38 6 d., 9 vai. ryto, lietuviu pa- gstantiems hetuviams tremty-
PazniaUSia i?? 3 F ? rei B'VeS lzdl7nka® J- Knystau- Urmonai su 88 akcijom ir 13/ maldos. Jose pamokslą sakys Je> kurl°- atrodo> damietės tu-

DAUG BAIGUSIŲ MOKYK ka aS gana ?kubus/r 8rei OS2° tas pranese. kad B-ve kadenci-įgaliojimais> buvo išrinkta nau-svečias kun. Trakis iš Čikagos. rės 8raži^ s?m^ dėka uarbo
LAS LIETUVIŲ. sus,r"°na'J°S metU io 4 u ->a B’vės valdyba, ) kūną įėjo: Jose dalyvaus svečiai mažlietu-ir taip 8auslos svečl4 pararnos.

, , „ • , . sunku. Štai ketvitadien) pa-pajamų ir 3.987,19 išlaidu, ka - - • • • — - J
Be 4 pusi, paskelbtųjų, bai- skambino p. K. Toliušis, nore- soje 161.39. Jis pažymėjo, kad 

gU8!U Montrealio mokyklas lie- damas painformuoti tautiečius, skolintojui p. I' • • 
1,1 ■ ■ ■ k « a ■ uaaTauu ” X1 X’ . . .. ' niuo ii juigib ivny3Ldu, bdi. ma lorome.PARDUODAMAS ^skanaus darbo, kad Canada monai jam dėkojo plojimu) per didatais Iiko H. Adomonis, J. Kun. dr. M. Kavolis.

PARDUODAMAS Tube Įmone priima darbinin-tą laiką atiduota 500 dol. sko--x: A rTa<sir,na«...............................................................................................................’A • Kuprevtctus, A. Gasiunas n NASLAITĖLJŲ VAKARAS 
TORONTE.

Toronto šaipos-labdatos ko-

linkime jiems siekti mokslo au-'-._ . , , * ,
gštybių, kad tuo būdu būtų nau Jiv ^Cn<KT° Ja,kzaf2 V šį kilnų
dingesni sau, savo tėvams ir su 
vo tautai.

DĖL DARBO IR JO 
GAVIMO.
,,LN“ redakcijonDažnai 

skambina tautiečiai, tai teirau- jų pirkti ir
gstantiems lietuviams tremty

mis susimobilizuoti yra labai jos metu turėjo i.mw aoi. ja B.vės valdyba kurią įėjo: Jose dalyvaus svečiai mažlietu-ir laiP Rusios svečių paramos, 
sunku, štai ketvitadiem pa-pajamų ir 3.987,19 išlaidų, ka-JJonas Leknickas, Kostas Lei-įių atstovai iš JAV ir Kana-

j.- . ‘pus, Jonas Kardelis, Leonas Gi dos„ suvažiavę į jų suvažiavi- KANADOS visų rūšių ginklų
KauiaKiui (scr- rinis įr jurgįs Knystautas; karmą Toronte. karininkai birželio 6 d., 12 vai.

College teatre duos paaiškini
mų apie organizuojamą atsai • 
gos armiją, kurion priimami vi
si Kanadoje gyveną piliečiai.

A. BRAZIS TORONTE.
______ __ _ ______ _____ Gegužės 24—29 dd. Toronto 

sc luidisKcio ka > varge esančių lietuvių šeimų, Maple Leaf stadione įvykusio- 
r “ vra ribotos a’tąato penktadienį, birželio 4 d., 8 vai. se Metropolitan Operos gastro 
Limited vakaro, Šv. Jono Kr. Parapi- lėse dalyvavo ir sol. A. Brazis,

, rr- r - . ios salėje rengia našlaitėlių va-kuris šia proga aplankė savo gi
6351. mai prašo: 1. Visus tautiečius, b-ves darbų plėtimu, namų Daugumai narių pasisakius £ šokius Žydinčios našiai-mines pp. Kaškelius ir kitus pa 

