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Politinė įvykių savaitė
POPIEŽIUS PRIĖMĖ PIRMOSIOS GEGUŽĖS DARBI 

NINKU DEMONSTRACIJĄ.
Derybos dėl Austrijos taikos sutarties vyksta gerai.

Tai yra pirmasis atsitikimas nės demonstravo laisva valia ir 
darbininkijos ir bendrai — visų ir tikru darbo žminių solidaru 
darbo žmonių istorijoje, kad mu, kai pavergtojo pasaulio 
Popiežius oficialiai pripažino ir žmonės buvo suvaryti į demon 
oficialiai priėmė darbininkų ir straciją prievarta, j _ ’ ’ _ . _ _
kitų darbo žmonių denionstraci demonstracija buvo nukreipta national organizacijos iniciaty komisija — po savaitės, 
ją, kurioje visi darbo žmonės ne už darbo žmonių teises ir va, pirmininkaujant p. John 
Gegužės Pirmąją dieną pareiš gerbūvį, bet už jų pavergėjus Badger. Iš lietuvių buvo pakvie 
kia savo' solidarumą kovoje už — už diktatūrą, kuri juos pa sti Politinio komiteto pnm. J. 
geresnę, teisingesnę gyvenimo vergusi laiko nelaisvėje ir prie žmuidzinas ir sekr. bei NL red. 
santvarką, už darbo žmonių tei vartauja. J. Kardelis ir Montrealio Sei
sės. Po gegužės 1-sios, gegužės 2 mėlio Prezidiumo tarptautinia

Ilgoką laiką katalikų bažny dieną Vienoje prasidėjo 4-rių ms reikalams skirtas narys Al 
čios galva laikėsi nuošaliau didžiųjų diplomatų pasitarimai bertas Norkeliūnas. 
nuo šio reikalo ir dalis katalikiš dėl Austrijos taikos šutai ties.

-akosios visuomenės, ypač linku Pirmos dienos
sios į konservatizmą, Gegužės
Pirmosios, kaip darbininkų 
šventės, nepripažindavo ir net 
laikydavo ją tai vien socialist! 
ne, tai net komunistine išdaiga. 
Dabar gi,

POPIEŽIUS OFICIALIAI
PRIPAŽINO GEGUŽĖS PIR 
MOSIOS DARBININKŲ ŠV 
ENTĘ IR PRIĖMĖ 150.000 
DARBININKŲ DEMONSTR 
ACIJĄ ŠV. PETRO BAZILI 
KOS AIKŠTĖJE.

Popiežius į tą darbininkų ir Prancūzijos, SSRS ir Austri grupįų susibūrimų. bl,
darbo žmonių minią ir prakal Jos užsienių reikalų mmisteria jau pačių didžiųjų etninių 

grupių iniciatyva buvo sušauk leisti, 
tas šis susirinkimas, kuris iš 
tikrųjų, norint jieškoti panašu 
mo, galima gretinti su veikian 
čiu Jungtinėse Amerikos Vals 
tybėse Europos Laisvės Komi 
tetų. Ir jame, greta kitų tautų, 
jau viešai dalyvauja anglų ir

MONTREALYJE ORGANIZUOJAMAS LAISVOSIOS 
EUROPOS KOMIT ETAS KANADOJE.

Dalyvauja 17 tautų. Lietuvių atstovas išrinktas į komisijas. 
Susirinkimas priėmė skubius pasiūlymus dėl Rusijos Austri 
jos susitarimų Maskvoje ir atsišaukimą į Kanados gyvento 

jus.
Gegužės 1 dieną Montrealio pasiūlius, buvo išrinktas Alber 

viešbuty Windsor įvyko Kana tas Norkeliūnas.
dos etninių grupių atstovų susi

JAV SUGRIUVO 
NEPARTISKUMO MITAS 

(Nepriklausomai Lietuvai iš New Yorko) 
ARGUMENTAI IR VEIKSMAI. RINKIMINIŲ DUOME 
NŲ POLITINIO PELNO PROCENTAI. GRUPIŲ PASI 

TARIMAS GEGUŽĖS 14 D.
Paskutinė savaitė vyko rinki savavališkai bvuo sulaužytas 

. _ _ . Konstitucinė komisija renka mų į JAV L. Bendruomenės LOKo nutarimas. Ir visa tai
jėga ir jų rinkimas, sukviestas Free Inter si šį penktadienį, o programos Tarybą ženkle. Tiesą pasakius, vienu motyvu, kad partišku 

rinkiminiai ženklai pasirodė ga mas neturi niekur prasikišti. 
na nemalonūs. Dar prieš tris Bet štai prieš rinkimus jis 
mėnesius prieš rinkimus LOK ėmė ir prasikišo, ir tai visu sa 
as svarstė klausimą, kokios rin vo nuogumu. V. Rastenis laik 
kimų sistemos prisilaikyti: ma raščiuose išspausdino atsišauki 
žoritarinės — vieno bendro, są mą, kuriame nurodo, kad sroviš 
rašo, kur balsas, paduotas už kūmo vistiek negalima paslėp 
asmenį tik tam vienam asme ti ir todėl rekomenduoja 27 as 
niui ir užskaitomas; ar propor menų sąrašą vien tik tautinin 
cinės — srovinių ir grupinių kų. Vadinasi, kas LOKe tauti 
sąrašų, kur balsas atiduotas už ninku norėta paslėpti, per rinki 
vieną asmenį atitenka visam są mus iškelta, kaip neišvengiama, 
rašui, kuriam asmuo pi įklauso. Vietoje žadėto nepartiškumo, 

pasireikšta kraštutiniškai partiš 
kai. Neatsiliko ir kitos srovės. 
Krikščioniškoji srovė paskelbė 
savo sąrašą, ir paskutiniai su 
savo proteguojamu kandidatų 
sąrašu išėjo apsijungę: sanda 
riečiai-liaudininkai, socialistai, 
mažlietuviai ir ūkininkų parti 
jos žmonės.

Rinkimai eina augščiausiojo 
sroviškumo ženkle. Įdomu, ko 
kius argumentus dabar turi 
taip vadinamieji nepartiniai, 
kurie advokataudami tautinin 
kams atsisėdo tarp dviejų kė 
džių ir pataikė į tuštumą?

Mums įdomus kitas faktas. 
Bendruomenės rinkimuose sro 
vės pasidailno ne taip, kaip vei 
ksnių politikoje. Faktinai bend 
ruomenės rinkimuose varžosi 
krikščioniškoji ir tautininkų 
srovės. Sandarietiškai - liaudį 
ninkiškoji ir socialistiškoji su 
visomis kitomis tėra tik antri 

_ ________ ___________ j___  _______________________________________________________ _________________ ' . Visos jos kartu 
todėl ir Rusija nuėjo ^į nuolai įr programos.______________ mo. Pavergtos tautos turi būti džio visi LOKo nariai. Paaiškė paėmus Taryboje daugumos

Konstitucinės komisijos pir išlaisvintos ir turi turėti laisvoj0/ kad trys demokratinės sro neturės. O turės arba krikščio 
mininku išrinktas Dr. Bronski apsisprendimo teises ir galimy v^s posėdyje turi 5 užtikrintus nys arba tautininkai. Gal būt, 
ir programos komisijos pirmi bes savo valią pareikšti ir reali balsus Tuomet tautininkai kad geriausiu atveju nei vieni, 
ninku p. Pančuk, ukrainiečių zuoti.
atstovas. Tokios, trumpai suglaudus,

Į tas komisijas etninės gru naujos Kanados politiniame gy 
pės sinučia savo atstovus. Nuo venime, mums labai svarbios, 
lietuvių, Politiniam komitetui naujienos.

kun. Vilkaičiui, kun. Aranaus per 20 svečių. Sužadėtiniai ta 
kui, kun. Raibužiui, didžiojo ai proga buvo gražiai apdovanoti 
toriaus fundatoriui Juozui Peč ir palinkėti geros šeimyninės 
kaičiui-Peck, šalutiniu altorių laimės.

- Bisenhoweris ir Dulles pa S ‘.aid° KL KATALIKIŲ MOTERŲ 'mentavo, kad bendruomenė ne
mi farn+a.i+inh, catuuVi.a na tuvininkui p. Helpin ir visiems, suvagiavimas Mnntrealvie vv turi būti partinė ir kad bend 

ras sąrašas tą nepartiškumą ge 
riausiai reprezentuos. Tame 
pat posėdyje buvo iškeltas rei mos žiedas, kuris greičiausia at 
kalas bendrame kandidatų sąra neš skurdų JAV Bendruome 
še spausdinti pavardes alfabeti nės vaisių. Iš to vaisiaus nebus 
ne tvarka, bet ne paskiruose są naudos bendruomenei, bet taip 
rašuose, kaip jau anksčiau LO pat nebus naudos mūsų srovių

Organizacijos pobūdis.
Reikia konstatuoti Kanados niU persekiojimų, 

pažangą. Ligšiol ji užsienių po 
litikos klausimais vis dar svy 
ravo. Dažnu atveju skaitlin 
giausios bei lemiamosios etni 
nės Kanados grupės — anglai 
ir prancūzai — jokiu būdu ne

PASITARIMŲ KOMUNIKA
TAS PRANEŠA, KAD PASI 
TARIMAI VYKO VISAI GE 
RAI IR YRA VILČIŲ, KAD 

AUSTRIJOS TAIKOS SU 
TARTIS BUS PARUOŠTA.

Tą pat pasakė ir Austrijos norėdavo atvirai dėtis į bendrą 
valdžios atstovai, kurie taip kovą prieš naująjį komunistinį, 
pat, greta 4-rių didžiųjų, daly imperializmą ir kolonializmą, 
vavo pasitarimuose. Todėl tiki Nors šiaip jau jos ir pritardavo 
masi, kad Austrijos taikos su §jos rūšies tikslams, bet nesu 
tartis diplomatų bus sutaita ir tikdavo, kad jų vardai būtų vie 
į| beliks pasirašyti DB, jAV, §aj skelbiami greta kitų etninių 

Dabar gi,

bėjo. Tai buvo laisvųjų profesi ms/
nių sąjungų organizacijų darbi Tai bus dar vienas įrodymas, 
ninkai, kurie yra priešingi ko kad Rusija supranta tiktai tvir 
munsitinėms profesinėms są žodi ir tvirtą laikyseną. Taip 
jungoms, kurių tikslas paverg ir buvo spėjama: su Rusija tik 
ti visus darbo žmones komunis ta* tada galima bus kalbėti, kai 
tiniam imperializmui ir sovieti bus patvirtinti Patyraus susi 
niam kolonializmui. tarimai.

Šią 150.000 Romos darbinin DABAR PARYŽIAUS SUSI prancūzų etninės grupes, 
kų demonstraciją priėmė ir Ita TARIMAI JAU PATVIRTIN 
lijos ministerių pirmininkas Sc 
elba ir taip pat tarė jiems ge 
ros vilties žodžių.

GEGUŽĖS PIRMOSIOS
IŠKILMĖS VYKO IR DAU 
GELYJE KITŲ VALSTYBIŲ 

BEI KRAŠŲ.
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se, ' .. ~
se, ir Kanadoje. Visur susipra 
tę darbininkai ir visi darbo 
žmonės Gegužės Pirmosios ju 
ngiasi į bendrą darbo bei žmo savo premjero Kotelewala lai 
nių solidarumo šventę ir bend kyseną Bandungo konferencijo 
romis pastangomis siekia dar je.
bo žmogui teisių ir geresnio — JAV ekspedicija išvyko 
rytojaus. Šiaurės ašigaliu tyrinėjimų.

Žinoma, Maskvoje taip pat ■ ‘ ~ ,
buvo demonstracijos, tiktai jos žymi tarptautinių santykių pa kas"ka aukoio* 
skyrėsi nuo laisvojo pasaulio gerėjimą. ** -
darbo žmonių demonstracijų — Adenaueris ir Pinais visiš

TI VISŲ SUSITARUSIŲ 
VALSTYBIŲ,

das ir sutinka pasirašyti Aus 
trijos taikos sutartį.

Jeigu taip tvirtai Vakarai lai 
kytųsi Rusijos atžvilgiu, tai ir 
visi pavergtieji kraštai, o jų tar 

Taivany^Europos valstybė Pe ,ir Lietuya> būtų išlaisvinta 
■ be karo, taikiu budu.

TRUMPOS ŽINIOS
— Ceilono seimas patvirtino

Kreipimasis į Didžiuosius.
Susirinkime buvo iškeltas 

Austrijos susitarimų Maskvoje 
klausimas. Vieni teigė, kad to 
susitarimo 5 ir 6 paragrafai yra 
antihumanistiniai. Vienas jų 
nusako, kad Austrija, Maskvai 
reikalaujant, neturės teisės pri 
imti pabėgėlių nuo komumsti 

o kitas — 
kad visus pabėgėlius Austrija 
turės išduoti Rusijai prievarta. 

Šitoki susitarimai jokiu bū 
du nesuderinami su Vakarų hu net trijuose posėdžiuose. Sau 
manistinio pasaulio tradicijo šio mėn. buvo nutarta, kad 
mis — duoti politiniams pabė Vyr. Rinkimų Komisija, gavu 
geliams prieglaudos teises. si kandidatų sąrašą, stato ant 

Kiti teigė, kad esą tiktai to jo gavimo eilės numerį ir kad 
ks susitarimas, kad Austrija tie atskiri sąrašai bus išspaus 
privalanti joje esantiems pabė dinti numerių tvarka viename 
geliams pasiūlyti grįžti. lape ir paskelbti rinkikams. Dėl

Priimta rezoliucija, kuria at pačios rinkimų sistemos: mažo 
kreipiamas Didžiųjų valstybių ritarinė ar proporcinė, nors kri 
dėmesys į šį nepriimtiną susita kščionys, liaudininkai ir sočia 
rimą ir prašoma prie to nepri listai pasisakė už proporcinę, 

nebuvo nutarta, kadangi tauti 
ninkai paprašė laiko pagalvoti.

Kitame LOKo posėdyje, jau 
vasario mėn., tautininkai pasi 
sakė prieš proporcingą rinki 
mų sistemą ir, nors kitos trys 
srovės buvo už, bet nedalyvau 
jant posėdyje visiems LOKo 
nariams, balsai pasidalino pu 
siau ir klausimas liko nenutar 
tas.

Kovo mėn. susirinko posė nėję vietoje.

Kreipimasis į Kanados 
žmones.

Taip gi primta gana ilga re 
zoliucija, kuria naujai susida 
ręs komitetas kreipiasi į Kana 
dos žmones ir prašo jų paramos 
kovojant už Europos tautų ir 
valstybių laisvę ir teises, gel 
bint jas nuo sovietinio, jas pa 

sudary vergusio, imperializmo ir nau 
komunistinio, kolonializ

Šį klausimą LOKas svarstė

Sudarytos komisijos.
Besiorganizuojant, 

tos dvi komisijos — konsituci jojo, n.vxxxuxxx9i.xxxxu, iawiuoxm. -— - ------------- --------- — r—
Pavergtos tautos turi būti džio visi LOKo nariai. Paaiskė paėmus

ir visiems, suvažiavimas Montrealyje vy 
_ . „. ., . ko šeštadienį ir sekmadienį. Į
Bažnyčioj vidaus įrengimas feuvažiiavi^ą |buvo atvykusių 

nes laisvojo pasaulio darbo žmo kai susitarė dėl Saaro krašto. <a 1..Viniai5 altnriaV arotflta^ir^? Toronto 8 moterys su Šv. Jo 
________ _______________________________________  . P . na 1 groteliai ir t. no parapijos k]ebonu kun. P. 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJA PERSIKĖLĖ Į NUOSAVĄ J J? c?snVdfVa voJriS tust ilin Ažubaliu ir Prisikėlimo parapi 

BAŽNYČIĄ._______________________ deU lsP.l Srieztu stlUn jos tėvu pranciškonu kun. Pla
_____________________  - c . ■ - .......... orumu ir Rimnrum orumu . « .«

iškėlė statuto klausimą. Kadan nei antri neturės absoliučios 
gi rinkimų sistema statuto nu daugumos ir tuomet nulems 
matyta, tai jos keitimas teisiš blokas. Krikščioniškasis su san 
kai buvo galimas tik 6 balsais darietiškai - liaudininkiškai - so 
už keitimą. Tuo būdu fcrikščio cialistiškuoju, arba tautininkiš 
niškoji, socialistiškoji ir sanda kasis su tais pačiais. Tai paro 

dys artima ateitis. Bet gali bū 
ti ir metamorfozų. O ką, jeigu 
susijungs abu svarbiausieji var 
žovai? Tuomet ne tik nepartiš 
kūmas Taryboje balso neturės, 
bet neturės balso nė dvi mūsų 
didžiųjų srovių — sandarietiš 
koji ir socialistiškoji. Tai bus 
mažoritarinės rinkimų siste

rietiškai - liaudininkiškoji sro 
vės negalėjo pravesti savo nusi 
statymo rinkti B. Tarybą pro 
porcine rinkimų sistema. Tauti 
ninkai savo nusistatymą argu

Gegužes 1 d. Montrealio lie statytą nuosavą bažnyčią, esan ____ _______  ___
tuviai turėjo didelę iškilmę, čią 1465 rue de Seve, Cote St. nos, kuri bus, panašiai kaip ir 
Aušros Vartų parapijos bažny Paul, arba Montreal 20. 
čia jau pastatyta ir iš nuomoja F
Aušros Vartų parapijos bazny Paul, arba Montreal 20. Vilniuje, did. durų nišoje, Trys Įiai : važiavima tviocH 
čia jau pastatyta ir iš nuomoja Persikėlimas vyko iškilmin kryžiai djdžiajame altoriuje su - įvažiavimą Kviesta 
mųjų patalpų, esančių Willi gn procesijos būdu, su vėliavo darys visą gražiosios Lietuvos 
brord 377, persikėlė j naujai pa mis ir šventenybių pernešimu, sostinės Vilniaus simbolį.

Įsikūrimo nuosavoje bažny 
čioje iškilmė buvo tikrai įspū 
dingą, graži ir dalyviams darė 
didelį įspūdį.

Nuo šiol visa parapija turi 
sentrą čia — 1465 rue de Seve. 
Kasdien pamaldos rytais vyks 
ta 7, 7.30 ir 8 vai. ryto, o sek 
madieniais 8, 10 ir 11 valando 
mis. Gegužinės pamalods kas

gurnu ir simbolingumu cidu . iš Hamiltono buvo atvy----------, --r_______ ________ r.................... ...................., —
Urėta Aušros vartų Mado kusios 3 moterys; iš Ottawos Ko buvo nutarta. Tačiau, posė santykių pagerinimui. Greičiau 

o,... vįena jg Hew Yorko specia džio dalyvių dauguma nebesuti sia tas vaisius virs nesantaikos 
‘ 1 pa ko keisti ankstyvesnio nutari vaisiumi, kurio šiandien mums

skaitininkė p. Draugelytė-Gal mo ir buvo pasilikta prie seno ko mažiausiai reikia, 
dikienė. Dvi dienas moterys po j°« ------------
sėdžiavo. šeštadienį buvo su Prieš pat rinkimus LOKo Sužinota, kad politinių gru 
ruošta graži vakarienė, kurioje prezidiumas, kuriame vyravo pių pasitarimas įvyks šių metų 
dalyvavo apie 60 asmenų, o protautininkiškoji dauguma, nu gegužės 14 dieną New Yorke, 
sekmadienį po pamaldų buvo tarė ir techniškąjį kandidatų Jis laukiamas dideliu susidomė 
pašventinta Draugijos vėliava sąrašą pakeisti, visus kandida jimu, nes jo nutarimai gali bū 
ir suvažiavimo užbaigai p. Gal tus išspausdinant viename sąra ti labai svarbūs savo pasekmė 
dikienė skaitė gražią paskaitą, še alfabeto tvarka. Tuo būdu mis. h.
ŽEMGULYTĖ' Barbora AV ba 
žnyčiai nupirko varpą.

DIDELIS RELIGINĖS

K.LkB. Kultūros Fondas susi 
laukė pirmojo mecenato — Vy 
tauto Abromaičio, paaukavusio 
100 dol. V. Abromaitis yra jau 
nosios kartos žmogus, duoną 
pelnąs fiziniu darbu. Čia V. 
Abromaitį matome darbo me 

tu, prie linotipo.

kurio metu klebonui kun. dr. J. 
Kubiliui S. J. asistato kun. Kul 
bis ir vienuolis klierikas Vėže 
lis, o palydoje dalyvavo ir To 
ronto Šv. Jono parapijos klebo 
nas kun. P. Ažubalis ir pranciš 
konas T. Placidas. Eisenoje da 
lyvavo apie pusantro tūkstan 
čio žmonių, kurie beveik visi 
parėjo ir bažnyčion.

Bažnyčioje, j ją įėjus, buvo dįen 8 vak vakaro. Klebonijos muzikos koncertas artimiausio je Motinos _
iškilmingos pamaldos, kurias telefonas PO 6-5755. Je ateityje numatomas naujojo gražią paskaitą skaitė kun. Dr. Wasaga
laikė jau suminėti klebonas J. 
Kubilius su asista. Mišių metu . 
giedojo A. Piešinos vedamas ; 
parapijos choras, kurio giedoji 
mas šioje bažnyčioje visai ki 1 
taip skamba. Giedojo ir op. ! 
solistė E. Kardelienė, kuriai 1 ■ ......

kalp^naT^r^ijaf talk^nln burnas jau patvirtino. _______ * _____ ____________
ęigį GRAŽIOS SUŠIEDOTUVĖS mą Lauraitį ir jie abu drauge radienį, 8 vai. vakaro ir bus tę

Pamokslo metu klebonas dž Balandžio 30 d. Alfonsas Vis šiemet augina 5.000 kalakutų, siamas Pęr vasarą antradieniais Įėję Liet. Kariuomenės kūrėjai- 
iaugėsi, kad jau persikelta į nuo kantas susižiedavo su panele užveda kiaulių ir karvių ūkius. *r trečiadieniais, nuo 8 iki 9 vv. -savanoriai rengia balių. Pel 
savą bažnyčią, dėkojo visiems Irena Ueikertaite, neseniai at LANKĖSI iš Toronto Antanas NAUJOJE bažnyčioje pakriks nas skiriamas Liet, laisvės ko 
prisidėjusiems aukomis prie vykusia iš Argentinos. Sužiedo Alseika ir Vincas Žakas, užsi tyti: Brilvicų dukrelė, Jokubaus vų invalidų šalpai, 
statybos bei moraliai parėmu tuvės įvyko pp. Girdžių namuo prenumeravę NL. Jie viešėjo kai pakrikštino savo sūnų Joną 
šiem# klebono sumanymą — se, Ville Lasalle, dalyvaujant pas inž. P. Narbutą. Juozą.

PRISIKĖLIMO PARAPIJOS ŽINIOS
— Šv. Kazimiero auditorijo bai žema kaina 25 akrus žemės 

Dienos minėjime prie pat Georgean Bay ežero 
i vasarvietėje. Tėvai 

je Aušros Vartų parapijos baž R. Gaidamavičius. Meninę dalį pranciškonai sutiko, priimti šią 
nyčioje. Koncerte dalyvaus cho išpildė jaunimas. nuosavybę ir pervesti Prisikėli
ras, solistai ir instrumentalis — P’ Buntinas, didelis pat mo parapijos jaunimui, 
tai. Koncerto pelnas skiria riotas ir senas emigrantas tėvą 
mas naujųjų vargonų pirkimui. Ins pranciškonams pasiūlė la 
Plačiau apie koncertą kitą kar

SVU19LC tą. PAVASARINIS anglų kalbos
klebonas specialiai padėkojo, Lapino. Komisiją Seimelio Pre g- LUKAS į kalakutų augini kursas pradedantiesiems yra

..... _____ _  mo bjznį prjėmė pusininku To pradedamas gegužės 3 d., ant

telefonas PO 6-5755.
LIETUVIŲ KULTŪROS

Fondo komisija įgaliotinio St. 
Kęsgailos sudaryta iš šių asme 
nų: H. Nagio, mok. Rimkevi 
čienės, mok. A. Ališausko, L. 
Barausko, A. Vazalinsko ir Z.

— Parapijos Bazaras naujo 
se patalpose prasideda geg. 6 
d., penktadienį 7 v. v. ir tęsiasi 
šeštad. nuo 10 iki 11 vai. vaka 
ro. šeštad. 5 vai. vak. įvyks di 
džiosios loterijos traukimas.

— Geg. 7 d. šv. Jono par. sa

— Parapijos parengimas įvy 
ks geg. 14 d. UNF auditorijoje.
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MAMA

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
RUSINIMAS IR KOMUNISTIN1MAS TEBEVYKDOMAS 
Vilniaus „Tiesa“ kasdien at kolūkių komisarus, akamonus, 

neša vis daugiau žinių apie lie kuriems komunistų partija nuo 
tuvių tautos naikinimą, Lietu lat diktuoja, pagal „planus“ 
vos rusinimą ir lietuvybės nie įsakymus, kas, kada ir kaip tu 
kinimą. ri būti padaryta. Taigi, komu

Vis daugiau rusiškų pavar nistiniai akamonai ir „padaro“, 
džių okupuotos Lietuvos „vai planus įvykdo, bet kaip įvyk 
džios“ pareigūnų tarpe. Taip do? 
yra centrinėse įstaigose, taip Štai, Vilniaus „Tiesa“ balan 
fabrikuose ir taip kolchozuose, džio 9 d. Nr. 84(3685) taip ra 
kurių naujais ponais daugumo šo: „Viduklės MTS (Mašinų 
je yra rusai, kaip vokiečių oku Traktorių Stoty) būna dar kci 
pacijos metu buvo — vokiečiai, stesnių dalykų.

Vilniaus universitetas pava — Nepradėjom vežti mėšlo, 
dintas Maskvos pastumdėlio V. —- prisipažįsta „Tarybiniu ke 
Kapsuko vardu. Mariampolės liu“ kolūkio pirmininkas drg. 
miestas taip pat pavadintas Ka Popovas (žinoma, — rusas), 
psuko vardu. O dauguma kol Gi MTS suvestinėse juodu 

• • • - chozų turi tiktai rusiškus var ant baito parašyta, kad čia iš
lai žodis, Kurį Kiekvienas lėtų visuotine taika, tsiviespa dus — Stalino, Molotovo, Ma vežta 400 tonų o 365 tonas į

vaikas išmoksta ištarti pirmiau tautų džiaugsmą nešanti laisvė Jenkovo, Černiakovskio ir kitus laukus išvežto mėšlo MTS dar
šia. Tai vaizdas, kurį piešė di ir suklestėtų rojaus gerbūvio panašius,
džiausi pasaulio dailininkai ma 
donų, sopulingųjų motinų ir ki 
tais pavidalais. Tai siroką, ku nuo tokių samprotavimų. _ ______ _______
riai poetai yra sukūrę nuošir tiktai tautos, ne tiktai santvar lenktyniavimą su Vašingtonu, 
džiausiu eilėraščių. Ir liaudis, kos tarp savęs kovoja, dažnai ^aį Lietuvoje buvo renkami pa 
savo nežinomųjų kūręjų minti labai žiauriai, kaip saKoma, ko ra§aį po „peticija“, kurioje 
mis ir širdžia yra sudėję gra voja žūt arba but, — bet ir Amerika ir Anglija kaltinamos C1 
žiausių liaudies dainų. Tai žo vaikai neretai užmiršta moti ruošiant atominį karą, kai tuo 
dis, kuris apjungia visą žmoni nos meilę ir jai pasirodo nede tarpu pats Molotovas viešai pa 
ją, kuri meilė ir pagalba mini kingi ir net žiaurūs. Užmiršę sigyrė, jog Rusija turinti gėrės 
visame pasaulyje motinos die motinos auklėjimą, jos rūpės nįų atominių bombų už Ameri 
ną. čius, jos dažnai atiduoda pasku ką? „Tiesoje“ atvaizdai rodo,

Motina — mama — yra sąvo tinę sveikatą, — jie užmiršta kaip okupuoti lietuviai, o drau 
ka, kuri tiesiogiai sako apie bū motinas ir neretai jų senatvę ge jais ir okupantai rusai pa 
ties pradžią, apie gyvybės dau padaro sunkią, karčją ir skau sirašo tą „peticiją“, suvaryti į 
ginimą, apie dvasinį ir fizinį džią. Tai yra dar nekultūringų krūvas, kad galima būtų juos 
turtėjimą. Visokiu atveju — laikų palikimas, kurį kultu įr nufotografuoti. Įdėtas ir Kip 
tai yra žodis, sąvoka, kuri supo ringas žmogus turi pakeisti. r0 Petrausko pasisakymas... 
nuoja pozityvumą, daugėjimą, Minėdami Motinos Dieną, ne „Saujelė kraugerių nori išpūsti 
turtėjimą. ‘ tiktai jaunieji, bet ir vyresnio karo gaisrą i ..... ‘ '

Tuo pat metu tai yra meilės, amžiaus žmonės turi būtinai įsi savo grobuoniškas rankas”... 
atsidavimo, pasiaukojimo, besą sąmoninti, kad visų vaikų pa Teisingai Kipras rašo, nes pui 
lyginio pasiryžimo sąvoka. rf _ I? " — - ........................

Niekas taip nesavanaudiš finomis, rūpintis tėvais. jį yra apkabinę groboniškomis 
kai, taip pasiaukojęs, taip atsi — —r --------- j--------- , . .
davęs nemyli, kaip motina. Mo J°g Yra jautrių vaikų, kuiie di riai, Lietuvos okupantai. ^1SO šT^dys nevalomos — gai

F -- ----- —-------- - Lietuviu išvežimas j Rusijos d^!e storai Pamynę mesio,
gilumą jau vykdomas oficia telkso ?rutos- K,tu„ose tvartuo
dhrt^ešalonus * judintas... Panašių praskydusių draugijos bei įstaigos suaukojo

Paskutinis Lietuvos miškas iš1,
vežamas į Kazachstaną ir Lie įai!?f110 kolukiecill sodybų. gauta sekamai: Vytautas Abro 
tuva visiškai nualinama.

ŽEMĖS ŪKIO BŪSENA 
LABAI BLOGA

Kolūkiuose visai nėra tvarkos. k°lūkio vadovams pranešti, kad 
Tiesa“ hal 7 d Nr 82M6 per Penkiadieni į laukus įsvez Iiesa~ bal. 7 d. Nr. 82(36 ta 450 t mėšl Q MTS dar 

83) aprašo kolūkini suvaziavi buotojams4_ lengva ranka įra

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

KLBENDRUOMENES REIKALAI
KLB KULTŪROS FONDO VEIKLA.

1. Paskutiniame K. Fondo v- K. Fondui iki šiol aukojo labai 
bos plenumo posėdyje patvir mažas tautiečių skaičius.
tinti šie nauji apylinKių įgalio 4. Svarstyti studentų šalpos 
tiniai: Ottawos — inž. A. Pas tvarkos principai ir nutarta pa 
kevičienė, Vai d‘Or — inž. J. vesti Toronto K. Fondo įgalio 
kevičienė, Vai d‘or — inž. J. tiniui J. Jankaičiui paruošti ati 
Rutkauskas, Hamiltono — 
Mikalauskas, Port Arthuro 
L. Mitalienė, Londono — 
Gešventas, Winnipego— E.
deravičius.

2. Išklausius Švietimo sky
riaus vadovo 
dienoraščio ir 
nkurso eigą, paskirta premijo 
ms 170 dol Mokytojų suyažia simbolinį įnašą. Klausimą 
vimas davė 3.20 dol. nuostolio. 1 *.. * „•r ---- 7----- ;—

3. Finansų skyrius pranešė, ateityje K. Fondo

buotoįjai prirašė net „Tarybi 
gyvenimas. Kai Bandunge Indijos prem nio artojo“ kolūkiui, kurio ribo

Deja, realybe yra tolima jeras Nehru kalbėjoprieš Mask se randasi pati MTS.
Ne vos atominių bombų gamybos Nelabai dideli MTS

suvestinėse apie į laukus išvež 
to mėšlo kiekį, bet ir tie skai 
čiai prasimanyti... Faktiškai zo 
nos kolūkiuose mėšlas į laukus 
nevežamas. Apie durpių išveži 
mą kalbėti dar sunkiau...” — 
rašo „Tiesa“.

O ŠTAI IR KOLŪKINIS 
VAIZDELIS

„Kėkso mėšlo krūviūkštės...“ 
„Apsidairykime, — rašo „Tie

sos” korespondentas A. Petrau kad pirmuoju K. Fondo mece tarpu negalima buvo išspręsti, 
skas, 
niu*

A. tinkamo statuto projektą.
— 5. Išklausius Kanados liet. 
O.sporto apygardos vadovo pra 
Fe nešimą, nutarta paskirti 50 dol.

pereinamąjai dovanai nupirkti.
- 6. Akademinis sambūris Mo 

o nranešimo anįe ntrealyie savo iniciatyva yra
jP . . . . I? įkūręs V. Krėvės ravdo litera ir dainų rinkinio ko * _ . * .. KT
nukirta nremiio turm? Premiją. Nutarta šiam

reikalui šiemet paskirti 50 dol.,

dėl šios premijos perėmimo 
žinion tuo

— „Komjaunimo žings natų įsirašė torontiškis V. Ab atsižvelgiant į lėšų tgrūkumą.
vxxtx .o kolūkyje. Prie kiaulidžių romaitis, paaukodamas 100 dol. 7. Liet. Archyvo įgaliotinis

įšildyti "io^lauže kėkso nedidelės, lietaus ir tirps Pirmuoju garbės rėmėju yra Kanadoje Aug. Kuolas įjungia 
y - tančio sniego išplerintos mėšlo Toronto liet, bankelis „Para mas į Kultūros Fondo Kultu 

krūviūkštės. Šis mėšlas žiemos ma“, paaukojęs 80 dol. Kitų au ros skyrių, kaip nuolatinis K. 
reiga yra mylėti ir rūpintis mo kiai žino kad tie kraugeriai ir Pra(^žioje, valant grindis, ne kotojų sąrašas bus skelbiamas Fondo vaidybos narys.
” i_, tčv™ jį yra apkabinę groboniškomis tvvarkįngai išmestas iš kiauli atskirai. Apgailestaujama, kad KLB Kult. Fondo Valdyba.

Ir kaip malonu yra žinoti, rankomis, tai Maskvos kraugė KLB KULTŪROS FONDO FINANSŲ SKYRIAUS
PRANEŠIMAS NR. 2.

Pirmame pranešime buvo pa Garbės Rėmėją, aukavusį 80 
se grindų nėra, mėšlas stovi ne žymėta, kad atskiri asmenys, dol.iškilmingai , viešai isly r-; Prašome ir laukiame atsilie
mėšlo krūviūkščjų yra ir prie 223,50 dol. Nuo to laiko, aukų pimo iš visų kitų patriotingų 

lietuvių, o ypač iš tų, kuriems 
laiškai išsiuntinėti.

Ačiū p. J. Paužuolįui už laiš 
ką ir perlaidą 8,40 dol., iš K. 
L. B. Wellando Apyl. solidaru 
mo mokesčio 20 proc. skirto 
Kultūros Fondui.

Visais Kultūros Fondo Fina

didele meile
rūpinasi savo motinomis ir

tinos meilė yra augščiausios ir dėlių įvertinimu, 
kilniausios rūšies. Motina, kad ~ '
ir blogiausį vaiką, myli ir visa kaip tie poetai, dailininkai Mo 
širdimi jam nori padėti, jį pada tinai atiduoda didžiausią pagar 
ryti laimingą. Tokia meilė yra ' 
verta dieviškos meilės.

Ne veltui žmonija mini Moti 
nos Dieną. Jeigu visa žmonija 
įstengtų žmonėse sukelti, įžieb 
ti savo nariams motinišką mei 
lę, tai žemėje, žmonijoje, įsiga

bą ir įvertinimą.
Iš tikrųjų, juk 

Tu mano motinėle, 
Motule sengalvėle, 
Gana pavargai, 
Gana pailsai, 
Kol mane užauginai...

MOTINAI.

Kolūkio pirm. Jokubauskas ir maitis („T. Ž.“ knygyno vedė 
agronomas Rimkevičius dar tik 
rengiasi organizuoti mėšlo išve 
žimą... Tačiau tai nesukliudė

jas) 100 dol.; po 10 dol. — VI. 
Germanavičius; vet. gyd. Sil 
vestras Čepas ir J. M. F. Joku 
bynai. Viso nuo pradžios gauta 
343,50 dol.

“kartu VUniū>. pranriimį ?u?t0>“s.- lenSva ,ranka ira širdingai dėkojame visiems nsų Skyriaus reikalars prašo
tEu °bJu°vak: ,r gUOdZ,a Ska raŠ° "Tiesa:? . . !> sveikiname ka.p pirmai Kul Kaalausk, 42 Groynne. Toron

ir esu mazas^ vaikas. Pirmą kar Mama, Tu visuomet ir visur „pagrindinė musų respublikos TaiP gražiai komunistai vyk °Parama"CToronte kaip ° Ku?lūros Fondo Finansų Sk.
tą kuomet as išgirdau Tėvynės mano mintyse. Dažnai aš ma žemės ūkio šaka yra gyvulinin d? planus meluoja n apgau 4 » _____________ ’ P___________ _____ _ _________ _
balsą, ėjau ten, kur jisai šau tau Tave sapne. Tavo galvelė kystė“, M. Šumauskas toliau dinėja, bet „planai įvykdyti .
kia. Tada buvai rami. Tad 'la balta, kaip sniegas, veidas var sako: „Iki šiol pas mus nepa ® luk t,31? ,yra komunistų tvar 
vo ramumas sustiprino mano gų, kančių išvagotas. Tu man kankamai buvo įvertinama tvir komas lr V1®a® gyvenimas. Ar 
pasiryžimą... Po trijų metų, grį -tokia pat gera, maloni ir švel tos pašarų bazės sudarymo rei “ėl to Andrulis, Bimba ir 
žęs, radau pasikeitusį vaizdą. nj( kaip prieš dešimt metų bu ksmė, nebuvo imtasi reikiamų M1f:ara geriau heka „kapitahs 
Geležinkelio stoties salę puošė vaį Dažnai aš girdžiu, kaip Tu priemonių jai sustiprinti. Tuo Bniame pragare ir nenori vyk 
Jurgis (taip me skariai tuo lai mane šauki, o aš bejėgis atsi visų pirma galima paaiškinti to i „komunistinį rojų ?
ku vadinome Vytį — yalstybi Hepti... Tada man darosi sunkią nepakenčiamą padėtį, kai 
rų ženklą), trigalvį slibiną nu ku įr skaudu. Dažnai ir ilgai aš daugelyje kolūkių metai iš me 
galėjusį: bolševikus, lenkus ir Tavęs laukiu prie to kelio kry tų trūksta pašarų žiemai...” 
bermontininkus. Ant savivaldy žiaus. Kryžius pasviręs jau, kai iš to aišku, kad gyvuliai žie

1VO mūsų gra kurie ornamentai nukritę... mą badauja. Toliau Sumaus
Mes nežinome likimo vieni kas skaičiuoja ir nurodinėja at 

kitų. Geležinė uždanga ir toli 
mas atstumas skiria mus, bet 
tas Tavo kryžiaus ženklas, ku 
riuo paženklinai mane užgimus 
ir ta malda, kuria Tu tada ma 
ųe pavedei Augščiausiojo glo 
bai, jungia mus visur ir visuo 
met.

Tesaugo Augščiausias visas 
mūsų Motinas, kur jos bebūtų, 
o mirusioms tesuteikia amžiną

žioji trispalvė. Man einant per 
laukus, lydėjo giesmininkai — 
paukšteliai, čiulbėdami laisvės 
giemės. Laukai atrodė gražės 
ni, šviesesni ir savi. Mes susiti 
kome prie to pačio kryžiaus, pa 
puošto Laisvos Lietuvos laukų 
gėlėmis, su džiaugsmo ašaro 
mis...

Atsisveikinant antrą kartą, 
Tavo ašara nuriedėjo ant mano 
skruosto. Tai buvo gilaus šir 
dies skausmo ašara. Man davei 
Aušros Vartų Motinos paveiks ramybę.
lą, pabrėždama, kad pašven Br. Abromonis.

skirus kolūkius, kurie nesirūpi 
na nei sėklomis, nei pašarais, 
nei gyvulių šėrimu. Taigi, nėra 
pašarų, nėra rūpinimosi gyvuli 
ninkyste, nėra tvarkos, — tat, 
kaip galima kalbėti apie gyvu 
lininkystę?

PERDĖM MELAS IR 
FALSIFIKACIJA

Kaip klastojamos sovietinės 
žinios.

Jau yra žinoma, kad sovie

KITAS ĮDOMUS 
PAVYZDYS.

Mineralinės trąšos po lietum.
O štai dar vienas iš to pat 

„Tiesos“ i 
„Viduklės geležinkelio stotyje 
šalia bėgių po atviru dangum 
guli didelės mineralinių trąšų 
krūvos: amonio sulfato, zupe 
rio, chloro kalio, fosformilčių, 
kalkių purvo. . . Nuo gruodžio 
mėnesio guli „Žemės maitinto 
jos” kolūkio išpirktos 55 tonos 
mineralinių trąšų. Šių metų pra

Laiškai Redakcijai
Didžiai Gerbiamas Pone Reikalų Ministerį J. Urbšį ir 

Redaktoraiu, b) gegužės 15 d. per TASS
Tamstos redaguojamo laik komunikatą.

raščio š. m. Nr. 20, yra įdėtas Tuo reikalu nebuvo gauta jo 
Didžiai Gerbiamo p. K. Škir kia nota ir, kaip matome, tai 

- — ~ įvyko ne birželio, o gegužės m.
pradžioje. Jau šitas faktas ro 
do, kad visos ten įdėtos infor 
macijos, tikrumo atžvilgiu val
gu bau geresnės.

Garsioji rusų nota, apie ku 
rią čia kalbama, tai yra nota, 
kuria buvo pareikalauta įsileis 
ti neribotą skaičių sovietų ka

pos laiškas. Laiško autorius, 
gautąsias iš dr. P. Karvelio in 
formacijas, esąs užsirašęs ir 

numerio““ plvyzdys^ tuos užrašus pateikęs skaityto 
...r 1 - jams. Jie liečia p. A. Merkio, 

bolševikų nušalintąją vyriausy 
bę, kurios nariu buvau ir aš, ir
to meto grupių santykiavimą.

Nenorėdamas plačiai tuo rei . . .
kalu rašyti, noriu tik įnešti vie riuomenės ir pakeisti vyriausy 
ną kitą faktinę pataisą.

Parašyta: „Pirmomis birže .
lio dienomis pasirodė garsioji Birželio 15 d. apie 1 vai. naktį, XX.XXXCXttXXX.XU XX,OXU ------- ---------------------- ‘--------

dzioje dar papildomai išskirtos , ., , .. . .J • htivnme kad hnl«pvikii lonlti46 tonos, kurių kolūkis net ne 
prisirengia išpirkti...”

Toliau skaičiuojami kiti kolū

bę, buvo gauta Kaune birželio 
14 d. apie 11—12 vai. vakare.

t. y. maždaug po pusantros va 
landos minėtą notą gavus, vy 
riausybė susirinko posėdžio ui 
timatumo svarstyti. Birželio 13 
d. jokio vyriausybės posėdžio 
nebuvo, o buvo birželio 12 d. 

_____  10 vai. vakare, kuriame minis 
a) gegužės 10 d. per jų Kraš toris pirmininkas p. Merkys,

buvome, kad bolševikų įgulų 
narius pavogdavę ir naudoję 
špionažo tikslams...”

j— ---------------------------, ------------- , . . , • • - . _ . Dėl tariamojo raudonarmie
tuose komunistai yra įvedę, kiai> kurie ,taiP Pa* nesirūpina grobimo., sovietai mus pa 
kaip senais baudžiavos laikais, savo kolūkiais, o Šumauskas kaitįno: 
-------------------------------------- -— kalba apie gyvuliniinkystę. Ar a^ gegužes iu a. per jų is.ras p. x.xvxxxj.o, 
iš Vokietijos, Austrijos ir Itah g* gah_ baudžiauninkai nuošir to Apsaugos vicekomisarą Lok t*k k4 grįžęs iš Maskvos, pada 
jos tik 35.000 pabėgėlių, o iŠ ki džiai rūpintis darbu? tionovą, kuris atvykęs į Lietu lė pranešimą apie jo pasnnaty

Naujasis imigracijos įstatymų, tegu pasirenka bet kurią tų NATo kraštų: Prancūzijos, Kaip matome, turtingas, pui Vą inspektuoti įgulų, vizitavo sn Molotovu. Šiame posėdy 
mas — Refuges Relief Act of šeimą ar pavienį lietuvį iš BAL Belgijos, Olandijos, Danijos, kiai mokėjęs gaminti žemės Krašto Apsaugos Ministerį je nebuvo jokios kalbos apie vi
1953 — Lietuvai skirtos kvo Fo skelbiamo sąrašo ir sudaro Norvegijos ir Švedijos tik 10. ūkio porduktus kraštas, Lietu gen. k. Musteikį ir Užsienių sos vyriausybės pakeitimą, o
tos neliečia. Visi lietuviai, ku galimybę atvykti į Ameriką. 000. va, rusų okupuotas, skursta ir --------------------------------------— tik buvo atleistas vidaus reika
rie buvo išvaryti ar pabėgo nuo Tai bus gailestingumo ir arti Laiko jau nedaug beliko. BA badauja, „pasivijęs“ Rusijos išmušė. Ir Maskvos Lietuvai ministeris p. Skučas, ką p.
persekiojimų iš Didžiosios ar mo meilės darbas. Dievas to ne LFo centras yra gavęs praneši „pažangą”. O juk Rusijoje nie skirtas komisaras Vincas Kap Merkys buvo, Molotovui reika 
Mažosios Lietvuos, o taip pat pamirš ir savo palaima visiems mą iš Washingtono, kad pasku kad nebuvo tvarkos, kaip senie sukas-Mickevičius, turėjo bėg laujant, pažadėjęs.
Rytprūsių, antrojo pasaulinio atlygins. Išlaikykim lietuvišką, tinis terminas sudarytoms ga ji rusai kad sakydavo: „Mūsų ti iš Lietuvos ir mirė Maskvo IS viso ir krikščionys demo 
karo pradžioje, t. y. nuo 1939 daug sykių rodytą vieningumą rantijoms įteikti yra 1956 m. žemė turtinga ir didelė, bet tv >>ant loskavos duonos“ tų kratai ir valstiečiai liaudininkai 
metų rugsėjo mėnesio iki da ir pagelbėkime varge esantiems rugpjūčio (August) mėn. 30 arkos joje nėra“... Ir kurioje pačių okupantų, kurie ir šian nebuvo patenkinti tąja naująja 
bar, turi teisę pasinaudoti juo Savo tautiečiams. diena. Todėl labai prašome pa šaly bet koks okupantas pada jįen šeria visus okupacijos gar visuomenės konsolidacija nei
ir palengvintomis sąlygomis at Susiklausymu, vieningumu skubėti ir ilgiau nebelaukti. rė gerą tvarką? |
vykti į Jungtines Amerikos įr sugebėjimu organizuotai vei • Gautus užpildytus garantijų 
Valstybes. BALFas tą įstaty kti, įgysime gerą vardą ne tik blankus BALFo centro įstaiga 
mą vykdo savarankiškai, kad Jungtinių Amerikos Valstybių tuoj persiunčia Departamentui 
tik daugiau galėtų tėvynės ne valdžioje bei visuomenėje, bet of State ir duoda imigracijai 
tekusių lietuvių Amerikoje įr tarp kitų tautų, nes ši emigra eigą. Kol visus formalumus su

PADĖKIM LIETUVIAMS ATVYKTI Į AMERIKĄ 
(kan. dr. J. B. Končius dėl darbo ir buto garantijų).