kurie sužino apie galimybes tvarkymu, naujų mašinų įsigi- už bendroves plėtimą ir tuo .Vį muzika gausus ir žįstamus. Iš New Yorko lankė
gauti darbo, apie tai pranešt! jimu ir tt. Pirmininkas J. Juške tikslu už kreipimąsi į senuosius ivairuS bufetas Kiekvieno atsi- si ir pp. Pavilauskienė, Simušie 
redakcijai. 2. Iš antros puses vičius, teigė p. Leknickas, la-Šerminkus bei visus tautiečius lank as _ auka vargstantie-nė ir A. Grigaliūnas. Šie malo- 
neturinčius darbo, bet norm- bai nuoširdžiai parėmė spaustu paramos reikalu, susirinkimas , 6 £ nds svečiai praleido Toronte sa
čius jo gauti, taip pat prašo praves plėtimo reikalą ir pagrįstai buvo uždarytas, padėkojus pp.ins ' ’ vaitę ir įgijo daug naujų pažin
nešti jai apie save, nurodant, įrodė, kad tai yra visai įmano- Leknickams už salę ir viešnagu DĖMESIO EVANGELIKAMS

susirinkimo pasii.kus. vai £ ST •» >»■"« TORONT°
—p'd k"-' t k- tuos darlv‘S' kUriC "'k‘a pada'7b’ l’a5isk,rate pljos pamaMos Įvyks birželio 6 APYL. SUSIRINKIMO

Redakcija tokiu atveju gales ryti tvarkant turimus namus. L. Girinis pirmininkas, J. Lėk- į J j vaJ pietų Presbyterian įvykusio geg. 28 d. vakare, pas 
Revizijos Komisijos vardu re niekas vicep., J. Knystautas iž Cburcb ’i)undas ir Dovercoui t’Pirrn- E- Mankuvienę, kurs pra 

~ „ T n„,.. ... k as pamaJdas laikys ėjo darbingoje ir jaukioje nuo
kun. Petras Dagys. V-ba. taikoje. Iš svarbesnių dienol- 

„ cytp a iTirivr jau varkės punktų Paa^kėjo, kad
r. 3 i erai i ir.iv t jau bendruomenietės vėl rimtai ruo

PASVEIKO. šis rudenio atidarymo sezonui,
Veikli visuomenininke p, Stc kviesdamos K. Steponavičiaus

kombinuotas (gazo ir malkų) kus. lą dieną priimta 30, se-los, liko dar 1.500. Bet kadangišulmistras 
virtuvės pečius su vandens šil- kančią dieną vėl bus priimami. NL b-vei skolinga 900 dol., tai 
dymo įrengimu ir 2 statinės aly " 
vai. Teirautis: 1545 Cabot St.

Cote St. Paul, arba 
tel. TR 2508.

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

Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ

Skambinti mūsų įstaigos ar
namų telefonu HE 7877.

* * *

Skubiai parduodamas gerame tuojau painformuoti darbo rei- 
stovyje 3-jų augštų 2-jų butu kalingus, 
su centriniu šildymu mūrinis 

namas Westmount‘e už
$ 13.500.

metus $ 1.800.
Taip pat turime daug kitų na
mų, vasarviečių ir ūkių, par
duodamų geromis sąlygomis. 
Kreiptis j mūsų pardavėją

Joną Lukoševičių
mūsų įstaigos telefonu FI 6351,
arba jo namų telef. HE 7877.

neju- 
mūsų

je

Greitosiomis painformuoti as- faktinai bendrovė turi skolos, . j?eyizij°s Komisija sutiko pa
mens, kurie, kiek žinoma, ne-susidariusios ryšium su namų ®1Ilkt?. ta pati: Kostas Andruš’ rar;tatl<. nnrifhma-
turėjo darbo. Bet, kaip tokiu at statyba, dar apie 600 dol. kfv,ici“s> TStepOn^S K^a,la 11 m te.tas .’Caritas< • norėdamas 
veju esti, jie jau turi darbo, o B-vės vicep p. Leknickas pa W^ias Juodviršis......... sukelti pinigų paremti keletą
priemonių, kaip gi pranešti ne- pildo pranešimus suminėdamas, Klausimuose paaiškėjo 1 
turntiems darbo, nėra. kad V-ba paskutiniame posėdy Sp. B. „N I.

Todėl „NL“ redakcija malo je svarstė reikalus, susietus su mybės — I

vizijos protokolą paskaitė K. dininkas, K. Leipus reikalų ve- 
Kadangi darbo klausimas Andruškevičius. Protokolas dejas ir J. Kardelis šėrų sekre- 

tampa gana opus, tai „NL“ re- smulkiai išdėstė pajamas, išlai- torius. Neįėjusiems į šią valdy- 
Nuomos gaunama j dakcija randa reikalinga tau- das ir pasakė, kad atskaitomy- bą anos nariams — p. J. Juške- 

tiečiams padėti ir patarpninkau bės vedime yra tvarka, tiktai vičiui ir J. Parojui už bendra
tį. Visa tai galma bus padary- pastebėjo, kad b-vei reikėtų darbiavimą ačiū.