Naujasis

kaip senais baudžiavos laikais,

binto jus, pradedant parsidavė Černiaus, nei Merkio vyriausy 
liu Sniečkum ir baigiant parsi bėms veikiant. Jei „ašies“ par 
davėliu Tilvyčiu, kurie atšerti, tijos svarstydavo pasitraukimo 
kaip bekonai, nežino, kas tai iš vyriausybės klausimą, tatai 
yra kolūkiuose mėšlas vežti, buvo anksčiau negu r

VISKAS... VINCUI
KAPSUKUI

...ir literatūra. yx<x kuiuaiuusc xxicaxas vmu, —— --------------
Okupantas Lietuvoje įnyko trąšas per žiemą palikti po at pradėjo prieš mus provokaci

įkurdinti. Malonėkite BALFo cija turi ryšį su 24 valstybėmis, tvarko Washingtone ir kol per kelti į padanges savo talkinin viru dangum, kad iš jų nieko nius puolimus.
blankus skubiai užpildyti ir su Jos seka mūsų darbus, susipra eina apklausinėjimo bei tyrinę ką Vincą Kapsuką, kuris 1919 neliktų ir neprasmingas daly Pasitraukimo
darytas darbo ir buto garanti timą ir solidarumą. jimo procedūra Europoje, už metais buvo pasiųstas į Lietu kas jas dabar, visai sugedusias, buvo grynai vidaus gyvenimas:
jas tuoj siųsti į BALFo centrą, Nesivėlinkime garantijas su trunka daugiau 4 mėnesių ir tik vą su Rusijos okupacine kariuo dar vežtis į kolūkius. a) viso, kad būtų pereinama
105 Grand Street, Brooklyn 11, daryti, nes, mums suvėlavus ki po to imigrantas gali atvykti į mene ir kurį laiką buvo okupa Taigi tam Kapsukui ir „Me prie demokratinės krašto san 
N. Y. tos tautybės užims eilę ir lietu Ameriką. _ vęs dalį Lietuvos, bet lietuviai nas ir Literatūra“ paskirtas, tvarkos, b) žemės reformos

Jei kas neturėtų Europoje gi viarns nebeliks numerių. Įstaty Prof. kan. J. B. Končius, —valstiečiai ir darbininkai — nors Kapsukas jokios literatu klausimas, c) savivaldybės ir
minių, ar artimesnių pažįsta mas numato į Ameriką įsileisti BALFo pirmininkas. bendromis jėgomis okupantą ros, nei meno nekūrė. Nukelta į 7 psl.

sovietai

priežastimis
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Mirė gamtos paslapčių 
aiškintojas

Albertas Einšteinas
Balandžio 18 dieną Prince vienintelis visko pagrindas — 

tone, N. J., USA, mirė garsiau energija, tiktai energija, kuri 
sias mūsų laikų mokslininkas reiškiasi įvairiomis formomis—- 
Albertas Einšteinas (rašoma elementais, jų kombinacijomis ____ ____________ ,
Einstein, ištariama Einštein). ir įvairiais energijos pavidalais, pradėjusiu.

Einšteinas gimė 1879 metais Energija visaip susiformuoja Gal kartais ir perdėtai vie 
kovo 14 dieną Vokietijoje, UI *r sudaro žmogui matomąjį pa nam asmeniui prįskaitomi visi 
mo mieste, suvokietėjusių žydų šaulį, daiktus ir tt. nuopelnai. Juk gamtos vienin
šeimoje. Mokykloje buvo laiko Susilaukęs jau 70 metų jis gurno pradų mintis yra sena, 
mas negabiu, net visai atsilie paskelbė dar vieną teoriją: „Su kaip ir protingas žmogus. Dar 
kančių, buku. Ir matematikoje, vienyto lauko teoriją“, kurią viduramžiais alchemikai taip 
kurioje jis dirbo didžiuosius sa jis bando apjungti visus visa galvojo ir tada jie darė bandy 
vo darbus, neparodė jokių ga tos elementus ir, savo teorijų mus, kaip vienas medžiagas pa 
bumų. patvirtinimui, suvesti gravitaci versti kitomis. Einšteinas tiktai

.................................. ‘ toms mintims ir tiems numaty 
mams yra davęs galutinę išraiš 
ką, teoretiškai pagrįstą ir prak 
tiškai įrodytą. Šiandien, todėl, 
ne tiktai žinoma, bet ir įrodo 
ma, kad ir auksą ir deimantus 
galima padaryti iŠ kitų medžią 
gv- 

Todėl Einšteinas yra laiko 
mas epochiniu mokslininku, ko 
kiais yra buvę Kopernikas, Ne 
wtonas ir Darvinas.

Nemaža buvo pastangų Ein 
Šteiną pajungti kuriai nors pa 
saulėžiūrai, kuriai srovei, ku 
riai tikybai. Jis buvo visų pir 
ma žmogus. Kad jis yra žydas, 
jis aiškiau suprato, kai Vokie 
tijoje įsigalėjo Hitleris su nau 
jųjų vokiškų barbarų - nacių 
gaujomis, nuo kurių jis privers 
tas buvo bėgti. Tuo įvykiu no 
rėjo pasinaudoti kviesdamas jį 
į Rusiją Stalinas, bet Einštei 
nas ir nuo šių sovietinių komu 
nistinių barbarų, lygiai, kaip ir 
nuo nacinių, taip pat bėgo net 
už Atlanto.

Spaudu žmonės Einšteiną 
klausdavo ir apie jo tikėjimą ir 
apie jo prijautimą komuniz 
mui. Paklaustas dėl Dievo, Ein testamentą, kuriame, be ko ki 
šteinas atsakydavo „Nežinau", ta, jis prašė jį palaidoti be apei 
paklaustas apie prijautimą ko gų (jokiai tikybai jis nepriklau 
munistams, jis atsakydavo esąs sė), jo kūną sudeginti, o sme 
taikos šalininkas, sionistas, mo genis pavedė vienam gydyto 
ralinis pacifistas, kuo jis ir bu ju*> kad jis juos galėtų panau 
vo.

Eništeinas garbės nesiekė: 
nei dėl savo mokslo darbų, nei 
viešame gyvenime, todėl pa 
kviestas būti Izraelio valstybės 
prezidentu, atsisakė tos garbės.

ir bemoksliai įsitikino, kad tik 
rai medžiaga yra energija, ener 
gijos pavidalas.

Ir paskutinė jo teorija „Vie 
no lauko teorija“, kuriai jis pa 
tiekė ir matematinę formulę, 
neabejotina, kad bus įrodyta, 
kaip ir medžiagos ir energijos 
vieningumo teorija.

Einšteinas yra laikomas ato 
minio amžiaus mokslininku, jį

posvchscu džiagos bei prisiminimų iš sk 
autų vyčių trisdešimtmečio.

Šią sukaktį atžymi ir Skautų 
Aidas Nr. 3, kurio viršelį puo 
šia psktn. Vikt. Bričkaus pras 
mingas viršelis. Vyriausiasis 
Skautininkas savo sveikinime 
skautams vyčiams pabrėžia 
šios skautiškosios šakos reikš 
mę visai L, S. Brolijai.

SKAUTŲ ŠVENTĖ 
BOSTONE.

Vas. 26 d. Bostono skaučių ir

Bet... daug galvojo. Jau 14 jos-traukos ir elektromagnetiz 
metų pasireiškė, kaip matemati m0 reiškinius į vieną formulę, 
kas. Šveicarijos Ziuricho uni Einšteinas dirbo visą gyveni 
versitete jis gavo Daktaro lai mą galvodamas, nujausdamas 
psnį. 1902 metais jis buvo pa ir numatydamas. Tai buvo mo 
kviestas vienos patentų įstaigos kslininkas-menininkas arbo mo 
ekspertu. 1905 metais jis jau kslo menininkas. Savo darbais 
paskelbė „Specialę reliatyvu jis daug ką įrodė, o, be ko kita, 
mo teoriją“. Ligtol buvo mano įrodė, ir tą tiesą, kad „menas 
ma, kad gamtoje, visatoje vis savo augštybėse yra mokslas, 
kas sutvarkyta nepaprastu, ma o mokslas savo augštybese yra 
tematišku tikslumu. Einšteinas menas“. Einšteinas ir dirbo, 
žiauriai sugriovė tokį manymą kaip mokslo menininkas. Ir be 
ir įrodė, kad visatoje yra relia pretenzijų. Jis neskelbė savo 
tyvi tvarka; ir žvaigždės neina mokslo atsiekimų, kaip aksio 
lygiais keliais. mų, dogmų, bet viską žmonijai

1916 metais Einšteinas pa pateikė, kaip teorijas, atsieit— 
skelbė „Bendrąją reliatyvumo tiesas, kurias reikia įrodyti, 
teoriją“, pagal kurią visas ma Bet dar jam esant gyvam, jo 
tomasis pasaulis yra taip pat paskelbtos reliatyvumo teori 
tiktai reliatyvus reiškinys. Šia jos buvo įrodytos. Kai Hiroši 
savo teorija Einšteinas sugriau moję sprogo pirmoji atominė 
na ligtol buvusią nuomonę, bomba, kurios sprogimo metu 
kad yra medžiaga ir yra ener medžiaga buvo paversta energi 
gija. Jis įrodo, kad yra vienas ja, ne tiktai mokslininkai, bet

$ 2,50

$ 2,50 
$2,50

KAS NORI ĮSIGYTI LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ?
Norintieji įsigyti lietuviškų patefono plokštelių, prašomi 

kreiptis į „Nepriklausomos Lietuvos“ redakciją šiuo adresu: 
7722 George Street, Ville Lasalle, Montreal 32, P. Q. Galima 
gauti šias patefono plokšteles;

1. K. Petrauskas ir E. Kardelienė iš op. Traviata —
„Pakelkime taurę linksmybės“ ir K. Petrauskas „Pi
kų Damoje“.......................................................................

2. K. Petrauskas—op. žydėje ir op. Eugenijus-Onegi-
nas .....................................................................................

3. V. Grigaitienė op. Aidoje ir Pikų Damoje..............
4. V. Grigaitienė op. Faustas ir op. Cavalleria Rusti-

cana .......................................................................................2,00
5. Karo muzėjaus vėliavų nuleidimo visos ceremonijos $ 2,50
6. J. Petrauskas ir V. Dineika Senas kanklininkas ir

Vaidilos malda ................... $ 2,00
7. K. Grantas — Ispaniška meile ir Sudiev, kary . . $ 2,00
8. A. Šabaniauskas — Tango............................................. $ 2,00
9. S. Graužinis — Vai nekukuok ir Kai mes augom.... $ 2,00

10. K. Petrauskas su kanklėmis — Prapuolė motulė ir
Du broliukai .....................................................................$ 2,50

-1. A. Šabanaiuskas — Paskutinis sekmadienis ir kita $ 2,00 
12. K. Petrauskas — op. Tosca, „Aukso žvaigždės“ ir

„Slaptingoji harmonija“...................... $ 2,50
Galimas dalykas, kad bus ir daugiau plokštelių, bet apie 

tai bus paskelbta skyrium.
Kas nori gauti Čia suminėtų plokštelių, ligi gegužės mė

nesio 31 dienos tegul prisiunčia užsakymą.
Čia suminėtos plokštelės yra padarytos dar Lietuvos Ne

priklausomybės laikais. Norint jas gauti, reikia jas iš anksto 
užsisakyti.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
KORESPONDENCINĖ BROLIJOS VADŲ SUEIGA.

KBVS Prezidiumas iš Cleve B organų rinkimams naujai ka 
lando išsiuntinėjo LSB atstovą dencijai. Vyriausiojo Skautinin skautų vietininkijos Šv. Petro
ms KBVS-gos 2-žo ir 3-jo po ko pareigoms yra pasiūlyti: v. parapijos salėje iškilminga su 
sėdžių protokolus. 2-jame pro s. Stepas Kairys, Toronto, Ont. eiga atšventė Lietuvos Nepri 
tokole pranešama, kad šioje K ir v. s. Antanas Saulaitis, Wa klausomybės paskelbimo 37-ją 
BVS dalyvauti užsiregistravo terbury, Conn. Vyriaus. Sktn. sukaktį. Iškilmių metų skauty 
120 atstovų iš Anglijos, Austrą Pavaduotojo pareigoms: ps. Pr. bei pasidarbavusiems —skautų 
lijos, JAV, Kanados, Venecu Čeponis, v. s. M. Jurkšas, v. s. kapelionui kun. J. Klimui, duos 
elos ir Vokietijos rajonų. Br. Kliorė ir v. s. V. Skrinskas. niam rėmėjui Jonui Tuinylai ir 

3-jame protokole paskelbtas Brolijos Garbės Gynėjo parei pasktn. D. Barmūtei įteikti or 
išsamus Vyriausiojo Skautinin goms: v. s. K. Grigaitis, s. Ig. dinai „Už nuopelnus“. Dide 
ko ir LSB Vadijos pranešimas Končius ir s. Č. Senkevičius, liam savo bičiuliui J. Kasmaus 
už 1952-54 m. kadencijos laiko Liet. Sk. S-gos Tarybon pa kui skautų vietininkija suteikė 
tarpį. Jame yra bendroji veiki siūlyti 34 kandidatai. KBVS Garbės Rėmėjo vardą ir įteikė 
mo apžvalga, Vadijos skyrių atstovai iš jų rinks 4 Tarybos gražų diplomą, 
vedėjų pranešimai, atskiros pr narius nuo L. S. Brolijos, 
oblemos, Vadeivų pranešimai, 
Statistika, Darbą baigiant — 
užbaigos žodis. KBVS Prezi 
diumas gavo eilę pasiūlymų or 
ganizaciniais reikalais. Gautos žyje sktn. Vytauto Einorio ini kus ir K. Makaitis, skauto — 
mintys yra perduotos atstovą ciatyva įkurtas pirmas skautų G. Senuta, V. Grybauskas, A. 
ms pasisakyti, kai kurios sufor vyčių vienetas. Šiai sukakčiai Tamošaitis ir E. Orentas. Ro 
muluotos į balsavimo klausi atžymėti yra skirtas Mūsų Vy mas Bričkus pakeltas vyresniuo 
mus. Tuo norima gauti perife čjo šių metų antrasis numeris, ju skiltininku, o V. Savickas ta 
rijos nuomonę besiartinančiam Jame apstu labai įdomios me po paskiltininkiu. 
korespond. Skautų S-gos šuva 
žiavimui (KSS).

Pastarajame protokole pa 
skelbtas kandidatų sąrašas LS

Paskltn. Alg. 
Žilinskui įteiktas Pažangumo 
Ženklas. Įžodį davė: jaun. skau 
tės — V. Ščiukaitė, vilkiuko— 
A. Lapšys, A. Baika, G. Kuo 

1925 m. kovo 15 d. Paneve dis, A. Antanavičius, J. Venc

30 METŲ SKAUTAMS 
VYČIAMS.

LAIKO ILGIAU NEGU KITOS!
tikras mokslininkas, tegalėjo 
atsakyti — „Nežinau". „Di 
džioji misterija“, kurią jis api 
budindavo kaip „viršvisatinę 
jėgą“, ir jam liko neapčiuopia 
ma, neįstebima, neįmatoma. Ir 
jis sakė: „Nežinau“.

Mirdamas, Einšteinas paliko

doti mokslinių tyrimų reikalui. 
Einšteinas mrė, palikęs dide 

lį mokslinį perversmą, išaiški 
nęs žmonijai dideles gamtos pa 
slaptis, kaip jau suminėtieji Ko 
pernikas (žemės sukimosi teo 

O 1921 metais, gavęs Nobelio rija), Newtonas (traukos teori 
premiją už fizikos mokslo dar ja), Darvinas (evoliucijos mo 
bus, jis taip pasisakė: „Jeigu 
mano teorija bus įrodyta, tai 
vokiečiai pasakys, kad esu di 
delis vokietis, o prancūzai, kad 
esu pasaulinis mokslininkas, o 
jeigu mano teorija žlugs, tai pr 
ancūzai pasakys — tai vokie 
tis, o vokiečiai pasakys — tai 
žydas“...

Bet Einšteino teorija jau įro 
dyta, ją jau pripažįsta ir vokie 
čiai ir prancūzai, bet pats Ein 
Šteinas mirė nepatenkintas, nes 
į didelius klausimus jis, būda 
mas atviras ir sąžiningas, kaip

kslas). Dar reikės laiko, kol 
žmonija išsiaiškins ir jsisąmo 
nins jo mokslinį palikimą. Šian 
dien vieną tiktai iš to palikimo 
detalių žmonija jau žino ir kon 
krežiai apčiuopia, tai atomi 
nius, atomo skaldymo, reiški 
nius.

Taigi, Albertas Einšteinas 
mirė, bet jo paliktų darbų vai 
siais žmonija naudosis ir jie 
bus gyvi žmonijos kartose ir 
ves ją į naujus pažinimus, ku 
rie veda į objektyviosios tiesos 
pažinimą. j. k.

DARBINES KOJINES
Kokių tik lūšių ar 
svorio jums berei 
ketų, Penmans 
Darbo Kojinių , 
yra visokių. Ir ne 
svarbu kurias išsi 
rinksite, Jūs įsiti 
kinsite, kad tai 
vertingas pirkinys 

už šią kainą.
TAIP PAT APATINIAI VIRŠUTINIAI RŪBAI «

$ Žinomi nuo 1868. (WS-11-4)|

TAUTINĖS MONTREALIO LIETUVIŲ KREDITO 
UNIJOS „LITAS“ STATUTAS.

14. BANKO KNYGELĖS.
Banko knygelė išduoda kiekvienam nariui su atskiromis 

skiltimis bėgamiesiems įnašams:
a) nario įmokamiems pinigams šėrų sąskaiton, grąžini 

mams skolų ir palūkanų,
b) nariui išmokėtiems pinigams kaipo paskola, atsiėmimas 

šerinio kapitalo.
Kiekvienas įrašas į knygelę turi būti patvirtintas vedėjo 

parašu — inicialais, arba asmens, valdybos įgalioto, tai pada 
ryti. Negali būti išmokami pinigai nariui, kol banko knygelė 
nebus pristatyta, kad galima būtų padaryti reikalingą įrašą.

2. Jei banko knygelė pasimestų ar būtų pavogta, turi bū 
ti tuoj pranešama vedėjui arba valdybai. Valdyba gali parei
kalauti atitinkamą apsaugoti kredito unijai nuo nuostolio ar 
ba nuostolių sąryšy su išdavimu banko knygelių dublikatų.

15. VALDYBA.
1. Visus kredito unijos reikalus tvarko valdyba iš penkių 

kredito unijos narių.
2. Valdybai priklauso bendra kredito unijos tvarka ir 

reikalų kontrolė. Tarp kitko ji sprendžia priėmimą narių ir 
pagelbinių narių; papildo valdybos, kredito ir revizijos ko 
misijų sudėtį; nustato būdą ir kokybę garantijų, pareikalauti 
rų iš asmenų, kurių žinioj yra kredito unijos lėšos ir kurio 
uus jie operuoja; pasiūlo dividentus už šėrus; sprendžia apie 
investacijos kitokio pobūdžio nei išdavimas paskolų savo na 
nams, arba pagelbiniams nariams; reikalui esant nustato 
maksimalinę šėrų sumą, kurią gali turėti vienas narys; veiks 
nys statutiniams apribojimams, nustato palūkanų dydį pa 
skoloms.

3. Valdybos narių dauguma sudaro kvorumą.
4. Jei valdybos narys nedalyvauja iš eilės keturiuose vai 

dybos posėdžiuose be pateisinamos priežasties, valdyba gali 
paskelbti jo vietą vakuojančia ir tai užpildyti kaip statute yra 
numatyta.

5. Valdyba posėdžiauja ją sušaukus pirmininkui, vice- 
-pirmininkui, vedėjui, arba dviems valdybos nariams.

16. PAREIGŪNAI.
p J, Kasmet valdyba renka iš savo narių tarpo pirminio

ką, vice-pirmininką, sekretorių ir vedėją. Toki rinkimai atlie 
kami pirmame valdybos posėdyje, tuoj po metinio bendro na 
rių sisirinkimo. Pareigūnų rinkimai atliekami atskilai ir -— 
tiek pasiūlymai, tiek pats balsavimas — atliekami rinkimo la 
peliais.

2. Vedėju gali būti pirmininkas, vice-pirmininkas arba 
sekretorius.

3. Pirmininkas, vice-pirmininkas ir sekretorius valdy 
bos gali tuo pačiu laiku eiti kredito unijos pirmininko, vi 
ce-pirmininko ir sekretoriaus pareigas.

4. Pirmininko pareiga pirmininkauti narių susirinkimuo 
se ir valdybos posėdžiuose ir atlikinėti panašius reikalus, susi 
jusius sujo pareigomis.

5. Vice-pirmininkas atlieka funkcijas pirmininko, to pa 
reigūno nebuvimo arba negalėjimo atveju, ir bendrai kitas 
valdybos jam pavestas pareigas.