VX------ XV

Dr. J. S E G A M O G A S 

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA 

office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

šeštadieniais 11—1
arba pagal susitarimą. o 

namų 1038 Osborne At. O 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 g

1 '"TU--------- xx~ ~xx - —

DANTŲ GYDYTOJAS

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

Telef.: TR 4547.

ti, jeigu ir darbo reikalingi ir paitienė po sunkios operacijos vadovaujamą čikagiečių chorą
25 dol., — pranešė pamokslo operavo Lašinės ligoninėje p. jau pasveiko ir praėjusį penkta ,,Pirmyn su operiete ,,Karnė-
metu kun. Klebonas. Aneliūną. Ten pat jis pagydė dienį jau dalyvavo Moterų Ben vilio Varpai“. Šiuo reikalų pa

AV BAŽNYČIOS STATYBA Čerkų, sirgusį inkstų akmeni- druomenės susirinkime-arbatė- vesta valdybai susitarti su p.
eina pilnu tempu. Birželio pa-m‘s *r P- Ambrazienę. 1 _
baigoje bus statomos jau šie- ANGLŲ KALBOS KURSAI
nos. Prie bažnyčios įsigyjamas Naujos klasės, kurios prade-1------ -- --------—.---------------f. nitoriinlo
naujas didelis sklypas, kuriame damos birželio 2 d., 7 vai. vaka- pranešama, Kad narių susirinki tarėsi ir dėl šios orvani-
numatoma snnrto aikštė ir kt ro bus tęsiamos nėr vasara ir ,nal vasaros menesiams perke-nareb ldrebl. ,ir uel Slub “ numatoma sporto aiKste n Kt. ro, nūs tęsiamos per vasaią i. ; nirm->di> zacijos penkių metu sukakties

P VYTĖ IR P KEBLYS toliau kas pirmadienis ir trecia “am2 ls sekmadienių į pirmadi.___ t,,,,.;
‘ , riipniu 7 vai uaVam sssn Park ruus, todėl birželio mėn. susi-AV bažnyčioje gražiai pagiedo s 7 • 0 rinkimas įvyks birželio 14 d.,

jo duetu. Avė.
JONINIŲ MUGĖ CANADAIR priima braižyto- 

rengiama Montrealio Skaučių X 
ir skautu tuntu, įvyks birželiu VEDe Pll/Pas B?rzd?nis Pran 
27 d. Numatoma įdomi progra-cuz? ir sudarė mišrią seimą.

, - . ma: sporto ir skautiški žaidi IŠTEKA J. čičjnskaitė už ang-
dęs dirbti tarpininko darbą u mai betUviški „karabelnmkai“ lo. Jai draugės suruošė išleistu 
turėjęs jau pat darbo pradžioje su savo būdoni( vakaie Joniniu ves. 
gerą pasisekimą, apsisprendę laužas Visuomenė prašoma sj 
vystyti šią specialybę ir todėl sekmadienį _ 26 6. _ rezer- 
CrXr FSTUfi£Ul Tvuoti- Plačiau apie Vietą ir pr°- Markevičiui, 
C FI. 63‘ ir. dabar dlr gramą bus sekančiuose „N. L.“ nuvežusiems 
ba šioje srityje, kurios skelbi- • • ■
mai yra dedami paskutiniame 
NL puslapyje. Ten apie J. Lu
koševičiaus darbą ir daugiau ži

darbų gavimą žinantieji apie 
tai painformuos redakciją.

MONTREALYJE IR JO 
APYLINKĖSE

Tautos Fondo vajus pratęsia
mas iki liepos 1 dienos. Išduoti 
T. F. V-bos rinkėjams įgalioji 
mai automatiškai galioja iki lie 
pos 1 dienos.
SLA NARIŲ SUSIRINKIMAS 
paskutinis prieš atostogas, įvy
ks šį sekmadienį 12,30 A. V. oa 
Įėję. Nariai primenami sumokė 
ti nario mokesčius.