6. Sekretoriaus pareiga tinkamai protokoluoti visus na 
rių susirinkimus ir valdybos posėdžius. Jis turi pranešinėti 
apie susirinkimus visiems nariams ir valdybai, kaip numatyta 
statute, ir atlieka visus kitus darbus, susijusius su jo parei 
gomis.

7. Vedėjo pareiga, atatinkamu valdybos nustatymu, lai 
kyti kasos, garantijų ir sąskaitybos knygas ir kitus vertingus 
kredito unijos dokumentus; tokios sąskaitybos knygos kiek 
vienu metu turi būti prieinamos valdybai ir revizijos komisi 
jai patikrinti; paruošti balansinį lapą, parodantį kredito uni 
jos stovį laike keturiolikos dienų kiekvienam mėnesiui pasi 
baigus.

Sąskaitybos sistema kredito unijos knygose naudojama 
vadinama dviguboj! — įnašai su modifikacijomis, valdybos 
nustatytomis.

8. Atsitikime, kai valdybos nario vieta vakuoja, valdyba 
išrenka iš narių tarpo pakaitalą, kuris eina pavestas pareigas 
iki pirmo valdybos posėdžio, kuris seks po bendro metinio 
narių susirinkimo.

17. KREDITO KOMISIJA
1. Kredito komisija susideda iš trijų kredito unijos na 

rių.
2. Joks valdybos narys, išskiriant pirmininką, nei revi 

zijos komisijos, negali būti kredito komisijos nariu, atsitiki 
me nebuvimo arba negalėjimo (vieno iš) dviejų kredito komi 
ūjos narių.

3. Kredito komisijos posėdžiai daromi kartkartėmis, 
kaip to reikalauja veikla, bet joks paskolos prašymas negali 
būti kredito komisijos paliktas nesvarstytu ilgiau, kaip' septy 
nias dienas. Kvorumą sudaro du nariai.

4. Numatytose statuto 13 str. (2) ribose, kredito komi 
sija turi visišką laisvę suteikime paskolų nariams, paliekant 
apeliacijos teisę į valdybą. Kredito komisija nustato garan 
tijas arba laiduotojus, reikalautinus dėl kiekvienos paskolos, 
o taip pat grąžinimo sąlygas. Paskola neduodama, jei bet 
kuris iš dalyvaujančių kredito komisijos narių su tuo nesutin 
ka.

18. REVIZIJOS KOMISIJA
1. Revizijos komisija susideda iš trijų kredito unijos 

narių.
2. Joks valdybos bei kredito komisijos narys negali būti 

revizijos komisijos nariu.
3. Revizijos komisija posėdžiauja nors vienam jos nariui 

pareikalavus. Kvorumas — du nariai.
4. Revizijos komisija, nutarus dauguma balsų, kiekvie 

nu laiku gali sušaukti nepaprastą bendrą kredito unijos narių 
susirinkimą.

5. Revizijos komisijos kompetencijoje yra:
a) Prižiūrėti veikimą valdybos ir revizijos komisijos iki 

smulkmenų. Kiekvienu momentu gali patikrinti doku 
mentus ir knygas ir pareikalauti pateikti kasos aky 
vaizdą.

b) Vykdyti patikrinimus kredito unijos veiklos mažiau 
šia kas ketvirtį metų, knygų imtinai ir, jei pasirodytų 
reikalas — sušaukti nepaprastą bendrą narių susirin 
kimą ir patiekti pranešimą.

c) Vienbalsiai nutarus, jei tokia akcija pasirodytų kredi 
to unijos interesuose, suspenduoti kiekvieną valdy 
bos, arba kredito komisijos narį ir po to laike keturio 
likos dienų sušaukti nepaprastą bendrą susirinkimą, 
kuris pasisakys dėl to suspendavimo.

d) įsitikinti pačiai, kad prašymai kiekvienai paskolai tik
rai nurodo tikslą, kuriam paskola išduota ir garanti 
jos, jei jos yra, tinkamos, ir kad yra sutinkamas ma 
žiausia dviejų trečdalių kredito komisijos narių ir kad 
negrąžintom skolom yra tinkami pasižadėjimai (do 
kumentai). Daugiau bus.



PR. DOM. GIRDŽIUS.
Adomas Mickevičius prieš 100 metu 

(Vilniuje, Kaune, Maskvoje, F omoje, Paryžiuje, 
Konstantinopoly)

12. LOTYNŲ KALBOS IR LITERATŪROS 
PROFESORIUS LOZANOJE.

„Vokiečiai, aš jau pabaigiau riuos reikėtų ilgai čia rašyti, 
dainą“, — vaidilotas pasakė, mano sielą aptraukė storesniu 
Beliko kerštas ir mirtis. Kodėl, rūdžių sluogsniu, negu aš pats 
vainikavę koncertų koncertu ne tai prileidau. Aš nežinau, ai 
mirštamą „Pono Tado“ epopė visa tai nesibaigs kokia ilgą
ją, nutilo poetas? Jis baigė sim Ir liga artinosi. Ne vyro, o 
foniją ne kerštu, o visuotine žmonos. Vyras buvo perdaug 
meile. Taip esti prieš mirtį. Bet stiprus. Jam buvo pavojinga 
meilė ir kančia dar ilgai vertė tik cholera.
plakti jo širdį, ir kūrėjas visą Poetas nebuvo paryžietis. Jis 
laiką joje gyveno, kol ji am ne rinko, o mėtė pinigus. Kai 
žiams užgęso. Vaidilote, kodėl jų pritrūko apmokėti butui, žm 
tylėjo mūza?

— Įsitaisyk šulinį, karvę ir 
žmoną — patarė ūkininkui grei 
kų poetas.

Ir buvo surastas butas su so 
dnu Paryžiaus pakrašty, arti 
gamtos, ir buvo puošniai įreng 
tas jo vidus. Buvo atgabentas 
ir pianinas didžiosios pianistės 
dukteriai, poeto žmonai.

„Štai, brangus Eduardai, jau 
trečia savaitė, kai mudu gyve 
nava su Celina mudviejų bute. 
Būdamas patyręs vyras, Tu su 
prasi, jog man nebuvo daug 
laiko Tau parašyti. Dar per an 
ksti kalbėti apie mano šeimos 
laimę. Tik pažymėsiu, kad per 
tris praėjusias savaites nė kar 
to aš nebuvau blogoj nuotaikoj. 
Trys savaitės laimės yra šis 
tas“.1)

Jis nebuvo ūkininkas ir nega 
Įėjo aptverti savo lauko, kaip 
mokė graikų ~
kritas.

Pralaimėję sukilimą genero čiau, negu pirkių kraįgai, nei 
lai, poetai ir studentai, karčiai dūmas; niekados šeimyninės 
nusivylę Paryžiumi, turėjo čia laimės tokie nepažįsta, 
klausytis puikiai jaunos šeimi Didžios širdys, Aldona, yra, 
ninkės išpildomų lenkiškų me kaip aviliai perdaug talpūs: kai 
lodijų. Poetą laikė pranašu, ir medus jų nepripildo, — prisi 
jis turėjo nuteikti jų puolančią veisia gyvačių“.2) 
dvasią. Negalėjo jiems uždary Tai buvo buvę tada prie Rei 
ti durų. no, ties Heidelbergu, kai vokie

Kai žmona skambino, jis vi čiai traukiantiems pralaimėto 
rė kavą; kai žmona buvo pavar sukilimo kariams iškėlė vaišes, 
gusi, jis naktį kėlėsi pažiūrėti kada poetas ten sėdėjo prie sta 
vaiko.

Jis tik 
iš namų 
tin.

Kai jis
kų tėvas, jis rašė išemigravu į pirmą pasitaikiusį vyruką, ser 
šiam į Čilę vilniečiui Domeikai: žantą, klausdamas, kas buvo jo

— „Petrapilio Revue“ rašo, oponentas. „Tai puskarininkis, 
jog Vilniuje pasirodė lietuvių p. Profesoriau“, — pasakė ser 
liaudies dainos, išverstos lenkų žantas, tokiu iš tikro poetą te 
kalbon nepasirašiusio (Jono Če laikydamas, nes jo nematė sta 
četos). Žurnalas laiko tą verti lo priekyje tarp augštųjų ka 
mą magistraliniu. Tai viskas, rių.
ką mes žinome apie Joną. Kai Lotynų kalbos ir literatūros 
tik aš tas dainas gausiu, Tau katedrai Lozanos Akademijoj, 
jas atsiųsiu. Esu sveikas, tik nė Šveicarijoje, dabar reikėjo pro 
ra gerų nuotaikų. Jaučiuosi vi fesoriaus.
są laiką apdiržęs ir suerzintas. Ar tai nebuvo surastas išvy 
Visokie nemalonumai, apie ku kimo uostas į fėjų ir undinių

Heziodas ir Teo

ona atleido tarnaitę, o vyras tu 
rėjo prancūzų kalba rašyti pje 
sės Paryžiaus teatrams.

Ir rašytoja George Sand pa 
sidarė jo geriausia draugė.

Jos namuose jam buy o gera. 
Ten jis traukdavo į plaučius 
lietų praskiestą Paryžiaus Co 
ty kvapą. Ten jis nesivaržyda 
vo, pagautas rašytojos papras 
tumo ir geros nuotaikos.

Jos namuose poetas ilgas va 
landas klausydavo skambinantį 
pianinu Šopeną. Kartais jį pa 
keisdavo Lisztas. Paskui senti 
mentali Madame d‘Agoult abu 
savo vyrus išsiveždavo operon.

Celina nesuprato, kad poetas 
jieškojo uosto išplaukti iš su 
jauktos kasdienybės į tviskan 
čias giedrumas. Vaidilotas jai 
būtų pasakęs:

„Vargas toms, kurios tokius 
bepročius myli: jų žvilgsnis 
siekia toliau, negu ežios sody 
bų; jų mintys skrenda augš

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

.eonardftg Apdriekuskraštą? Šveicarija turėjo būti 
tokia šalis. Paryžiumi poetas 
Visados bjaurėjosi. O ir gyven 
ti su šeima reikėjo iš ko.

Qui pro quo prie Reino jį 
padrąsino, ir 1838 metų rudenį 
diližanas traukė kratydamas bu 
vusį Kauno mokytoją dulkėtais 
plentais Šveicarijos link.

Vilniaus Universitetas, tas 
rimtas mokslo židinys, Vakara 
ms tada buvo gerai žinomas. 
Vokietis profesorius, Grodekas, 
ten išmokė studentus ne tiktai 
pažinti, bet ir pamilti pagonis 
kus klasikus. Lozanoj dabar Ii 
cenciato diplomo ir poeto var 
do užteko gauti ekstraordinari 
nio profesoriaus vietai akademi 
joj. Akademijos rektorius Mo 
nardąs vieną dieną per iškil 
mingas naujo profesoriaus pri
sistatydinimo ceremonijas paša HENRIKAS NAGYS 
kys:

„Tikrai yra gražu Lozanos 
Akademijai turėti šiandien sa 
vo tarpe poetą, 
tį savo garbe su 
nu.

SOPULINGOJI MOTINA
Tai dar į širdį Tau aštuntas kalavijas
Giliai įsmigo Lietuvos laukuos!
O Motina, pas mus apsnigusi, pas mus nulijus, 
Kas bepaguos Tave dabar, kas bepaguos?
Iš naujo prikalė prie kryžiaus Sūnų
Ir Jį, vėl mirusį, glėby laikai.
Dar niekuomet nebuvo taip žaizdotas kūnas. 
Ir vakaras taip nedvelkė pušų sakais.
čia niekas neatneš brangios aloės, miros, 
Ir neužris ant kapo didelio akmens.
Neverk — dėl mūsų Kristus, antrą kartą miręs, 
larp kryžių ir erškėčių amžinai gyvens.
O meilės Motina, su Viešpačiu ant kelių
Ir širdyje su aštuntu kalaviju —
Mes esame, lyg tos paklydusios laukų žvakelės, 
Prie tavo begalinio skausmo prarajos.

lo galo su veinu vokiečių profe 
vieną kartą teišbėgo sorium ir ginčijosi del lotynų 
į Saint-Nicolas-d’An kalbos kirčio eilėdaroj. Profeso 

rius buvo nustebintas gilaus ži 
buvo jau dviejų vai nojimo ir, likęs vienas, kreipėsi

’) Iš laiško E. A. Odinecui. 2) Iš „Konrado Valenrodo“.

Igno Končiaus albumas 

„MEDŽIO DROŽINIAI 
GIMTĄJAM KRAŠTUI ATSIMINTI“ 

kalba į savo tautiečius ne žodžiais, bet drožiniais.
223 puslapiai. Daugiau 100 nuotraukų.

Kieti viršai. Kaina $ 5.00.
Gaunama pas knygų platintojus ir pas leidėją:
L. J. Končius, 76 Westglow St. Boston 22, Mass.

V, 4, s® NL 18 (418)

Motinos dienai. Red. siogio pasakymo nevengia. Jos 
eilėse išgirsime veiną kitą gai 
dą iš Neries muzikalių posmų, 
vieną kitą formalinę priemonę 
ir iš kitų mūsų poečių, nors, 
visumoje, Nasvytytė kalba sa 
vo žodžiu. Tiesa, tą jos savitą 
žodį būtų net sunku tiksliai nu 
sakyti, taip gausu jame lietuvis 
kos poezijos, nuo seno ir visų 
naudojamų, bendrinių atributų, 
nebent leidžiantis į pedantiškas 
detales ir labai jau subtili} ats 
kirų niuansų charakteristiką. 
Norime pasakyti, kad tiktai 
periferijose „Vėjo dainos“ ski 
riasi nuo kitų mūsų poečių jau 
naudotų temų ir formos jieško 
jimų, kad tiktai nežytpiais pus 
toniais jos spalvinė žodžio ga 
ma diferencijuojasi, nors aki 
vaizdaus sekimo jos kūryboj ir 
nerandame.

Kelios citatos iliustracijai; 
Nuo stogo srovele vanduo 

[čiurlena. 
Tokie šalti, šalti lašai.. . — 
Jaunystė ir pavasariai gyvena, 
O tu — tik gyvenai...

(Vėjo dainos, 15 psl.) 
Tylu. Nei aido niekur

[nesigirdi,

PASTABOS APIE 1954 METU
GROŽINĘ. LIETUVIŲ LITERATŪRA* 
Aldonos-Irenos Nasvytytės „Vėjo dainos“.

"priimkite tai, ką mes turi (Išleido knygų leidykla Terra;Dailininkas — Telesforas 
me: laisvą kraštą ir mylinčias liūs; 50 psl. Data nepažymėta)
širdis. Būkite mūsų brolis“. Dar nepriklausomybės metu eilėse atsakymą į tuos klausi

Tą puikųjį kraštą jis tuoj pa skaitėme moksleivių periodinė mus rasti nelengva. Nelengva Nei žingsnių skubančio namo 
vadino Šveicarijos Lietuva?) je spaudoje Aldonos Nasvyty todėl, kad poetė savo kūrybi [žmogaus,

Kai poetui reikėjo lipti katės eiles. „Vėjo dainos“ — rinniu pasauliu tikrai nedaug ski Nei vėjo, supančio žibintus 
tedron pirmos paskaitos, atėjo kinys, kuriame sutelkta dau riasi nuo kitų lietuvių poečių, [gatvėj,—
žinia vykti kuo greičiausiai Pa giau kaip penkiolikos metų kū rūpestingai išdainuodama daug Tik mėnesiena liejas per 
ryžiun. Žmonos ligai laikas atė ryba. Rinkinys pasirodė šių me kartų dainuotas temas, o ir [medžius
jo: ji pamišo. tų pradžioj, bet kiek galima iš jos eilių evoliucija (tematine Sidabro srovėmis į pačią širdį...

Ir vėl gairinamas vėjų, dili leidėjo sugestijų (knyga atsiųs ir formaline prasme) nėra at (V. d., 45)
Žanas lėkė plentais pro kalnus ta Vinco Krėvės vardo literatu žymėta jokiom ypatingom lūžt Tu sakei, kad — laimė, — 
ir plinkančius vynmedžių lau rinės premijos jury komisijai, vėm arba ryškesniais posakiais. Laimė, kaip mergaitė — 
kus. Seniai jau nubirę lapai ir vertinančiai 1954 metais išleis Tai švelni, nepretenzinga, emo Akys -— lino žiedo, 
sausas smėlys sukosi sūkuriais tas knygas), „Vėjo dainos“ me cine (tradiciniuose rėmuose iš Padriki plaukai.-------
po arklių kojomis ir vežimo ra trikuotinos 1954 metų data. laikyta) poezija, pasidalinanti Tu sakei, kad laimė, 
tais. Išdrikusios geltonos pro Tokio netrumpo laikotarpio su skaitytoju, dažniausiai mino Kaip lapelis, klevo, 
švaistės danguje žymėjo arte kūryboj jieškojome specifinių rinėje tonacijoje, žmogiškos lai Nulekia su vėju 
jančius pirmuosius šalčius. žymių, leidžiančių nustatyti pa mės trapumo, jaunystės svajo Ir nebematai. . . (V. d.,34)

Paryžiuje tada, Rue Val-de- našumus bei skirtingumus su nių ir žmogiškos lemties netik Ir šiose keliose citatose aiš 
-Grace, klykė vaikai ir draskėsi kitom mūsų poetęm, jieškojo rūmo mintim, patiekiamom pa kiai matome Nasvytytės poezi 
jauna moteris kelių gydytojų me kūrybinio pasisakymo evo prastu, originalumo nejieškan jos intymų pasisakymą (per 
rankose. liucijos ir būdingumų. Ir, rei čiu, vaizdu, palyginimu arba dažnai, tiesa, nuslystantį į nai

Ir vaikai turėjo būti išduoti kia pasakyti, kad Nasvytytės simboliu. Dažnai poetė ir tie vų sentimentalumą), paprastas 
pažįstamiems, o ligonė uždary ------------------------------------------------ •--------------------------------------
ta į tokius namus, kur niekas poetas buvo tarnautojas Rusi jei kolegos jį vadindavo Bairo 
negalėjo prie jos prieiti. Ir šei joj ir gaudavo algą. Puikus bu nu. Lyg nei Manfredo, nei Ch 
mos sukurtas butas liko, kaip tas su erdviais salionais, piani aild Haroldo Alpėse niekados 
jo niekados nebūtų buvę. nu, veidrodžiais ir didžiuliais nebūtų puvę.

Poetas tada išsikėlė į Saint- langais į Lemano ežerą ir par Idiliška tikrovė darėsi nuobo 
-Nicolas-d’Antin, kur paskuti kus turėjo visus patenkinti, di. Artėjo laikas vėl kam nors 
nį kartą buvo jį aplankiusi mū Vaikams buvo dvi auklės. O ii išprotėti.
za. Jis ruošėsi profesoriaus dar gas vasaros atostogas galėjo vi 1840 metų rudenį penkių žm 
bui, skaitė ten Horacijų ir Vir si praleisti Italijoj. onių šeima ir dvi auklės su ba skoningas ir elegantiškos kny

Ten pat gyveno pamaldi tur gažu vyko pro Strasburgą Pra gos iliustracijas, ypač knygos 
tingų lietuvių Jundzilų šeima ncūzijos gilumom viršelį, kuriuos piešė, lietuviš
su devyniais vaikais ir jaunas — Kaip skaudu matyti Jus, kos poezijos knygos reprezen 
profesorius protestantas Justas išsinešančius mūsų laimę ir dž tacijai ir meniškumui daug nu 
Oliver, vietinis šveicarų poetas iaugsmą, — pasakė atsisveikin sipelnęs, mūsų grafikas Teles 
su poete žmona Karolina. Jie dama Karolina Oliver su ašaro foras Valius.
lankydavosi vieni pas kitus. Bū mis akyse. — Sudie, brangus Tiek ir tėra praeitais metais 
davo vieni kitų naujagimiams Poete! Jūs buvote mūsiškis. išleistos poezijos. Neminėjome 
kūmais, keisdavosi vaikų var Karolina mėgo poetą. Gal plačiau Bakužainio „Audrose“ 
dais. Šventadieniais valgydavo daugiau, negu mėgo. Ji, paskui (Autoriaus leidinys; Spaudė 
„kucheną” ir eidavo pasivaikš visą laiką jį sekė Paryžiuje. „Laiko“ spaustuvė Argentine 
čioti. Klausinėjo Adolfą Lebre, josje; 119 psl.) ,nes tai knyga,

Ir biurgerio gyvenimas, sa protege, ar rašytoja George įdomi nebent tik vienu aspek 
ko, gražus. Katalikų ir protes Sand sėsdavo Šopeno karieton, tu: kaip papusto liaudies ei 
tantų kulto lenktynės jį dar lab ar poeto fiakran. liuotojo neblogas intencijas —
jau uždega, negu purpuru de Poetas, susodinęs šeimą erd ir labai silpnus posmus — ža 
gančios amžinosios Alpių vir vian deližanan, pats ėjo pirmuo lingai veikia mūsų individuali 

sius kelionės etapus pėsčias. nės poezijos kad ir labai frag 
Poetas buvo greitai pakeltas Plačiu apsiaustu ir be skrybė mentšškas pažinimas. Bakužai

lenktyniuojan 
Gėte n Bairo

Va

poetines priemones, vieną kitą 
prozaišką kluptelėjimą ir visas 
jos poetinio rinkinio silpnesnes 
vietas, o taip pat ir ribotumą 
išperkančią nemeluotą žmogiš 
ką šilimą, kuriai, atrodo, debiu 
tantė ir skyrė daugiausia dėme 
šio ir pastangų.

Atskirai norime paminėti

gilijų. O Marijos Šimanovskos 
duktė ligoninėj dabar pradėjo 
rašyti eilėraščius, norėdama įti 
kti vyrui.

Vyras tegalėjo jai raštu atsa
kyti.

„Namuose Tu vėl griauštu 
meis. Juk žinai mano kietą bū 
dą... Aš ryžtuosi dabar susitvar 
kyti gyvenimą visai kitaip, kad 
tu turėtum mažiau rūpesčių, o 
daugiau atliekamo laiko intelek 
tualiniam darbui ir moralei. Vis 
kas susitvarkys su laiku. Geros 
sveikatos, mano kūdiki“.

Praėjo žiema ir pavasaris, 
kol vėl susirinko šeima.

1839 metų vasarą jie visi vy šūnės turistą.
ko Šveicarijon. Naujo profeso _ _
riaus pirmoji paskaita turėjo bū į ordinarinio akademijos profe lės, su didele lazda rankoje, pi nio eiles skaitant darosi liūdna 
ti lapkričio mėnesio dvyliktą soriaus laipsnį su šešiomis dar ligrimas traukė per rudens vė — liūdna rašančiojo bereikalin 
dieną. Tos dienos vakarą stu bo valandomis savaitėje. Jo lau 
dentai traukė jo garbei serena kė gera senatvės pensija ir pa 
dą. Šveicarams jis patiko. dorus paminklas katalikų

Baidykliška tuštuma galėjo protestantų kapuose.
virsti idiliška tikrove. Jei šei Auditorijoje studentų 
mos neužteko tuštumai užpildy jis kartais prisimindavo

1 , ti, buvo darbas. Lygiai dešimt laikus, kai pradedantį mokyto tūros katedra.

arba

tarpe 
tuos

jus Reino link, retkarčiais atsi gų pastangų ir gerųjų norų.
i Dar keliais sakiniais norėtu 

Alfonso Gri 
ciaus „Tropikų elegijas“, ku 

College rios nors išleistos 1953 metais, 
ir litera bet iš Austrailjos mus tepasie 

kė vėlyvą praeitų metų pavasa 
tada vy rį. Gricius — talentingas jau

sukdamas pasižiūrėti į tolstan
čias Alpių viršūnes ir slėniuose me paminėti ir 
bažnyčių bokštus.

Paryžiuje jo laukė
de France slavų kalbų

metų praėjo nuo to laiko, kai ją Kaune paguosdavo Veiteris, Andrius Tovianskis 
------------- kai žudydavosi Gustavas. ko iš Vilniaus į Vakarus paskel nas poetas, kuriam tačiau ten 
•’) L. Wellisz, „Une Amitie Po Tie laikai buvo praėję. Tai bti naująją Šventosios Dvasios ka apgailėti žodžių antplūdį, 

buvo tik akademinis trafaretas, epochą. Nukelta į 5-tą puslapį.lono-Suisse“, p. 58, 62.

K. ZADLAUSKAS

RAGELIS
(arba Pijaus Morkelio laiškas apie svetimtautę žmoną)

Nežinau kodėl apsigyvenau N. uostamiesty. Niekada ne 
jutau laimės daiktuose. Juk čia žmonės dažnai mažiau verti 
narni, kaip pro uostą praeinančios prekės. Džiaugiasi jie ma 
terialinėmis vertybėmis, lyg vaikai žaisliukais, ir pasitenkina, 
užsimiršta. Kai atsiranda tuštuma, bijo į ją pažvelgti, todėl 
nuobodūs vieni kitiems.

Palikęs turgavietę einu krantine apsvaigęs pavasariu ir 
dairaus. Išplaukia ir atplaukia laivai, keičiasi traukiniai, rie 
da mašinos, bet laukiančių būreliai niekuomet nepranyksta. 
Toks jau gyvenimas: vieni įsmeigę akis vis ko nors laukia, o 
kiti juda, dirba.

Nuteistu ir susiduriu su plika uola. Taku ją apeinu ir 
pasuku ant tokio kurmiarausio kalno. Aplinkuma nieku ypa 
tingu nepasižymi: iš vienos pusės pušynas, iš kaires ir deši 
nės laukai ir tolumoje kur ne kur įvairių spalvų nameliai, o 
prieky — uolienų atlaužos ir Atlantas. Išsitiesiu, galvą atre 
miu i pušį, traukiu ozoną, mintys tokiais palieto pieno de 
besėhais plaukią, tai ir klausau klykaujančių žuvėdių, kaip 
koks poetas ar muzikantas. Tokių gabumų, nei jausmų, žino 
ma, neturiu, kuriais galėčiau ką nors nustebinti ir pasidalinti. 
O jei ir turėčiau, savo sielos nenorėčiau parodai išstatyti, 
kaip prekės turguje. Šviesi ji ar tamsi — pigi ar vertinga — 
šventas mano reikalas. Velniop pasiųsčiau, jei kas drįstų su

purvinomis kurpaitėmis įsirioglinti ir viešpatauti ar kiaušy 
tis, kaip jį groja, išskyrus mane patį. Neprašytų svečių nie
kas nemėgsta. Perdaug jau mes braunamės net ne pro du 
ris, o ir per langus. Todėl ir laikaus seniai nustatyto Sokra 
to dėsnio: „Pažink pats save“. Nuo čia prasideda visas re 
girnas ir slėpiningasis pasaulis, pareiga ir santykis. Užsimir 
šę šį dėsnį mes dažniausiai sielojamės smulkmenomis, bet ty 
liai praeiname pro didesnius įvykius, prieš kuriuos jaučiamės 
esą nusikaltę, nepaklausę savo sąžinės balso. Vietoje to, 
kad varpais gaustume, sudužtame molinių puodų šukėmis...

Kiekvieno žmogaus siela tokia pat, kokios rasės ar krašto 
jis bebūtų. Skirtumas tik tas, kad ji, kaip savo vietoje žydin 
tis augalas persodintas ne laiku ir ne jo mėgiamoje žemėje, 
draugystėje ar erdvėje, pagelsta ir sunyksta. Aplinkumos 
oras jį skaudžiau pakerta, kaip liga ar tiesiogis sunaikinimas.

Sėdžiu, o širdis kalena: du, du, du... Sėdžiu ar cinu, tar 
si, kas šauktų. Gamta nemėgsta tuštumos, ją turi kas nors 
užpildyti: grožis ar audra. Viskas turi savo paskirtį: vande 
nyno lašelis, net dulkė, atomas. Jis virpa įsaulyl... Jiems ge 
nau, jei jie nieko nejaučia. Aš gi žmogus: turiu ilgėtis, trokš 
ti, kankintis. Jų paskirtyje įsikūnija mano siela, žodis, aima 
na. Esu likimo ir aplinkumos nelaisvėje, todėl sielą įkalinu 
vienutėje už spigliuotų vielų. O ji daužosi, trokšta laisvės. 
Degu neapykanta, kerštu savo aistroms ir viskam, kas aplink 
mane...

Mano mylimas Drauge, nė nebandyk su manim susikal 
bėti ar mane kaltinti: trūkstant „stiprios valios“, esant „blo 
gu savo laimės kalviu“. Valios man pakaktų net mirčiai į 
akis pažvelgti, jei ji bfitų prasminga. Širdis toje vienutės

kalvėje išdeginta, išplakta ir į tikrą pasagą, bet joje laimė 
neapsigyveno ir ar ateis ji kada!... Apsilankyk pas mane, 
pirmiau gerai pažindamas save ir pranašo akimis viską per 
matantis, pasitepęs tikrais šventais aliejais, o ne dvokiančiais 
kvepalais, ir mes rasim bendrą kalbą. O kol išmintis ir susi 
pratimas mudviejų nesuvienija, pasilikime atskirai snaudžiau 
Čiais sfinksais...

Sielos akimis įstringu į mėlius ir prarandu saulę. Šute 
ma nuleidžia blakstienas. Šnabžadsi pušinėlis, plakasi ban 
gos, lenktyniuodamos baltais žirgais... Vakaro žvaigždžių: 
dar nesimato. Monotoniškas ošimas išvargina ir apima gai 
vus snaudulys, kuris pavirsta į sapną. Tačiau, tik kūną gali 
užmigdyti, bet ne sielą. Ji, išsiveržusi iš vienutės, skrenda į 
tėviškės laukus ir jaučiu laimingiausią savo gyvenimo valan 
dą: pas tėvą saugau bandą, kad vilkas nė vienos paklydusios 
avies nepagrobtų, ir rageliu skardenu: dū-dūdū-, try-try-try... 
Rodos tik pradėjau: nė nejutau laiko slenkant. Ir štai ateina 
piktas žmogus ir atima visą mano džiaugsmą — mano mielą 
ragelį! Mane patį, lyg negyvą, kažkur nubolškė. Vėliau at 
siduriu turgavietėj ir noriu atrasti joje tokį pat ragelį, kad 
galėčiau pasiguoti savo varge ir laimėje. Čia pasipainiojo Še 
tono kūrinys — moteris — ir ramina:

— Tu viską atrasi pas mane, jei jieškosi...
Imu ir susigundau: o, Meri, y.... Koks aš laimingas — 

norėjau sušukti, bet pabundu!... Krečia šiurpi sapno apgau 
lė, lyg pakelėje uola. Eiti ar neit į namus — galvoja Pijus 
Morkelis. — Kas žmona, vaikai: juk jie man svetimi, nusi 
pirkti turgavietėj kalakutai...

Tad, sėdžiu ar einu ragelis vis skardena: dū, dū, dū,..
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KULTŪRWt>KROJVIKA: gk™^
VINCO KRĖVĖS VARDO PREMIJAI SKIRTI KRIOKLIŲ GRAŽINIMO DARBAI.

KOMISIJA. , . j-*
......................................... . v , Niagaros vardas yra žino liūs daug vargo buvo padėta

Tuo' tarpu premijos komisija tinese ir tarptautinėse varžybo mas vjsame pasauly. per šimt bematuojant Niagaros upę ir 
turėjo jau du posėdžius, past se. Anglų kalbos profesores mo me£jus įvairūs nesuskaitomi krioklius. Kai kuriais atvejais 
skirsetė pareigomis (pirminin kslą tame Pat universitete šie ]ankytojai iš visų pasaulio kam buvo panaudoti ir lielikopte 
kas H. Nagys ir sekretorius V. met baigs Jadvyga Kuncaitie stebėjo ir grožėjosi šia ne riai, O' kur negalima buvo priei 
Jonynas) ir peržiūrėjo 1954 me nė. Kordobos universitete me apsakoma vandens kritimo jė ti jokia iki šiol Žinoma priemo 
tų knygų derlių, viso apie 25 dicinos fakultetą yra baigę Dr. ^jęraį ^aį yra vienas iš ne ne 800 mil. žvokių prožekto 
knygns. Dabar vyksta dar susi E. Mackevičius ir inž. R. Mus <jaUgeiįo panašių gamtos ste rius buvo naudojamas. Pastara 
pažinimas su neturėtomis kny teikis. j — --- - ■ ...........................
gomis.

PROF. J. BALRUŠAIČIO
PASKAITOS PARYŽIUJE
Vasario 27 d. Prancūzijos 

Švietimo Ministerijos žinioje 
esančiame muzėjuje Guimet, 
prof. J. Baltrušaitis laikė pas 
kaitą apie „Gotiškuosius demo 
nūs ir Tolimųjų Rytų dvasias“. 
Paskaita buvo pailiustruota pa 
veikslais.

Kovoi 29 d. prof. J. Baltrušai 
tis tą pačią paskaitą laikė Lais 
vosios Tarptautinės Tiksliųjų 
Mokslų ir Literatūros Akade 
mijoje, jos rengiamame paskai 
tų cikle.

LITUANISTIKOS MUZĖJUS
ARGENTINOJE.

„A. L. Balso“ leidyklos na aiaaaa * „„ „ ________ -........
muose įkurtas pirmutinis Pietų ĮDOMI PASKAITA. sius“d*arbuZ"p'asidahnanrTšlTi trofiniai'vartai,’ kuriais*'^ bus 75% visos geležies rūdos sunau įr vandenilio bombai yra atitin 
Amerikoje Lituanistikos Muzė Balandžio 3 d. sekmadienį 3 das pusiau. kontroliuojamas bėgančio per dojamos visos Š. Amerikos plie arru preisginkliai — apsisau
jus, per 25 metus renkamus Ii val po pietų Lietuvių Namuo prie dabartiniu salvių atsi krioklius vandens kiekis. Tuo no pramonės. Nežiūrint neįigo gojimo priemones Turime mii 
tuamstikos eksponatus tebelai se Dr p Ancevičius skaitė pa randant vis daugiau ir galinges Pačiu bus duodama daugiau navigacijos periodo per mūsų sų mieste moderniškos pnešlek 
ko archyviniame stovyje - J. skaitą: „Kodėl turtingarn pašau X priedų vLdens fėgai pa Amerikos pusėje besi miesto kanalus laivais praveža tuvines artilerijos pulką. USA

VAISIŲ IR UOGŲ MĖGĖJAI.
Patsai laikas sodinti skiepus: 

obelų, kriaušių, vyšnių, slyvų ir pycių.
Taip pat vaiskrūmių: serbentų, agrastų ir aviečių.

Jų visokių rūšių gausite pas
Macį

NILESTOWNE, prie Londono, Ont.

SAULT STE. MARIE, Ont.
MŪSŲ MIESTAS — KANADOS HIROSIMA AR 

NAGASAKI?!
Tūlas skaitytojas, pažvelgęs 5 mylių ilgio St. Marie paupio 
tokią korespondencijos ant ruožą turi seniai nupirkęs plie 

aštę, tiktai nusišypsos, tačiau no fabrikas, kuris, berods, nie

buklų. Todėl, gal ir neveltui sis čia tiko nustatant vandens 
įvairūs turistai čia kas vasarą lygį norimoje vietoje. Pagal 
palieka mil. dol. Tik įsivaizduo šviesos lūžimo kampą — trigo . 
kime kiekvieną dieną čia besi nometrijos pagalba lengvai bu 

Lietuviu stumūnnčius turistus. Viso to vo gaunami norimi rezultatai. prisiminus> ka(j panašius spėji kam nenori tos nuosavybės per 
įsni anį‘i^vad°je S^ime susidaryti maž Ir pagaliau po daugelio vargų mus — pranašavimus neretai leisti.

; Neplečiant ir nenukrypstant 
ne mūsų miesto spaudoje ir nuo pasiimtos temos, iš to kas 
rimtai pagalvojus, gal būt, su jau buvo paminėta, atrodo, tu 
tuo ir sutiksime. Štai prisimin retų būti aišku, kad mūsų mies 
kime, kad mūsų miesto plieno tas yra tikrai svarbus įvairiais 
fabrikas „Algoma Steel“ yra atžvilgiais centras ir, gali būti, 
antrasis savo didumu plieno ga būtų vienas iš pirmųjų taikinių 
mintojas Kanadoje su metine atominei ar vandenilio (hydro

SPAUDA APIE DAIL.
A. TAMOŠAITIENĘ.

Žinpmas rašytojas J. Cicė 
nas, balandžio mėn. 4. v. . . ’ lavauvjt Kcuiuit auoxumyui iiiax. h p.unuu pw ’“‘b?
daiL°A. Tamošaitien^^r ^os ,.^kLVaudą: ”Knokhai’ atrandame ir angliškoje ir net

kūrybą. Straipsnis iliustruo 
tas A. Tamošaitienės ir jos dar 
bų atvaizdais.

GRAŽIAUSIA DOVANA 
STUDENTĖMS BAIGIAN 

ČIOMS MOKSLUS.
Paskutiniu metu Amerikoje uždarbio ir tuo tiesiogiai rems Jis yra maždaug 1-na mylia virš produkcija per 1 mil. tonų plie gen) bombai, eventualaus rusų 

ir Kanadoje jau pasidarė papro bei kels apylinkėse begyvenau krioklių ir prasideda nuo Kana nO- Toliau, tai 100 metų senu komunizmo ir vakarų demokra 
tys įteikti savo dukroms ir gi čių žmonių gerbūvį“. Todėl dos pusėje besirandančio upės mo kanalai jungią Huron ir Su tijų didesnio' susikirtimo atve 
minaitėms, baigiančioms moks jau 1927-tais metais Amerikos kranto. Nuo čia statmenai kei perior ežerus, kurie turi nepa ju. Tačiau jeigu taip ir įvyktų, 
lūs, puošnius tautinius drabu ir Kanados valdžios atstovų bu ta Niagaros upę, bet Amerikos prastos svarbos USA ir Kana tai musų miesto gyventojams, 
žius, kuriuos audžia daii. A. vo susitarta stengtis išlaikyti pusėje besirandančio upės kran dos pramonei ir ekonomikai, ypatingai kas liečia musų tau 
Tamošaitienė, R.R. 1, Kings Niagaros krioklius bei jų pak to nesiekia, nors pylimas ir yra Šiais kanalais pravežama dide tieqius, nėra ko perdaug bijo 
ton, Ont. rantės gerame stovyje ii, esant 1550 pėdų ilgumo. Jame bus b kiekiai žaliavų, kuro, mais tis ar nervuotis. Kaip kiekvie

O * CV A reikalui, vykdyti pataisomuo įmontuoti 2 mil. dol. vertės kon to ir pramonės gaminių ir apie nam ginklui, taip ir atomineiĮDOMI PASKAITA. ’ J J - • • <7 E Oi ,1,,. a..MA.. It* r» rl ort i11 nOi irro nf-i+m

kaip kad ir
savotiškas turistų traukos 

centras,

ningos nuomonės ir dabartiniu 
metu vykdomų darbų planas 
buvo priimtas.

Visų pirmiausia 1953 mt.
turi būti verti savojo — Niaga gruodžio mėn. buvo 
ros vardo: nes kol turistai lan 
kysis Niagaroje — tol jie čia 
kas vasarą paliks dalį savojo

pradėtas kontrolinio pylimo 
statymas.

T o -- - „Kodėl turtingam pašau niu nriemoniu vandens lėeai pa vandens Amerikos pusėje besi miesto kanaius laivais praveža luvlu5» ariuciijos puiKą. u
L. Suarez 5684, Villa Riechuely yratiekdaugnetur8tingųžmo 'įP qU astat įof grandančiam kriokliui, nes da mas tonažas yra 3/2 didesnis pusėje kanalų apsaugai yra ae 
lo, Buenos Aires: Muzejus lau nių?>; Prelegentas įdomiai ir kelios’elektros jėgainės kurios bartiniu metu tiktai viena de už Panamos kanalu peivežamą rodromas su modermskiausiais 
kia eksponatų: buvusių drau ai teike^ savo nuomonę, nuo krioklįJ nutraukia didelius šimtoji viso bėgančio vandens tonažą ir apie trečdalis didės Mtuvais ir modermskiausiais
gijų protoko ų ir knygų, kultu paskaitos sekė diskusijoj kiekius vandens Deliai to pra tepatenka į šį krioklį. Tenka nis už Suezo kanalu pervežamą radaro Įrengimais. Dažnai nak
rimų parengimų programų, pla kur£se objektyviai kalbėjo Dr. dėjo keiltis ir krioklių vaizdas Pažymėti, kad maždaug prieš tonažą. ties metu girdime sprausmimų
katu ir kitokių spausdinių, Lie Anysas> p. Petrelis ir kt. Skait „ei bėgančio vandens sluogs mėnesį laiko, kai ledai keliose AeiSu ,ir.1slto neapkanka, lėktuvų skridimo garsus ir ma 
tuvą ir bendrai lietuvybę prime lingas atsilankymas prisidėjo nis labfi suplonėjo. Maždaug vietose augščiau krioklių buvo fai šiuo laiku mūsų mieste daug tome prozektgonų sviesas skro 
nancių daiktų. prįe paskaįtos pasisekimo, tik ligi 1950-tų metų daugiausia užblolravę Niagaros upę, tai šis *a bama ir(, anghskarne „Sault c msumą, az ą gau

Spaustuvės įsteigimas ir na 8aila- kad maža salė nesutelpi buvo kreipiamas dėmesys tiktai krioklys laikinai visai buvo su Daily S*ar rašoma apie uram v
mų pastatymas „ALB“ leidyk no visil dalyvių. Rengė K.L. S. į pačių pakrančių gražinimą, o stojęs bėgti, tiktai vietomis ma 
lai kainavo didelio kapitalo, ku Dem- Toronto skyrius. 1953-čiais mt. buvo pradėti dar kiekiai vandens tevarvėjo.
rio dabar trūksta Lituanistikos ATSIUSTA PAMINĖTI nai atkreipiant visą dėmesį ir j Tai.yra kei.®tas ir labai retai pa 
Mzėjaus vidaus įrengimams: f Pcr krioklius bebėgantį vande sitaikąs reiškinys. luo metu
metalinėms spintoms, lentyno LITHUANIA lo que fue, lo nįf tuo pačiu pagerinant krantų stiprus vejas is Erie ežero štai J 
ms ir t. t. Visiems tiems reika T1® es- Legacion de Lithuania, jr pačių krioklių išvaizdą. Siai prinešė daugybę ledų, taip n,arr 
lams reikalinga visos kolonijos 
talka.

LIETUVIAI AUGŠTOSIO
SE ARGENTINOS

MOKYKLOSE.

Daily Star“ rašoma apie urani dančias.... Teko girdėti, kad 
jaus apdirbimo fabriko — rafi musų miesto kanalų apsaugai 
nerijų įsteigimą mūsų mieste, būsią įrengta ir „Nike“ bateri 
Šiuo metu uranijaus rūda gau ia Pats paskutinis orinės ap 
ta kaimyniniam Blind River ra saugos žodis. Taigi, nors yra 
j—3 yra siunčiama tolimes pavojus būti Kanados „Hiroši 
niam apdirbimui į pietinį Onta mos“ ar „Nagasaki“ gyvento 
rio, daugiausiai į Port Colbor Ju> bet turint galvoje visas virš 
ne. paminėtas orinės - priešlėktuvi

Mūsų miesto taryba urani n®s apsaugos priemones, atro

Montevideo, 1955. 72 pusią ’ įad šį didelį ir neįprastą dar kad ir aPačįoje krioklių, t. y. že 
kalba b^ lengviau būtų galima įvyk Niagaros upeje, net

. ' - - --------- —------ -------dyt1’ prieš Pradedant darbą ngt b5_kiy pėdų storunio ^edo iaus rajinerijų įsteigimo reika do> kad galima toliau nesijaudi
teko pastatyti du modelius. ir sniego pluta, kuri pamažu lu ruošiasi siusti delezaciia 1 nant „kalti doleriukus“ ir ra

leidinys apie Lietuvą.
Assembly of CAPTIVE EU

ROPEAN NATIONS. First . . . . . A r - 1 - *Session, September 20, 1955—P!rmas!s buvo Paatatytas Ame slinkdama tolyn , ežerą nugno
Juozas Grigaitis ir Luis To Februaly 11, 1955. Organiza 

ločka studijuoja Kordobos uni cion, Resolutions, Reports, De . .... . , , . 1 .. ... - - . , -
versiteto medicinos fakultete, bate. Pavergtųjų tautu — A1 yra 260 pėdų ilgio ir 125 pėdų krioklių Niagaros upes pakraŠ 
Ekonominių mokslų fakultete banijos, Bulgarijos, Čekoslova pločl°;. Jame Pavaizduotas vi ciuose. šis dabar statomas py 
ten studijuoja Edvardas Tumo kijos, EstijčŽ, Vengrijos, Lat sas Niagaros upes sektorius imas naudmgas ir tuo, kad per
są, o jo brolis, Jonas Tumosa vijos, Lietuvos, Lenkijos ir Ru ,nuo ^ne eze™ hgl paci* k"°JfnOk Xnlet!?h nuo ]50-000 
inžinerijos fakultete ir yra lai munijos, organizacijos ir posė Hor‘Z°nt.alu" mastelis: 360 ligi 100.000 kubinių pėdų per 
mėję visą eilę premijų už archi džių darbai 192 puslapiai Ad pedos/tatinka 1-nai pėdai ant sekundę daugiau vandens, kaip 
tektūrinius projektus, kuriais resas: Assembly of Captive Eu m°dell°- ^1S modelis yra tuo ač dabar bėga ir visai nesuma 
___ j -________ . v } JC. ..įdomus, kad oavaizduotos tinęs zins bedančio 1 elektros iė<xai

ločka studijuoja Kordobos

lu ruošiasi siųsti delegaciją į nant „kalti doleriukus1 
Ottawą, o šiuo tarpu yra gau miai naktimis miegoti...