EINA f VERSLĄ.
Jonas Lukoševičius, paban-

Įėję, kuri įvyko pas p. Monku- Steponavičium ir, jei pasisektų 
Bs. gauti sutikimą, operetė būtų

SLA 236 KUOPOS NARIAMS statoma spalio 2 d. Eatono Au- 
------------- Labai rūpestingai

paminėjimo, kuri sukanka šių 
metų rudenį. Šiam reikalui iš
rinkta speciali komisija. Koi.

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

| NOSIES, GERKLĖS IR 
j; AUSŲ -------- ---------

IR

į Dr. R. 
956

:: Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND
Sherbrooke E.

VIEŠA PADĖKA.
Romui Bukauskui ir Albinui 

savo mašinomis 
„ ... ___________ „Tauro“ jaunių
numeriuose. Tuntininkai. krepšinio komandą į Toronte 

LANKĖSI MONTREALY įvykusias Baltijos sporto žaidy 
___ __ _ _______ nevjorkietis Dr. J. Budzeika, ka ries, nuošrdžiai, dėkoja

nių randama. Malonu, kld mu rio straipsnis įdėtas šio Nr. 3 „Tauro“ sporto klubas, 
sų tautiečiai prasimuša į sava- pusi. Iš Ročesteno, N. Y., Vii- Azijos socialistų suvazia- 
rankiškesnius verslus, todėl lin Lašale lankėsi p. Mackevi-vimas pasisakė uz taiką ir teise 
ketina jiems sėkmė. Č*us I7- su sūnumi ir p. N. Vilu- tumą, paremtą demokratijos

Kaip žinoma, šioje srityjenienė. Iš Kingston©, Ont. lan- principais
jau nuo seniau dirba, visai sa-kėši Petras Katelė, kuris su p. ~ JAV geg. 30 d. minėjo 
varankiškai, p. Adomonis ir p. Petroniu apsilankė ir NL redak kritusius uz laisvę.
Budriūnas, kuriu įstaiga yra cijoje, apsimokėjo prenumera — Geg. 30 d. Kolumbijos 
Sherbrooke 177 West. (tel. LA >r pasakojo, kad Kingstone universitetas minėjo 200 metų 
7932). Šioje srityje bando dirb senesnių ateivių yra be p. K e. sukaktuves. Prez. Eisenhowc-

- • Taigi teles, dar Petras Papučka ir ris, buvęs jo prezidentu, paša-

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

8 1082 Bloor W. Toronto 4.
9 į rytus nuo Dufferin St.

Gydytoja-chirurgė.
Kampas Bloor ir Brock A v. 
(Įėjimas iš 613 Brock Av.) 

’ Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan
čias kasdien nuo 1—4 ir 
; nuo 5—8 vai. p.p., šeštad. 
! nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

XXk: •XV "M!

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

ti ir p. Jokubauskas jr. Taigi, teles, dar Petras Papučka ir ris, ouvęs jo preziaemu, pra
šioje srity Montrealis ne tiktai Liudas Černius, be to turi savo ke ilgą kalbą, kurioje apibud.- 
vejasi Toronto lietuvius, I__
juos jau ir lenkia.
P. KĘSGAILĄ jau statosi na
mus ties AV bažnyčia.
P. LAPINSKAS 7 Avė, Viliu verdunietis p. Liesunaitis ir ga d‘aį“a““g 'azitosTautos“

— Prancūzijos katalikų ]y- 
deris Šumanas pasisakė uz sku S 
bų Europos apsigynimo bend- 

Dr. J. Šegamogas sėkmingai ruomenės statuto priėmimą.

bCį biznį p. Rozinas, kuris buvo kai no pasaulines kovas ir univer 
mynu pp. Tamošaičių, bet da- siteto principus, 
bar ten pardavė savo biznius. ,‘v T -
UŽPATENTAVO IŠRADIMĄ birželio P ,d- susirinks antiko- $ 

. . - mumstims kongresas, Kuriame

Lasalle statosi namus. vo iš patentų įstaigos pažymųjį
VIENAS iš Toronto atvykęs m3- APie 1° išradimą vėliau, 
lietuvis išplėšė AV bažnyčios LIGOS IR NELAIMĖS, 
„karbonką“ ir pasisavino apie

Dr. N. Novošickis
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 CHIRURGĄ* 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

— Korėjos sostinėje Seule

Jonas J. Juškaitis
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, 

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

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

o


	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1954-06-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