Darbo reikalai pamažu taisosi.
Mūsų miesto darbo įstaigos 

vedėjas paskelbė, kad š. m. ko 
vo m. 31 d. buvo užregistruota 
3106 darbo jiešką žmonės, ku

papuošti dviejų žurnalų virše ropean Nations, 
liai. Broliai Tumosai atstovau 
ja universitetą, kaipo pirmaei 
liai basket-ball sportininkai tau

rikos Armijos Korpuso Vicks vė ir nemažai įvairių pastatų, ta^ laikas iš Kanados užsienių 
burg'e, Mississippi. Modelis kurie buvo pastatyti žemiau reikalŲ ministerio Lester B. Pe 

' ‘ ‘ ' ............ *■' . arson, kuris yra parlamento na
rys ir mūsų miesto Algoma Ea 
st rajono, kad jis su malonumu 
uranijaus rafinerijų įsetigimo ^7 įgauna Vedaibių'’pašai 
klausimą musų mieste apkal s Vasario mėn abaig bu Kp>Q c»i caxm Lrn I an-nmi c- I ojp 1 .

- . vo 30/6 bedarbių pašalpas gau
ną žmonės. Šaukia atgal į dar 
bą plieno fabrikas, popieriaus 
fabrikas ir viena kita mažesnė 
darbovietė. Plieno fabrike yra

įdomus, kad pavaizduotos upės žins bėgančio į elektros jėgai 
vagoje — leidžiant per ją ata nes vandens kiekio.
tinkamą kiekį vandens — leng ko, jis visai nepakeis ir nepa 
vai galima stebėti srovės kryp kels Erie ežero paviršiaus.
tį. Be to, pastatant Įvairiose

bės su savo kolegomis^.. Taigi, 
gal ir turėsime naują pramonės 
įmonę mūsų mieste, nors, bea 

Tarp'kit beio> daug kitų miestų ir mies 
telių, nežiūrint visų iš to išplau 

kiančių pavojų, mielai padary vi^rnauj^daVbi^n
Ų ? Pa l- _ ku, bet tuo pačiu laiku nepašau

Sumanymas Įkurti musų kti a al visi atleistięji< Atro
mieste naują bet kokią piamo d kad ven iatna šaukti atgal 

senesnio amžiaus darbininkus, 
o tokios kategorijos esama ir 
mūsų tautiečių.

Darbo reikalų vaizdas mūsų 
mieste būtų buvęs dar geresnis, 

17.5 mil. dol. 50:50 santykiu jei nebūtų sunkumų turėjusi 
bus pasidalintos tarp Amerikos dėl vandens nukritimo Great 

Lakes Power Company, kuri 
Šiuo darbu lyg ir parodoma parūpina energiją visoms mies

29 West 57 
Street, New York 19, N.Y., U. 
S. A. 

Leonardas Andriekus ATVI _ _ 
ROS MARIOS. Lyrika. Iliust upės vietose užtvankas ir tuo čio 
ravo Telesforas Valius. Išleido dalinai nukreipiant sroves tek 
Tėvai Pranciškonai. Brookly mę į šoną, susidaro dalinis lei 

_ „ „ t nas, 1955 m. Kaina 2 doleriai, džiamo per krioklius vandens
blogai suplanuotus jo poetinės Knyga gaunama „Aidų“ redak kontroliavimas, 
kūrybos pastatus. Taip pat ver cijoje, 680 Bushwck Avenue, * ‘ “ *
ta jam susidomėti poetinio sko Brooklyn 21, N. Y., USA. 
nio problema, nes jis šalia drą Tai d<įm meiuškas Iei 
šių iroriginaliai sukomponuo di įai ta j ika> kuri Sio . --------- --- -------

..... —... je knygoje atspausta es' “ .._______„ ________
HAMILTONO LIETUVIAI, nai modelio pėdai ir vertikalus tajp kad besįianką turistai pato Pasauliui, kad dvi kaimyninės to darbovietėms. Ši kompanija 

Didelis, gražiai išleistas albu mast?s L-5? pė^ lygi°s.3’nai giau galėtų prieiti prie pačių valstybės gali bendrai dirbti artimiausiu laiku planuoja 4 mi 
mas, turįs 200 puslapių, gauna pedai- , adangl. Š1S mode“s aP kriokliu. Šis krioklio gilinimas vien3 darb4. kurs neša joms ne lionų dol. išplėtimo programą, 
mas „Nepr. Lietuvos“ redakci im,a sekto.nt* V,.^1 nuo.Gyandir spragu užpildymas išlaikys tlk materialinę naudą, bet taip kurią užbaigus, j-“-" —' — 
joje. Kaina 3 dol. “los. krioklių, tai buvo vandFens kriti įabai ažio<e - --------------- -------- -- ------------------  -- --------

daugiau koncentruojamasi į ty fo ? ir kintančio
rimn narni Lrftz^IrIiu * i i •

vandens sluogsnis bus pakanka 
mai storas... Kas ir teiks kriok 
liui pagrindinį grožį ir rodys 
vandens kritimo jėgą pačioje 
augštumoje. 

Šio projekto išlaidos — apie

GROŽINĖ LITERATŪRA...
Atkelta iš 4-to psl. 

negailestingai sugriaunantį ne

tų vaizdų, įvelia labai grubių 
bei prozaiškų pasakymų. Šlu 
buoja ir jo kalbos taisyklių pa 
žinimas, ypač kirčiavimo.

(Barrister. Solicitor, Etc.)
1052A Bloor St. W. Toronto.

Lietuviai advokatai
NEIMAN, BISSETT 

& SEGUIN 
Barristers, Solicitors, 

Notary Public.
35 Hayden Street 

(netoli Bloor ir Yonge) 
Toronto 5, Ont. 

Tel.: Office EM 3-7461 
Res.: BE 3-0978

Kanados pusėje besirandan

„Arklio pasagos“ krioklio 
pakraščiai taipgi bus žymiai pa 
gilinti, vietomis net ligi 9-nių 

. x x pėdų. Darbas prasidės šį pavaAntrasis modelis buvo pasta sarį nors Amerikos pusįePma 
tytas Ontario Hydro Islmgto žas į jau ištai t^s įkasa 
ne’ -irora -7m?ai ma!eS mojo akmens kiekis sudarys 
ms; tiktai 95 pėdų ilgio ir 3/- 88 000 kūbini d 
mų pėdų pločio. Horizontalus r-- 
mastelis: 250 pėdos atatinka 1- ga/ ^' pagražintfk k'rantaf

nės įmonę jau nekartą iškelia 
mas, tačiau didžiausia kliūtis— 
nesurandama tinkama vieta, 
nes tam reikalui tinkamą apie

kų, bet tuo pačiu laiku nepašau
i. Atro

Didelis, gražiai išleistas albu ™as*as galė~tų” prieiti “prie* pačių valstybės gali bendrai dirbti artimiausiu laiku planuoja 4 mi

į,---  M . ......... ....... .
Įst. OL 7443. Namų RO 2-9138

M. D. MORTON, 
B. A., LL. B.

Statant čia minėtus mode
:uĮn»:nnnn::tmn::::m:m:m:::::s::

W. A. L E N C KI,

TEISININKAS

unumiiutuimiiinnnntHiiiiiiiiiiinnniimmiiiiutuuiunuunnnnnmait 
j HAMILTONUI, TORONTUI ir APYLINKĖMS.

Kontraktorius K. TRUMPICKAS J
Įrengiami nauji visų rūšių namų apšildymai angli
mis arba alyva. Keičiamos senos krosnys į naujas, 
r. loderniškas alyva apšildomas ir pilnai automatiškas. 
Įrengiami alyvos apšildymai (Oil Bumeriai) į senas 

krosnis irtaihomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių 

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

ŽYMIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS 
ir IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamil tone: 18 Spadina Avė. ------  Tel. LI 9-2035
; Toronte: 693 Dovercourt Rd. Telef. LO 8951.

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
Icdefonas EM. 6-4182 

Toronto

A. E. McKAGLE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras

Tel. EM 4-1394, EM 4-139S
201 Northern Ontario Bldg.'

330 Bay Street, 
TORONTO 1, Ontario.

GERIAU PAS LIETUVĮ, NEGU SVETIMTAUTĮ!
Visais auto remonto reikalais mielai pasirengęs padėti

Imperial Auto Collision 
Pilnas DUCO ir DELUX PATARIMAI DUODAMI 

užbaigimas. NEMOKAMAI.
Mūsų specialybė—auto korpuso (body and fender) darbai. 
Pakraunamos gazo-alyvos baterijos. Sureguliuojami ratai. 

561-567 KEELE ST. TEL. JUnction 4773
1% Block South of Ct. Clair Namų tel. CE. 1-3444.

TOROTO, Ont SAV. G. KERAITIS.
imiinim

X Atsiskaitymas už darbą išdėstomas pagal pageidav;~ią. j:

, mūsų miesto 
gi daug pasitarnauja grožiui, darbovietėms sunkumų dėl ener 
Nes pastaroji savybė, apibūdi gijos stokos visai nebebūtų. Bū 
nant Niagaros krioklius, visa tų pagaminama papildomai nuo 
dos bus siejama su šių abiejų 20.000 ligi 30.000 hp (ark. jė 
valstybių vardais, kas ir kelia gų) energijos, tačiau toji pra 

plėtimo programa gali nusitęs 
ti ligi 18 mėnesių.

Kitos naujienos.
Tunelis ar tiltas, kuris suju 

ngs abu „seserų miestus“ Sault 
Ste., Marie, Ont. ir Sault Ste. 
Marie, Mich., bus pradėtas sta 
tyti sekančią žiemą. Statymui 
leidimas jau gautas iš atatinka 
mų Ottawos įstaigų, tačiau dar 
nenuspręsta ką statyti — tune 
lį ar tiltą.

Nukelta į 6-tą puslapį.

Kanadą bei Ameriką.
Vyt. Mačikūnas.

A. Stančikas 
TAISAU RADIO 

aparatus.
Prašau skambinti kasdien 
išskiriant šeštadienius nuo 

6 iki 9 vai. vakaro
Toronto, ME 1602

Aparatai paimami ir grąži 
narni veltui. Darbas ir me 

džiaga garantuojama.

Dundas-DovercourtįtrtitĄ
1244 DUNDAS ST. W., TORONTO |

Įsteigtas prieš 27 metus 
24 valandų patarnavimas.

Didelis patyrimas įvairių rūšių pataisymuose. J 
perstatymai bei pakeitimai, stabdžių sureguliavimas — 

patikrinimas.
Auto korpuso darbai (Body&Fender). Vilkiko pagalba. 

Ontario Motors League patarnavimas.

Motorų ; ;
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St. CATHARINES, Ont.
NAUJA ORGANIZACIJA

Balandžio 24 d., p. Ubeikų pravedimui, kuri įvyks š. m. lie 
ūkyje, J. Vyšniausko iniciaty pos mėn, 2 ir 3 dd.
va, buvo sukviesti viso Niaga pidvo vtma
ros pusiasalio kariai lietuviai. KKU
Buvo ir stebėtojų, kurie gana P. Meškauskas ir A. Šetikas 
aštriai puolė naujai besitverian susidėję pirko kiną apie 6 my 
čią organizaciją, įrodinėdami lias nuo Kitchener, Ont. Bene 
jos neprasmingumą, tuščią rei bus pirmieji lietuviai šios rū 
kalą. Po karštų ir ilgų diskusi sies biznyje. Sėkmės! 
jų įsirašė 17 narių, išsirinkę į 
valdybą: V. Eižiną, J. Aldonde 
rį ir S. Šetkų, Karių „Ramovė“ 
įsteigta.

MOTINOS DIENA

MAMERTAS MACIUKAS

SAULT STE. MARIE...
Atkelta iš 5-to puslapio.

— Mūsų meisto plieno fabri 
ko „Algoma Steel“ kovo mėn.

Motinos dienos minėjimas produkcija 86.000 tonų plieno,
įvyks gegužės 8 d., sekmadie t. y. beveik tokia kaip ir geriau 
nį, pradedant pamaldomis 10 siais — 1953 mt., tačiau, sunku 
via. ryto. Tuojau po pamaldų patikėti, kad ši darbovietė, ka 
ten pat parapijos salėje bus pra da nors, bent artimiausiu laiku, 
vesta oficialioji dalis su paskai turės tiek daug darbininkų, 
ta ir menine programa. Minėji kaip tais taip vadinamais „žy 
mą ruošia Bendruomenės vai dėjimo - klestėjimo“ laikais. VASARIO 16 GIMNAZIJOS SPORTININKAI

Plieno unijos laikraštis „Steel 
Labor“ irgi apie tai rašo, kad 
„pirkimo galia ir jėga daugiau

< AUGŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

1318 MOUNT ROYAL ST. EAST, MONTREAL. 

UŽRAŠAS: RENE BOURDAGES 
TELEFONAI: BIZNIO CH 7363, NAMŲ RA 2-1726

MŪSU^S'PORTAS'
VEIKIA

darbuojasi ir sporto srityje. Ir 
tas jau skatina mus juos visoke 
riopai paremti.

MIKUS PRALAIMĖJO
Vasario 14 d. Sydnėjau sta 

dione Pranas Mikus kovojo 
prieš italą Carlo Manhini dėl 
pussunkaus svorio bokso čem 
piono vardo. Kova buvo apyly 
gė, su nežymia Mikaus persva 
ra iki 10 rundo’, kada Marthini 
pramušė Mikui abu antakius ir 
teisėjas nutraukė rugtynes. Dėl 
šitokio teisėjo pasielgimo griež 
tai užprotestavo Mikaus trene 
ris ir aštriai kritikavo australų 
spauda. Manoma, kad Mikus 
galėjo dar kovoti ir rungtynes 
laimėti taškais.

Pagal sutartį po dviejų mė
lėšų galutinai įsirengti sporto nėšių Mikus vėl turėtų susitik 
aikštelei. ti su Marchini dėl čempiono

Kaip matome, Vasaroi 16 vardo, kuris iki šiol priklausė 
gimnazijos mokiniai labai gerai Mikui.

dyba.
GEGUŽINĖS PAMALDOS
Pranciškonų vienuolyno kop kaip 1500&algu ir *atlyginimo z*Ja Pavietė Vasario 16 Gim 

lyčioje bus laikomos gegužinės pelnytoju (atsieit, uždirbančiu "azij°s klas? drau^iš to komanda, vadovaujama spor
pamaldos antradieniais ir penk duoną — .duondaviu") bus koms krepšinio rungtynėms, to mokytojo Gailiaus, kovo 20 
tadieniais 7 vai. vakaro. Tikin prarasta dėl pagerintos plieno Rungtynės įvyko kovo 10 d. d. turėjo Kaiserlauterne krepšt 
tieji kviečiami lankyti skaitlin produkcijos technikos „...ir W1?.nhe»m.°. glmnazijos sporto nio rungtynes su pietvakarių 
gai šias gražias lietuvisaas pa kad aiškus faktas, kad daug ma saleJe- Pri_es ,™n8 Vokietijos meisteriu 1 FC Kai
maldas į Dievo Motiną Mariją, žiau darbininku’ ateityje bus tynėms mūsų VHI-jai klasei serlautern. Rungtynės pasibai 
įvykstančias du kartu savaitė reikalinga pagaminti tokiam pa Paaakytas sveikinimo zo gte Gimnazijos laimėjimu, san 
je. čiam nlieno kiekiui “ dis ir lteiktas septynių rožių tykiu 82:59. Rungtynes Įvyko

P buketas. Rungtynės baigėsi Amerikos kariuomenės sporto
— Mūsų meisto 49-jo prieš santykiu 34:20 VIII kl. sporto salėje. Rungtynes stebėjo ame 

lėktuvinės artilerijos pulko kre komandos naudai: nkiečių kariai ir lietuviškos
~ i v , kuopos vyrai. Gimnazijos ko

vaaare, sauKiamas rengia wvs «-vmauuą „Shaffers“ tuo DakviestTZZrbatėlėsSVkuri buvo ma!Lda buv° nuoširdžiai priim 
Niagaros pusiasaiio n.tu pačiu pasidarydama rytinės Ka Pįuo.,a

. -. . , _ - - J mūsiške beimo gimnazijos sporto koma
kuns l^yks Pranciškonų na komanda sumuštų ir Port Al ndos kapitonas pareiškė gražių Gimnaziioie vra įsikūręs sn 
antrasis pos^d turiame berni’Britų Kolumbijos koman sveikinimo žodžių. VIII kl se orto klubas. Khibas pasiskirs 
pasiskirstyta nlreiaomts ir su d^’ tai tuomi Pačiu pasidarytų niunas mok. Jonutis padėkojo tęs į sekcijas: krepšinio, futbo 
daromi planai Niagaros pusią visos Kanados krepšinio meis £z priėmimą ir pakvietimą. Po jo> tinklinio, stalo teniso ir len

v v ? • miagaios pusią r būvis ir rungtynes praėjo gi a PTO,ios atletikossalio lietuvy metines šventės term. Korespondentas. žfoja clraugiškojc nuotįiko6je. eilę slalo le
Pobūvyje dalyvavo VIII kl. au niso rungtynių su atatinkamais 
klėtojas S. Antanaitis ir vokie Lampertheimo ir Vieinheimo

vienetais ir kiekvieną kartą lai
Parduodama KALAKUTŲ mėjo.

nas. Teirautis: J. Tutvin. 11— Artimiausis klubo rūpestis— 
8th. Av. Iberville, Que. Tel. įsitaisyti krepšinio aikštelę.

5430, St. Johns. Krepšių gauta iš Kaiserslauter
-——-----------------------------------  no kuopos, bet vis dar trūksta

DĖMESIO LIETUVIŲ
ŠVENTĖS RENGĖJAMS
Gegužės 7 d., šeštadienį, 7 pšinio komanda supliekė Otta 

vai. vakare, šaukiamas rengia wos komandą 
mas T“‘ 
vių šventės komiteto posėdis, nados meisteriu.

Adamonis ir Budriunas
„DISTRICT ESTATE BROKERS“

: — Įvairiose Montrealio dalyse. 
----------------- — 5% % užbaigtiems namams ir 6% 

statybos eigoje. Parūpiname paskolas iš 6% be atsk. atlyg. 
ŽEMĖ PARDAVIMUI: —Pavieniai lotai ir didesni 

plotai.
ŪKIAI PARDAVIMUI: —Montrealio apylinkėje. 
Draudimas: — Pastatams ir kit. objektams nuo nelai 

mingų atsitikimų.
Pirmosios Montrealy lietuvių Real Estate 

tikslas — Jums padėti!
Agentai: A. Markevičius O E 1-9816.

D. N. Baltrukonis VI 7634.
Įstaiga: 177 Sherbrooke St. W. Telefonas — PL 8501.
Darbo laikas: nuo 9 vai. rytoiki 9 vai. vakaro.
Res. P. Adamonis PO 6-6495 A. Budriunas RA 7-2690.

S
 NAMAI PARDAVIMUI: 

PASKOLOS: — 5 54% i

THREE STAR CONTRACTING Co.
Lietuviai kontraktoriai

M. KRAUZA, A. SNAPKAUSKAS, J. LINGAITIS 
Mielai patarnauja tautiečiams.

482 RIELLE AVE., VERDUN. TEL. YO 1270.

| NORĖDAMI SUTVARKYTI BET KURĮ Iš ŠIŲ 

REIKALŲ, KAIP PV.:

I
 Valstybinių mokesčių (income tax) blankų užpildymas; 

Sąskaitų patikrinimas; Sutartys; Palikimai; Pensijos; 
Vizos; Pardavimo aktai; Vedybiniai leidimai; Kompen 
saciniai reikalai; Sveikatos nustojimas bei našlių ir šei 
mų pašalpos, — prašome kreiptis pas:

JOSEPH RICHARDS

(Augštojo Teismo Atstovas)

1114 JARDIN STREET, POINT ST. CHARLES;
MONTREAL 22. TEL.: FI 2507.Kreiptis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, bet kurią dieną.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SEKUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS P I G E S NES 
KAIP KITUR.

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

šeštadieniai* — visų dienų. 
Kreiptis po 6 v^ yaluuro,

GERAI.
Vokiečių Weinheimo gimna ęių sporto mokytojas.

Vasario 16 Gimnazijos spot

Pranė Tekutienė

’3

PARTIZANO MOTINAI
Žalsvo šilko gijos driekiasi miškuose 
Šlaituos baltažiedžiai barsto lapelius. 
Veltui, motinėle, pamiške žvalgaisi 
Su žibuoklių puokšte, sūnus neateis.
Tavo lepūnėlio garbaną šilkinę, 
Plačiašakės eglės taršo įkyriai.
Jo rankoje plienas — ilgesys krūtinėj;
Jo mintys nuklysta kūdikio keliais:
Pabučiuok, mamyte, padainuok lopšinę 
Nejučiomis kalba jo lūpų šipsnys .
Pabudėk prie kryžiaus maldoj už Tėvynę, 
Gal niūria padange debesys nuslys.
Po kovos lemtingos pašvaistėms išblėsus 
Laisvės Varpo aidui banguojant laukais. 
Pamiške dairykis, vasarai atvėsus, 
Takeliu, per lauką, sūnus vėl pareis.

Ville Lasallle, 1955. 4. 27.

I BELLAZZI-LAMY, INC
I TR S1S1 7879 G~r«« St, Vili. Ijudle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Dury*, langu rėmai.
S Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis pokeri*.

Detects T. V. & Radio Service Reg’d
3994 WELLINGTON ST., VERDUN TR. 7798.

Sav. A. NIAURA ir A.PILYPAJTIS. v 
Vokiški „G r u n d i g“ radio aparatai, patefonai, pfo 
kštelės. Taip pat per mus galite pirkti televizijos apa 
ratus, šaldytuvus, skalbimo mašinas ir kitus elektrinius 

reikmenis su nuolaida.

Lietuviška moterų kirpykla
i DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA-^
I LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
i 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.,

Groserija - alus
DIDELIS RREKIŲ PASIRINKIMAS. j.“ 

LIETUVIAMS 10% NUOLAIDA nuo reguliorių kainų. < 
64 ONTARIO ST. E., MONTREAL. Tel. BE KMOO. < 

Sav. E. BAIKAVIČIUS. ‘

RAINBOW
Distributors Co.

Savininkai-panevėžiečiai / |
I. CHAZANAS ir A. ANŠELEVVčIUS. I

Visokiausi namams ir jų apstatynv^į reikmenys.
Lietuviams specialios nuolaidos.

397 NOTRE DAME St. W. Tel.: H? , 2239 ir EM 6-2603 ;

I
 Atstovavimas įstaigose, patvi*/jnti dokumentų verti

mai ir nuorašai, kalbinė paaf alba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigxa</ jo«, vizų ir kiti reikalai.Jonas ZniuidzinasParyžiau** univenaM to dipl. teisininkas: 
3420 Drumnxbnd, Montreal, P.Q. Canada. Tel.: PL 6580

StaNu
HNISH’NG POOCISS

DR. DORA GORDON
DANTŲ GYDYTOJA 

Kalba lietuviškai
Tel.: WAlnut 9773 4914 Decarie Blvd., Montreal.

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.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321

Kreipti* vakarai* po 6,30 vai.

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS ir J. ŠIAUČIULIS 
yra to* sritie* specialistai su 20 metų praktika Lietuvo- B 

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

Adresas: S47 Lafleur Str., Ville Lasalle, Montreal, g
P. Q. Tel.: HU 8—O162.|

»uinH:nuuuunm>mnu»u!nnitn»i:nii!iiniitnBun:n::tnn»i:n>n:tt»Kt

A. I. Norkeliunas
(COMMISSIONER OF THE SUPERIOR COURT)

DRAUDIMAI

NAMAMS PASKOLOS

VERTIMAI

GREITAS IR SĄŽININGAS PATARNAVIMAS 
per

DE LUXE DRY CLEANERS! i MONTREAL Enterprises Reg’d

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36
143—h AVENUE, LACHINĘ 

ME 7-6727 <Sav-: p- RUTKAUSKAS.



1955. V. 4. — Nr. 18 (418) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 7 PSL.

nnmuuimumtttttHttttmtmmmtuttitmtttttitttttttuuttttttuitititmmiitm PROFESORIŲ

HAAAI^LTOM Išparduodama
Dėl ką tik įvykusių apgedimų nuo dūmų, 

MES TURIME IŠPARDUOTI VISUS 
MOTERIŠKUS PALTUS IR KOSTIUMUS 

Žemiau urmo kainos.
Taip pat ir paltų bei kostiumų medžiagas jardais. 

Ketvirtadienį, Penktadienį ir šeštadienį.
416 Ontario St. West, kamb. 714, Montreal.

ŽODIS BROLIAMS AMERIKOS 
LIETUVIAMS.

sąlygų dė sesniosios ir veiklesniosios mū 
savos lietu su lietuviškos visuomenės da

Mes, susidėjusių 
ka, atitrukome nuo 
viškos žemės, nuo tautos kamie lies, kuri šaukia mus tajkon, bū 
no ir pasinėrėme kitų tautų jū tent, Pasaulio Lietuvių bend 
roję. Bet mes neturime toje jū ruomenėn. Didesnis darbas rei 
roję paskęsti. Mes turime išlik kalingas talkos, o tasai darbas, 
ti gyvi lietuviai su savo gražią kuris rūpi kiekveinam lietuviui, 
ja kalba, kultūra ir savitomis gali būti sėkmingai nuveiktas 
tradicijomis. Tai mūsų šventa tik visos lietuviškos bendruo 
pareiga, nes to reikalauja mūsų menės sutelktomis jėgomis, 
tėvų nerašytas testamentas sau Artėja PLB valdybų rinki 
goti paveldėtą iš jų lietuvių mai. Stokime talkon, būkime 
dvasią. To pat reikalauja mū tos Bendruomenės aktingais 
sų broliai ir sesės, kurie ken nariais ir darykime ją pajėgią 
čia didžiausią moralinę ir fizi įr galingą. Nepamirškime įsire 
nę priespaudą tėvynėje ir žūva gistruoti vietinėse apylinkėse,

SKAUTŲ ŠVENTĖ.
Hamiltono skautų vyčių 4 me kilmės koncertų solistę p. K. 

tų ir sesių skaučių 3-jų metų Zankov-Mejeraitę, kuri atliks 
sukakčių minėjimas buvo su keletą lietuviškų kompozicijų, 
ruoštas balandžio 24 u. Po iš Susipažinsime su daug žadan 
kilmingų pamaldų, kurių metu Čiomis mūsų jaunosiomis solis 
gražų šventės proga pamokslą temis — L. Šturmaityte ir L. 
pasakė jų dvasios vadas, kun. Šukyte, turėsime progos pasgė 
dr. J. Tadarauskas, parapijos rėti puikiu E. Edwards (kana 
salėje įvyko jauki arbatėlė. Se diečjo) tenoru. Pora gražių ba 
sės hamiltonietės, vadovauja lėto dalykų išpildys daug pažen 
mos p. E. Vilimienės, vaišingai gusi šioj meno srity S. Lukoše 
priėmė savo idėjos draugus iš vičiūtė.
Torontd; Niagara Falls ir ki 7 ” ________
tų apylinkių, kurių atvyko ne ir kitų vietovių, kurių tarpe tu statydino, bet nepavyko išrink rymas, 2. Susirinkimui pirmi liais okupantais.
toli šimto. rėsime ‘ir žymųjį muziką St. tį naujos valdybos. Tat L. Ben ninko rinkimas, 3. Praeito susi Mes atvykę į šį laisvės kraš

Įdomiausioji šventės dalis— Gailevičių, - ----------— ------—ž- — \ .■ - .-
vaidinimas, kurį scenai, pagal skyriaus valdybai kviečiant i - lįko revįzįjos komsiija, kuri 4. Praeitos vaidybos veikios ir gas išsaugoti savo lietuvišką bet tejungia mus mūsų kaJba, 
Abelkio romaną „Žemaičių kri ši koncertą atvykti. - ' -------- ----------------------- m,v .
kštas“ paruošė J. Trečiokas. ” 
Mūsų skautiškas jaunimas la 
bai vykusiai nukėlė mus į žilą 
ją Lietuvos praeitį, į Vytauto 
ir Jogailos laikus. Puikios de 
koracijos, ypač II veiksmo 
ąžuolynas, paišytos Algio Tru 
mpicko ir Zenono Stanaičio, 
gražūs senoviniai rūbai, darni 
masinės scenos vaidyba, rėži — — ----. r------------ ---------
suota to. paties didelio mūsų Tė kus veltui! Visi įsitikinome per 
vynės mylėtojo J. Trečioko, da praėjusius ketverius metus su 
rė šį vaidinimą įspūdingu! Sa kokiu^ atsidėjimu^ ir sąžinngu 
lė, kurioje buvo nemaža ir „pi 
pirų“ veikalą sekė su dideliu 
aty durnu.

Po vaidinimo suruoštuose šo 
kiuose, grojant Beni Feri or 
kestrui, vietinis jaunimas ir sve 
čiai turėjo puikią programą

L. B. WELLANDO APYLINKĖS SUSIRINKIMAS.
Balandžio 17 d. teisėtame su lyvių skaičiaus, su sekančia dar nelygioje kovoje su mūsų di o atėjus rinkimų dienai, atiduo 

Laukiama svečių iš Toronto sjrįnkime senoji valdyba atsi botvarke: 1. Susirinkimo atida džiausiais priešais — masko Rime savo balsą už sau priimti 
, 2. Susirinkimui pirmi liais okupantais. nūs kandidatus.

-   j— j ----------------------------- ------ - - ' - i Kartais mus skiria politiniai
maloniai sutiko*} druomenės laikinuoju valdyto rinkimo protokolo skaitymas, tą, radome palankiausias sąly nusistatymai ar pasaulėžiūros
l/i«rkn« i . . > T~» _ ___ _______ J J- 1____ _______ — z*-oz-» o»»/r/i r’Or/n JIP >-rfrrfz’ Iro _ ’

JU XXXVV» 1VV1X-1JV3 X^V/XXXMXXJU, ”1 rp • 1 11 1 v • *-**» *• *• J UX X1 Xtt 1UUO UlUOl^ nCUUd,

- ■ bando šaukti dar kartą visuotfr piniginės apyskaitos skaitymas, gyvybę. 1 ik paklausykime svie kuItūra ir visa tai, kas yra bu
Rengėjai ypač maloniai kvie • narį susįrinkimą tikslu iš 5- Revizijos komisijos praneši "

čia visus hamiltoniečius page rinkti naują valdybą. ---- — _
rbti šią dvigubą sukaktį, kuo sistatydinimas, 7. Tautos Fon čių ir kitur, tų kraštų vynausy
skaitlingiausiu dalyvavimu. Po Susirinkimas įvyks gegužės do pranešimas, 8. Tautos Fon bės eitų pieš religiją” Kaip tik 
koncerto smagūs pavasario šo 15 d., 11 vai. ryto, tuojau po pa do komiteto atsistatydinimas, priešingai — įvairios religijos 
kiai, grojant lietuviškam „Z ” - — - -
dui“ i " ‘ '
tui. Valdyba, pasitikėdama tau kiamam narių skaičiui, susirin sijos rinkimai, 11. Klausimai ir— „Darauge' 
tiečių parama, nustatė įėjimą kimas įvyks ten pat už 1 valan sumanymai, 12. Susirinkimo už riuose 
...i_ , oe j_i i.i.j dQS jr bus teįsėtas, nežiūrint da darymas. "

1 dingą lietuviui. Išsaugokime
mas, 6. Revizijos komisijoj at navijoje, Anglijoje prie darbie jas būsimoms kartoms.

Lietuvių Profesorių 
Draugijos Amerikoje Valdyba.

Ai maldų tose pačiose patalpose, 9. Naujos L. B. valdybos rinki turi pilną laisvę ir visos lygiai 
ir veikiant įvairiam bufe 161 Keliems Avė. Nesant rei mai, 10. Naujos revizijos komi traktuojamos. Mūsų spaudoje 

“, „Tėviškės Žibu 
N. Lietuvoje“ ir „Na 
— buvo rašoma, kad

PADĖKOS
m. balandžio 17 d. taip 
netikėtai staigmeną suruo V* | » *Z A WXZ kZ V KZ V. • ^Z AWABZ — AAAWAA #

grynai katalikiškose valstybėse susiems „Baby Shower ir ap 
persekiojama religija, štai iš ne dovanojusiems mane veitingo 
tolimos praeities pavyzdžiai: mis dovanomis mieliems kaimy 

1 Argentinos nrezid Pero nams ir artimiesiems: Mr. Mrs.
RINKLIAVA VASARIO 16 GIMNAZIJAI. nas,‘ būdamas katalikas, sukišo R Skujams, Mr. Mrs. V. Čerš

Vasario 16 gimnazijos namų Malonu pažymėti, kad pusę vii kalėjimą kelius R. Kat. kardi ^ms> Mr- ^rs. KraMuskams, 
išpirkimo didysis terminas la su rinkiku sudarė vietos skau nolus; uždarė katalikišką vie “įr- s- dažniams, Mr. 
bai skubiai artėja. Gimnazijos tai vyčiai. nuolyną; nutraukė iš katalikų ™rsą A- Puzarams^ Mr5'
Vadovybė ir Lietuvių B-nės Vo Rinkliava bus vykdoma per studentų stipendijas; uždraudė £ „ ą p k+'
kietijos Krašto Valdyba tiesiog visą gegužės mėnesį. Aukos bus viešas religines eisenas, ir užde Kel “įrs. b. Faketura
šaukia — SOS! JAV-bėse lietu renkamos atsilankant pas tau jo griežtą cenzūrą katalikiškai WlrJVLrs. Lūrsiams, Mr.Mrs.
vių B-nės LOK-as sudarė net tiečius į namus, sekmadieniais spaudai. J.Simmkevikiams, Mr.Mis V.Si
specialę Komisiją sėkmingam po lietuviškų pamaldų, per pa 2. Guatemalos prezid. Ar
vajui pravesti ir, atrodo, namų rengimus bei pramogas ir kiek mas, būdamas katalikas, griež
išpirkimo reikalas pajundintas viena pasitaikiusia ir tinkama tai įspėjo, kad davisiškija ne
gana energingai. proga. griautų valstybės pamatų, grą

Prisidėdama prie virš minė Laukiama nuoširdaus tautie sindamas griežtomis priemonė 
tos akcijos ir Londono lietuvių čių pritarimo ir duosnaus auko mis ir uždėjo cenzūrą katalikiš 

___  __ _____ _ _____ _ __ kolonija sukruto. Apylinkės V- jimo. Netenka abejoti, kad ir šį kai spaudai.
tiems skautų-čių vadovams — ypatingų Italijos vyrų, asketas, sudarė rinkimų kadrus ir pa kartą londoniškiai nebus pasku " ” 
p. E. Vilimienei, E. Mickūnui, gyvenąs vienuolyno celėje ir ruošė reikiamus aukų lapus, tiniai. L. E-tas.
kurie taip pat pridėjo nemaža yra tvirtai įsitikinęs, jog visos 
laiko ir darbo. .................

Daugiau ir dažniau panašių 
lietuviškų pramogų mūsų jauni 
mui —■ ir būkime tikri, jis Lie

tik 1.25 dol., palikdama stalių Revizijos komisija, ujienose
š. 

man

mu skyriaus valdyba rūpinosi 
lietuviškais reikalais, priimda 
ma kiekvieno tautiečio rimtą ir 
pozityvų patarimą savo veiki 
mui tobulinti, todėl šio koncer 
to rengėjams — skyriaus v-bai 
— šia proga suteikime vsiuoti 

praleisti sekmadienio vakarą paramą — visi dalyvaukime 
grynai lietuviškoje aplinkoje ir didžiajame metiniame. paren 
tokiame dideliame savųjų bū * 
ry!

Prie šios šventės rengimo 
daugiausia prisidėjo J. Trečio 
kas, paskyręs jai tiek daug lai 
ko, energijos ir net asmeniškų

gimė!
Mokiniams, atvykusioms su 

tėvais, įėjimas veltui.
Sutikime, pavasarį Hamilto 

ne! , Sk. St.
- ------------ -r Ml Florensijos burmistras prof,

išlaidų. Padėka priklauso ir ki Giorgio La Pirą yra vienas iš

mui —• ir būkime tikri, jis 
tuvai liks gyvas!

SUKAKTUVINIS 
KONCERTAS,

ruošiamas TF vietinio skyriaus 
4 m. sukakčiai paminėti ir spau 
dos atgavmo' 50 m. jubilėjui pa 
gerbti, įvyks ateinantį šeštadie 
ni» gegužės 7 d. 7 v. v. didelė 
je ir gražiože Royal Connaught 
viešbučio Crystal salėje.

Čia išgirsime žymią lietuvių

LONDON, Ont

minkevičiams, Mr. Mrs. V. Kau 
zinams, Mr. Mrs. Makuzams, 
Mrs. H. Diedonis, Mr. Mrs. B. 
Petroniams, Mr. Mrs. P. Mar 
tyšiams, Mrs. Helen Stanley, 
Mr. V. Poškaičiui ir visiems ki 
tiems padėjusioms bei prisidė 
jusiems nuoširdžiai dėkoju.

Valė Šarapnickienė.
* * *

Nuoširdi mano padėka mie 
4. Kairo R. Kat. vyskupas10™5 pusseserėms; Alb. Astra 

Elijas Zoghy kreipėsi į Egipto uskienei ir Anelei Kukemenei, 
■ - .......................... surengusioms man tokią gra

turtingą priešvcstuvinę 
j}emdama staigmeną ir uz tokias ijrangias 

paveikusios padaryti klaidingą nimM> ar kieno «°rs inspiruoja S2S virs išdėstytais faktais, ku dovanas. _
išvadą: „Ar kam patinka, ar™. «« buvo rašyti musų augščiau Negaliu pamiršti ir gerosios
ne, bet tenka pripažinti, jog Pav., Htmiltone yra Lietu‘svardlI\toJ sPaudoJ>. klausiu: tetos - Onos Karpavičienes, 
buvo padaryta fatališka klaida vių Soc. Demokratų skyrius, ta\ kas dįar lojusios tiek darbo parengimą
siekiant įvykdyti ministrų kabi ir prieš tą Social. Demokr. sky \r kas vartoJa bojševikiskus me rengiant, jos gražią ir brangią 
neto krizį, kai išorinis pavojus rių Hamiltono Tautos Fondo 
reikalavo ryžtingų vyriausybės pirm. p. S. Bakšys pradėjo ne 
aktų...“ Šituo metu nebebuvo kultūringą šmeižimo akciją. Pa 
svarstomas vyriausybės krizės minėsiu tik svarbenius to šmei 
reikalingumas, bet išorinis Lie žimo pasisakymus, būtent: kad 
tuvą puoląs pavojus.

Su tikra pagarba
J. Audėnas.

3. Romoje, Italijoje, kur. Šv. 
Tėvo sostas, persekiojami evan 
gelikai, uždaromos jų bažny 

aštrios dabartinio pasaulio pro LAIŠKAI REDAKCIJAI... riuose prašoma išeivijoje lietu čios, draudžiamos viešos religi 
blemos gali būti išspręstos kri Atkelta iš 2-ro psl. vius vienybės> tolerancijos, so nes procesijos, ir kontroliuoja 
kščioniškos artimo meilės. J 
seniai jis nacionalizavo gele niais vidaus” gz...........  .
žies liejyklą ir atidavė ją joje mais nieko nebuvo pasisekę pa 061 įparaginimų. 
dirbantiems darbininkams.

DANTŲ GYDYTOJAS 
Dr. N. SKAAB 

iš Europos 
3 Barnesdale S. (kmp.King) 

HAMILTON, Ont. 
Tel. LI 4-6405

Ne kiti. Kadangi šitais pagrindi įtarumo. Taip turėtų būti, bet, ma jų spaudu
.................... ; gyvenimo klausi deJa- ne V1S1 klauso Prasym4 4 W 

bei paraginimų.
daryti. ' Yra net tokių, kurie sąmonin bažnyčios reikalų minister} pra

Atrodo, kad klaidingos in gai griauna veinybę, tą daryda šydamas įvaryti iš ^giP^° Je štai 
" formacijos bus laiško autorių ™ dėl savo politinių įsitiki hovo Ifudmmkus. F~^— • i • •• cm virė icrl o

i Carlton Clothes Shop 
į LIETUVIAI, JŪSŲ DĖMESIUI!
x Pagarsėjusi savo gražiais fasonais vyrų ir moterų 

rūbų siuvykla.
8 Dirba labai prityrę meisteriai—siuvėjai!
a Kaip dalininkas pas mus dirba prityręs lietuvis siuvėjas, 
v Jau 5 metai, kai turime nuolatinius lietuvius klijentus 
g ir nesame patyif; nusiskundimų.

Mūsų įstaigoje kalbama lietuviškai, angliškai, vokiškai, 
A ukrainietiškai, rusiškai lenkiškai ir tt.
| 281 KING STREET EAST HAMILTON, ONT.
| Telef. J. A. 2-6439.

PERKATE ar PARDUODATE?

<todus; ar soči įdemokratai, ar 
grynai katalikiškos augščiau iš 
vardintos vyriausybės bei as 
mens?

Be to patarčiau p. Bakšiui 
mesti tą nekultūringą akciją ir 

demo ne&naut2 vienybės, kuri Hamil 
buvo net visiems 
K. Lukoševičius.

suprasdama p. nos metu ir palydint mane į šei

Lietuvių Soc. demokr. eina 
prieš religiją ir kad soc. ____
kratai vartoja bolševikiškus me 
todus ir tt. Kad šmeižtų eili 
nis pilietis nebūtų noustabu, 
bet girdint tą iš intiligento, at Lukoševičiaus norą apginti sa 
.sargo£' karininko įr save vadi vo organizacijos garbę,, deda šį

tone iki šiolei 
pavyzdžiu.

NL RED.,

dovaną, bet ir jos širdingą rū 
pestingumą, kurį jaučiu nuo ma 
no atvykimo į Kanadą dienos.

Dėl vietos stokos negaliu iš 
vardinti visas, prisidėjusias sa 
vo atsilankymu ir įteikusias 
taip brangias dovanas, kurios 
liks man atmintis Jūsų nuošir 
dūmo, parodyto šios staigme

* Namai *0kiai * Sklypai
* Bizniai '‘Pramoninė* nuosavybe*

Gerb. p. Redaktoriau,
Prašau patalpinti laikraštyje l, 

„Nepriklausoma Lietuva ma nanįjo demokratu, tikrai nuos laišką, tačiau nemano, kad p. 
no straipsn} „Kur toieiancųa . Bakšys, kuris Tautos Fondo aQU-
Už a tus atsakau. TuHu pasakyti( kad a§ ne atstovybės pirmininko pareigo

KUR TOLERANCIJA? skaičiau spaudoj ir negirdėjau, se ^abai gražiai veda pinigų tel
Įvairių srovių lietuviškoj sp kad Soc. Demokr. valdomuose kim? Tėvynės laisvinimo tiks 

audoj talpinami straipsniai, ku kraštuose: pavyzdžiui Skandi *r ta2P gražiai jungia šin 
darban visus Hamiltono iletu

w vius, ka djis sąmonnigai vestų ardui Jonaičiui „Tėviškės Žibu 
i ; akciją prieš Soc. D-tus. Grei rių“ redakcijoj, 941 Dundas St.
J t čiausia tai bus koks nors nesu W., Toronto, Ont., randasi laiš
; [ sipratimas, kuriam išsiaiškinti kas. Prašom jį patį atsiliepti ar
! I bus duota NL vietos. ba žinančius pranešti jo adresą.

myninį gyvenimą.
Dar kartą visoms nuoširdus

Ilona Pilypaitė.

PAJIEŠKOJIMAI
— Pajieškojimas. Jonui, Edu

Kompetetingo patarnavimo kreipkitės pas: —
A. PRANCKEVIČIŲ ... LI 9-4121. 

Hamilton Office .... 913 Main St. East.

RID OUT reallSte 
KANADOS STAMBIAUSI REALTORIAI 

Skyriai visoje Ontarijoje.

S Sekite naujas madas — užsisakykite
KOSTIUMĄ, VASARINĮ AR ŽIEMINĮ PALTĄ. 

Speciali nuolaida užsakant dabar.
Geriausios angliškos medžiagos iš naujausių audinių 

Pritaikome kelnes prie jūsų švarko. 
Garantuotas darbas — galima ir kreditan.

VALOME —P ROSI J AM E.
Paimame iš namų ir pristatome.

NICK'S TAILOR SHOP
X PATAISYMŲ EKSPERTAI.
I 616 Charron, Montreal. — — — — WI 8013

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SON 3 ;
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

Tel.TR. 1135

VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

SPECIALIAI NUPIGINTA 
RŪBŲ VALYMO KAINA. 

0.95 
0.95 
0.90 
0.85

Kostiumą* .... 
Paltas (lengva*) 
Suknelė .............
Skrybėlė .............

Paimam iš namų ir pristatome į visas Montrealio miesto 
dalis. Darbą atliekame sąžiningai.

Lietuviai sav.: J.Matulaitis, J. Kriaučeliūnas, A.Majauskas.
TEL. TR 1135 — 2836 ALLARD ST.—MONTREAL.

iniiiiiMiiuniinmnnminutuniiiiiiiiiiuiiiiiiiifiiiiiMiiiffltiiinwiiMMimmw

COLONIAL TURKISH BATHS 
VIENINTELĖ VANTOS IR KIBIRO 

SISTEMOS PIRTIS MONTREALYJE 
Viskas tik už $ l.oo

Mūsų gydymo specialybė: reumatas, lumbago 
ir artritis. Naudinga svorio mažinimui.

Masažo ekspertai Jūsų patarnavimui. 
Atdara kasdien nuo 2 P. M. iki 5 A. M.

MOTERŲ DIENA: telef.:
kas antradienį nuo 2pm iki 11 pm. PL 0094 

Masažistės Jūsų patarnavimui.
Susitarimas iš anksto nereikalinga*. 

3963 COLONIAL AVE., MONTREAL.
(2 g. į rytus nuo St. Laurent BĮ.)

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN —' WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440
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MONT|REAL Š. m. gegužės mėn. 7 d., 7 vai. vakaro
MONTREALIO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS

MOTINOS DIENOS MONTREALIO SEIMELIO 
minėjimas Montrealy yra ren Prezidiumas, posėdžiavęs ha 
giamas šeštadieninės mokyklos landžio 29 d. galutinai perėmė 
gegužės 8 dieną, 3.30 po pietų pareigas ir dokumentus iš bu 
D'Arcy McGee salėje, 220 Pi vusios KLB Montrealio sky 
ne Ave. West. Programoje A. riaus valdybos. Šia proga jos 
Šidlauskaitės paskaita (prof, pirmininkui L. Balzarui ir visie 
kun. Yla negali atvykti), tau ms valdybos nariams išreiškia 
tiniai šokiai ir vaidinimas „Ka ma nuoširdi padėka už jos sąži 
ralaitė Teisutė“. Visuomenė ningai ir kruopščiai eitas parei 
kviečiam skaitlingai dalyvauti, gas. 
Pelnas skiriamas šeštadieninei Posėdžio metu buvo priimti 
mokyklai paremti. Įėjimas — šie nutarimai: 
laisva auka. Tėvų Komitetas.

ŠAUKIAMAS LIETUVIŲ 
ENCIKLOPEDIJOS BEND 
RADARBIŲ SUSIRINKIMAS

Lietuvių Enciklopedijos lei 
dėjas J. Kapočius su redakci pirmininkai yra prašomi pa 
jos nariais prof. J. Puzinu ir ruošti pranešimus apie iki šiol _ 
dr. J. Girnium gegužės 5 d., šį nuveiktus darbus ir juos patiek 
ketvirtadienį, atvyksta į Mont ti gegužės mėn. 15 d. įvykstan 
realį ir nori padaryti pasitari čiame posėdyje, 
mą su Montrealy gyvenančiais 3) Sekantis 
bendradarbiais — dr. B. Povi diumo posėdis 
laičiu, dr. H. Nagiu, inž. L. Bal madienį tuojau 
siu, p. Jurkum, agr. P. Rudins maldų naujose 
ku, teis. B. Katilium, red. J. parapijos patalpose. 
Kardeliu ir kitais, kas tiktai do 
misi Liet. Enciklopedijos leidi 
mu - redagavimu ir galėtų pri 
sidėti prie jos turinio. Enciklo

1) Nuo balandžio mėn. 29 d. 
p. Pranas Šimelaitis yra laiki 
nai skiriamas atstovauti Vasa 
rio 16-sios Gimnazijos reikalus 
Šalpos Komitete.

2) Lietuvių Dienos komisijų

Seimelio Prezi 
įvyksta šį sek 
po 10 vai. pa 
Aušros Vartų

St. Naginionis. 
Prezidiumo Pirmininkas.

SLA KUOPOS
pedijos leidėjas su redaktoriais susirinkimas šį sekmadienį, tuo 
gegužės 5 dieną apie 6 vai. va jau P0' pamaldų, naujosios AV 
karo bus „Nepriklausomos Lie ' 
tuvos“ redakcijoje, ir kadangi 
jie galės būti tiktai vieną vaka 
rą, tai tuojau pat, jiems atvy 
kus, 7 vai. vakaro NL redakci 
joje šaukiamas susirinkimas, 
kuriame prašomi dalyvauti visi 
čia suminėti asmens ii tie, kas 
Enciklopedija domisi ir norėtų 
prisidėti bendradarbiavimu.

GEGUŽINĖS PAMALDOS ne, Bannatyne 5441 nr., kam 
Aušros Vartų bažnyčioje kiek pas Woodland. Čia sustoja ir 
vieną vakarą 8 valandą, o šv. du autobusai — Bannatyne ir 
Kazimiero bažnyčioje šeštadie Woodland-Berling. 
niais 8 vai. vakaro.

bažnyčios salėje. Nariai prašo 
mi dalyvauti visi, nes bus aptar 
tas vakarienės klausimas, susi 
mokami mokesčiai ir naujų na 
rių priėmimas. Norį įstoti į SL 
A 123 kuopą, prašomi atsilan 
kyti susirinkime.

DR. J. ŠEGAMOGAS 
persikėlė į naują vietą. Jo ofi 
sas-kaibnetas dabar yra Verdu

„TAURAS”
jaukioje „M O O S E HALL” salėje 

1173 Drummond Str., 
(miesto centre) 

ruošia

SAVO SEZONO UŽDARYMO ŠOKIŲ VAKARĄ
s u 

gausia loterija, kortų šokiu, bei bufetu su gėrimais ir 
užkandžiais.

Vakarui groja „LITUANICA” kapela.
Įėjimas tik vienas doleris, kuris skiriamas sportininkų 

paruošimui Lietuvių Dienai Montrealyje.
M.L.S.K. „Tauras“ valdyb

UŽ $ 11.25 Į MĖNESĮ 
ŠEIMININKAS ANT NUOSAVOS ŽEMĖS!

UNITY LAND & HOUSING LTD. 
1470 Peel St. Montreal.

Tel.: PL 6873, 6874, 6875 ir 6876, 
siūlo Tamstoms — tik 6 mylios nuo Montrealio — 

6000 kvadratinių pėdų 
nepaprastai gražius sklypus 

už $ 300.—
Išsimokėjimui tik po $11.25 mėnesiui. 

Susitarti prašome skambinti
G. Rukšėnas, tel. HE 7920, vakarais RA 2-8407.

VASAROTOJAMS!
Kambariai su maistu

tik 50 mylių nuo Montrealio.
15 rue Beauchamp.

St. Adele
(prie 11a kelio)

Susisiekimas su Montrealiu 
autobusais kas valandą.

Graži vila ant ežero kranto.
Jau nuo 15 gegužės galima 

nuomoti kambariu? arba 
užsisakyti vėlesniam laikui.

E. Grybaitienė.

STASYS DAUKŠA, LL. D.
Suite 25—26

152 Notre Dame St. E.
tel. UN 1-2013 ir BE 7296
Res. 5657—12 Avė., Rsm.

RA 2-5229.

DR. J. Š E G A M O G A S
CHIRURGINĖ ir 

BENDROJI PRAKTIKA 
office 5441 Bannantyne 

(kamp. Woodland) 
Verdun. Tel. HE 3175. 

priėmimo vai.: 2—4; 7—9; 
šeštadieniais 11—1 

arba pagal susitarimą, 
namų 1038 Osborne Av. 
Verch n. Tel : PO 6-9964.

DANTŲ GYDYTOJAS

I
 SPORTO ŠVENTĖ VAKARAS MAŽLIETUVIŲ 

TORONTE. REIKALAMS
T.L.S.K. Vytis gegužės 7 d. šeštadienį, gegužės 7 dieną, 

rengia plataus masto Sporto 8 vai. vakaro Mažosios Lietu 
Šventę. Didžiausia šios šventės vos Bičiulių Draugijos veiklai 
atrakcija bus rungtynės tarp paremti ruošia įdomų šokių va 

, ? dvigubo Š. A. lietuvių krepšį karą UNF salėje. Visi lietuviai, 
; • nio lygos „Žvaigždžių“ rinkti kurie rūpinasi, kad atkurtoji ne 

nės, kurią sudaro geriausi tos priklausoma Lietuva būtų dide 
lygos žaidėjai iŠ Amerikos bei lė ir apjungtų visas etnografi 
Kanados klubų, kaip tai Gry nes Lietuvos žemes, prašomi 
bauskas — Rochesterio', Račka būtniai atsilankyti vakare ir pa 
— Detroito, Barzdukas — Cle remti šį svarbų reikalą, 
velando, Bieliūnas — Niagara PRANEŠIMAS POLITINE 
Falls ir kt. ,

Šventės programa: tema bus Liet- namuose geguž.
9—3 vai. — Stalo, tenisas — 8 d7 4 ,vaL P.° pie^' Praneše 

Table Tennis Centre, 898 St. Jas bus žurnalistas V. Rastenis 
Clair St. W. '* """ '7—

2—3,15 — Jaunių Krepšinis
— Tor. Vytis—Latvių s. klu 
bas.

3,15—4,30 —■ Moterų Tink 
linis — Toronto Vytis — Ro 
chesterio Sakalas. ŠV. ANDRIEJAUS

4>30 6 — Toronto Vytis—- liuteronių bažnyčioje, Carlton 
M.L.K. Lygos Rinktine Krepši įr Jarvis gt. kampe, gegužės 8 
nio bei tinklinio rungtynės įvy d.( 9 val. rytO( lietuvių pamal 
ks Parkdale Collegiate 209 Ja dos. Pamokslas skiriamas Moti 
meson St. Ties Queen ir Lands nos Dienai., 
downe St.

8 v. — Viešas susipažinimo 
šokių vakaras St. Regis Hotel 
(Sherbourne ir Carlton St.), 
kurio metu bus įteikiamos do 
vanos geriausiems šių metų Ka 
nados lietuviams sportininkams 
ir Šventės laimėtojams.

Tikimės gausaus lietuviškos 
visuomenės atsilankymo į šią 
pavasario Sporto Šventę.

T.L.S.K. „Vytis“.
TORONTO LIETUVIŲ

iš New Yorko.
SERGA dar ir nedirba inž. P. 
Lelis.

Įėjimas visiems laisvas. Ma 
loniai kviečiame visus atsilan 
kyti. Rengėjai.

Kun. dr. M. Kavolis.
— Geg. 7 d. Jūrų Skaučių 

Rėm. būrelis rengia balių Pala 
ce Pier ant ežero kranto.

TORONTO KŪRĖJAI- 
-SAVANORIAI VEIKIA 
Toronto Kūrėjų - Savanorių 

skyrius, telkdamas lėšas šelpi 
mui Lietuvos laisvės kovų in 
validų ir nedarbingų kūrėjų-sa 
vanorių, gegužės m. 7 d., 7 v. 
30 min. Šv. Jono Krikšt. para 
pijos salėje ruošia linksmą po 
būvį, kuriame gros L. O. „Tri 
mitas“, dalyvaus „Linksmieji 
broliai“ su aktualijomis ir bus 
kitos įvairenybės. Atsilankyda 
mi paremsite šalpos darbą ir 
maloniai laiką praleisite.

Sk. V-ba.
SUDARYTA ŠVEDŲ 

PARAPIJA
Kun. Raidur, kunigavęs ii 

gesnį laiką Estijoj ir Švedijoj, 
dabar Toronto jau 4 metus lai 
ko pamaldas švedams hutero 
nims du kartus mėnesyje, pats 
dirbdamas pirmoj eilėj fabrike. 

Pranešame, kad gegužės 13 mė sportininkus. Jungtinė Liuterionių Bažnyčia
d., penktadienį, 8 vai. vak. Ber Toronto Sporto Klubo „Vytis“ Amerikoje sutiko šią grupę pri 

'*’■ ,J ’ imti bažnyčios orgamzacijon,
jei pasižada vystyti organizuotą 
bažnytinę veiklą, jei jos kuni 
gas dirbs vien bažnytinį darbą 

Kandos Liet. Sporto apygar įr parapijiečiai prisidės lėšomis 
dos pavedimu, Toronto L.S.K. parapijiniam darbui išlaikyti. 

Toronto Kunigas ir parapijiečiai sutiko. 
898 St. Dėlto Kanados Sinodo prezi 
atviras dentas kun. dr. Jacobi gegužės

MONTREALIO LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS 
„TAURAS“

užbaigdamas 1954-55 m. pava čia ir bus pradėta statyti nauja 
sario sezoną ruošia linksmą šo Šv. Kazimiero 
kių vakarą gegužės 7 d., 7 v. čia. 
vakaro 1173 Drummond Str. 
(miesto centre). Nežiūrint vi 
sų pramogų, kurios bus šiame 
vakare, prisimintina štai kas:

1. Tai yra paskutinis sporti 
ninku ruošiamas vakaias prieš 
Lietuvių Dieną Montrealyje.

2. Pelnas gautas šiame vaka 
re bus panaudotas geriausiam 
sportininkų paruošimui, bei nuo tęsia mokslą toliau.

; mavimui salių, kurios bus pa tus lankantieji šiemet baigia 
’ naudotos Lietuvių Dienoje Mo kursus ir gaus pažymėjimus, 
ntrealyje rugsėjo 3—4 d.d. Ir šį šeštadeinį toje pačioje

3. Jeigu Tamsta nori Lietu Montaine gat. mokykloje bus 
vių Dienos, o be to ir soprto, lituanistinių dalykų pamokos, ti, kad šv. Jono Kr. parapija ir 
kuris šią dieną padarys daug 
įdomesnę — praleisk šeštadie 
nio vakarą sportiškai ir links 
mai su jaunimu, siekiančiu vis ~ 
daugiau ir geresnių rezultatų. ri’gat’*4249* nr.’ įvyks visuotinis

Liet. Akademinio sambūrio su 
sirinkimas. Narių dalyvavimas 
būtinas. V-ba.

E. KARDELIENĖS 
muzikos studijos mokinių kon Vytis, gegužės 7 d. 
certas sekmadienį domino pil Table Tennis Centre 

viešėdama Montrealy, pp. Stan ną salę publikos. Konccrtan be Clair St. W. rengia 
kevičių šeimoje, plačiau susipa kitų atsilankė KL Katalikių 1955 m. Kanados Lietuvių sta g d. Toronte kun. Raidur iškil

REIKALINGA moteris ar mer žino su Montrealio miestu, ap Moterų dr-jos suvažiavimo dau lo teniso pirmenybes, žaidimai mingai įveda švedų parapijos
gaitė namų ruošai. Pageidauja lankė daugelį pažįstamų, lankė gumas dalyvių ir nemažas bū bus vyrų, vyrų dvejeto, moterų kunigu. Tuo ši grupė jgauna
ma mėgstanti vaikus. Geras at ~ 

lyginimas ir kambarys.
Kreiptis 3475 Van Horne, 
Apt. 4. Tel. RE 8-3319.

PARDUODAMA
dviguba lova, sofa (chester 

field), elektrinis pečius. 
Teirautis tel. HE 3567.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
82 -— 7 Ave. Ville Lasallle. 

Tel. HE 1772. 
Parduodama

VALGYKLA-RESTORANAS
7682 Edward St., 

Ville Lasalle, tel. TR 8112. 
Puiki vieta, pagrindinių gatvių 
sankryžoje, autobusų keitimosi 
vieta. Valgykla veikia nuo se 

niai. Turi gerą klijentūrą.

Telefonas 
HE 3175. Priėmimo valandos 
tos pačios.

NUOTAIKINGĄ 
linksmavakarį kitą šeštadienį, 
gegužės 14 d. ruošia Montre 
alio skautės ir skautai. Progra 
mą išpildo abiejų Tuntų meni 
nės puošmenos. Vakaras bus 
paįvairintas seniai begirdėtais 
žaidimais bei papildytas turtin 
ga loterija. Pradžia: 7 valandą 
vakaro. Vieta: 4225 Berri 
St. (kampas Rachel St.).

Tuntų Vadovybė.
PO SUOLĄ Aušros Vartų baž 
nyčiai užsakė pp. LiesunaiČiai 
ir pp. Aniolauskai.
VILIMAI verduniškiai AV pa 
rapijos salei padovanojo elektri 
nę krosnį virtuvei.

DR. J. M ALI ŠKA 
priima: 9 a. m. — 10 p. m. 
5303 Verdun A., Verdun, 

Tel.: TE 4547

NOSIES, GERKLĖS ir Į 
: AUSŲ SPECIALISTAS į 

ir CHIRURGAS : į 
DR. R. CHARLAND ; 

: 956 SHERBROOKE E.
i Tel.: FR 7684. EX8822į

6351

parapijos bažny

LIGOS IR
S. Pakulytė 

Įėjo dalyvauti

NELAIMĖS
susirgo ir nega sporto klubo „Vytis“ valdyba, 

____ E. Kardelienės norėdama plačiau išvystyti sp 
mokinių koncerte. Dar serga p. ortinę ^veiklą visame Toronto 
Meilutienė 
netrukus pasveiks. 
Taruįka.
LITUANISTIKOS

Tavo paaukotas doleris įėji 
mui į gražią „Moose Hali“, 
duos geresnių rezultatų mūsų 
besportuojančiam jaunimui.

„Tauro“ Valdyba.
P. M. GALDIKIENĖ

,bet tikimasi, kad 
Susirgo J.

KURSAI
Antrus me

lietuviškame jaunime, balan 
džio 24 d. lankėsi pas šv. Jo 
no Kr. lietuvių parapijos klebo 
ną kun. P. Ažubalį. Nuoširdžio 
je nuotaikoje praėjusio pasikal 
bėjimo metu gerb. Klebonas sa 
vo parapijos vardu „Vyties’1 
sporto klubui pažadėjo morali 
nę bei medžiaginę paramą bei 
globą. Šia proga tenka pastebė

AKADEMINIO SAMBŪRIO praeityje, o ypač, klubo kūrimo 
ŽINIAI. si laikotarpyje nuoširdžiai rė

Pranešame, kad pep-tižės 13 mė sportininkus.

Valdyba.
PRANEŠIMAS STALO 

TENISININKAMS

si E. Kardelienės muzikos stu rYs mūsų kultūrininkų. Atsilan ir jaunių klasėse. Pradžia 10 
dijos mokinių koncerte, kuriuo kė ir būrelis latvių. Koncertą į vai. ryto. Regsitracija atlieka 
buvo labai susidomėjusi, todėl kaspinus įrašė A V klebonas ma vietoje iki 10 vai.
pareiškė pritarimą ir pasisakė kun. dr. J. Kubilius. E. Karde Kanados bei Amerikos lietu 
už jaunimo skatinimą mokytis lienę labai gražiai pasveikino viai stalo tenisininkai kviečiami 
muzikos; lankėsi ir NL redak mokinių tėvų vardu Jonas Lu šiose pirmenybėse gausiai daly 

koševičjus, dažnai stebįs pamo vauti. 
kas ir nepasigailėjęs šiltų mo 
kytojai žodžių. Labai įspūdin 
gai sveikino Liet. Kultūros Fo 
ndo atstovas Stp. Kęsgailą su 
Seimelio Prezidiumo atstove 
Irena Lukošveičiene, įvertina 
nt E. Kardelienės pasiaukoji 
mą kultūriniams Montrealio lie 

sakė pamokslą, turėjo pasima tuvių tikslams. Mokytoja ir mo

K. Mot. vakarienėje ir plačiau nų. E. Kardelienė kone. įžango 
susipažino su Montrealiu.

VIENUOLIS T. KUN. 
PLACIDAS,

dalyvavęs KLKMD-jos šuva gramos iškrenta du svarbūs nu 
žiavime, dalyvavo AV parapi meriai. Apie koncertą sekančia 
jos persikėlime į naująją bažny me NL numery bus plačiau, 
čią, lankėsi E. Kardelienės mu KARIŪNAS p. Paukštaitis, ge 
zikos studijos mokinių koncer raj išėjęs vienų metų kursą, iš 
te ir plačiau susipažino su Mon vyksta stažuoti į Vancouverį. 
trealiu- SUSILAUKĖ dukters pp. A.

ŠVENTO KAZIMIERO Gudų šeima, sūnaus pp. J. Ra 
i klebonijos statyba manauskų šeima ir pp. A. Stan 

bus baigta apie gegužės mene kų šeima, 
šio galą. Persikrausčius į nau 
ją kleboniją, bus griaunama se 
noji klebonija ir senoji bažny

cijoje, o antrad. rytą išvyko į 
New Yorką.

KUN. P. AŽUBALIS,
Šv. Jono parapijos klebonas To 
ronte, dalyvavęs KLKMD-jos 
suvažiavime, dalyvavo Aušros 
Vartų parapijos persikėlime 
naujai pastatytą bažnyčią, ir pa 
t.. , ' ...... . ... . . .,
tymų su pažįstamais, dalyvavo kiniai gavo daug gėlių ir dova

SULLIVAN REALTIES Co.
Member of Montreal 

Real Estate Board
1410 Guy SL, tel. FI
Perkant ar parduodant neju-
domą turtą kreiptis pas mūsų parapijos

Lietuvį Atstovą

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
namų telefonu HE 7877.

1. 4 butų, 6 metų senumo kam 
pinis namas su 2 garažais,

Parduodama 
KALAKUTŲ FARMA

T.L.S.K. Vytis.

misijos statusą ir bus šelpiama.

SIŪLO TARNYBĄ
Gamybos firmai reikalingas an 
gliškai kalbantis raštinės ir eks 
pedicijos tarnautojas (office 
clerk and shipping), mokantis 

mašinraštį. Kreiptis 
257 Niagara St., Toronto.

je, pažymėjusi mokinių pažan 
gą, apgailestavo, kad susirgo 
viena pažangiausių mokinių, 
Silva Pakulytė ir dėl to iš pro

Dr. A. Pacevicius
Gydytojas ir Chirurgas
Naujas kabinetas 

280 Roncesvalles Avė 
Telefonas OL. 4778.

Priėmimo valandos: 11-1 v.; 
vakarais nuo 6-8 v.,; trečia 
dieniais ir šeštadieniais 11-3 
v. pp. Kitu laiku, susitarus.

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Raštinė: O Liver 4451

Dr.P.MORKIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

Bannantyne, Verdun. ..... ..
j $ 27.500. ir °u vasarnamiai ant Richelieu

! iru. F A nil'll Valtie! 2. Naujas 5* butų namas 9 Avė., uPės kranto prie didelio kelio;
' Vr.Il^AIlUrUKcllllSS ville LaSaine $25.000. xra elektra ir telefonas; 18 my

956 SHERBROOKE E.
Tel.: OH 7236.

▼ 1 A Iv. ~ J

3. Naujas 4 butų namas prie nuT° Montrealio. Kreiptis 
pat statomos lietuvių bažny Pas J' Tutvin. 11 8 th Ave. 
čios. $ 26.000. Iberville Que. Tel. 5430

1. .     IK     . i—,.n_   j St Johns, Quo,

K. L. B. Britų Kolumbijos 
APYLINKĖS VALDYBOS

BIURO 
ir Valdybos Pirmininko 
diplomuoto teisininko 

IONO J.JUŠKAIČIO, LL.B. 
naujas adresas yra:

Suite 14, Tunstall Building 
709 Dunsmuir Street 

Vancouver 1, B. C., Canada.
Telefonas: Pacific 4511.

1082 Bloor W. Toronto 4. 
j rytus nuo Dufferin St.

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. va 
(pagal susitarime'

VIENYBĖJE — GALYBĖ 
TAUPYK 

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

Toronto, OnL KE 3027.
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