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Didžioji Britanija garantuoja 6 Europos valstybių saugumą
Praėjusią savaitę Maskva 

nėrėsi iš kailio naujais savo 
bandymais ir kombinacijomis 
prieš stiprėjantį vakarinį blo
ką. Komunistai tas kombinaci 
jas vertina, lyg tai būtų

STALINO KOMPROMISAI 
VAKARAMS.

Visų pirma Maskva siūlo ne 
va laisvus rinkinius Vokietijo
je, Kurui jau šešeri metai Kai 
i.u..i:va nesutinka. Bet. . . Sta 
Imas nesutinka, kad rinkimus 
Kontroliuotų Jungtinių Tautų 

—Organizacija. Jis pasitikįs tik
tai „didžiaisiais“, kurių tarpe, 
žinoma, jis grotų pirmąjį smui
ką. . . Bet, kas svarbiausia, 
jis labai norįs su trim „didžiai 
siais“ prie litro vodkos išsikal
bėti visais svarbiais klausimais. 
Stalinas su mažaisiais nenori 
turėti jokių reikalų, nes mažie 
ji turi jo klausyti. Jis prisilai
kąs Krylovo pasakėčios „Vil
kas ir Ėriukas“. Šiuo atveju 
Stalinas tiktai pamėgdžioja 
Mussoiini, kuris taip gi siūlė 
susitarti „didiesiems“, o ma
žuosius priversti šokti pagal jų 
totalistinę dūdelę, 
džiausis totalistas, Stalinas to 
ir siekia. Jis toje srity jau tu
rįs praktiką, nes Jaltoje, Tehe 
rane ir Potsdame jis elgėsi taip, 
kaip jis norėjo. Tie prisimini 
mai jam aštrina apetitą ir da
bar. . . Bet

DIDŽIOJI BRITANIJA 
IŠKIRTO POKŠTĄ, 

kuris Staliną ypatingai sujau
dino ir daro jį ypač „nuolai- Julijana, kuri puikiai kalbėjo

dų. .
Did. Britanija susitarė su še 

siomis Europos vakarų valsty
bėmis — Prancūzija, Italija, 
Vakarų Vokietija, Belgija, 
Olandija ir Luxemburgu — ir 
vieną dieną iškilmingai visų tų 
valstybių sostinėse paskelbtas 
pareiškimas, kad Did. Britani
ja garantuoja tų valstybių ne
priklausomybę. Jeigu kas už 
puls kurią tų valstybių, D. B. 
automatiškai įstoja karan tos 
valstybes ginti. Taigi, šie D. 
B. įsipareigojimai yra tos pa
čios vertės, kokie buvo jos įsi
pareigojimai prieš 2 Pasaulinį 
karą kitų valstybių atžvilgiu. 
Tai yra labai rimtas Londono 
žingsnis, ir jis negalėjo nesu- 
jaudinti Stalino ir negalėjo jo 
nepaveikti „pacifikacijos“ pras 
me. Tai viena iš priežasčių, 
kad Stalinas darosi „nuolaides
nis. . .“ Tačiau

GINKLAVIMOSI SUMAŽ1N 
TI SOVIETAI NESUTINKA.

Todėl JTO užklausė Mask- 
Kaip di- va: su kokia tarptautine kont- 

lole, be kurios nusiginklavi
mas neįmanomas, ji sutinka ar 
iš viso nesutinka? Atsakymas 
į klausimą nesulaukiamas.

NAUJA MEKA ARBA 
NAUJA ROMA.

Tokia dabar yra pasidaręs 
Washingtonas, kurin lankosi 
viso pasaulio valdžių viršūnės. 
Lankėsi Olandijos karalienė

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA.
JAV kongrese,
i New Yorko minią, kuriai siū- gali 
iė naudotis fizine ir dvasine at
vanga. Truputį buvo susitūpi 
nusi, kai reporteris paklausė, 
ar 14 metų jos duktė, turi „boy 
frentą" ?. . .

Lankėsi ir Švedijos premje
ras Erlanderis, kuris išvykda
mas patikino Ameriką, jog Šve 
dija visai pasiruošusi pasiprie-

prakalbėjo ir šinti agresoriui: per 48 vai. ji 
pastatyti ant kojų 600 

tūkstančių kariuomenę ir apie 
2500 lėktuvų. Tai vis taktai, 
kurie Staliną vcičia būti „nuo
laidesnių“. . .

Šių tarpe verta suminėti, kad 
PARYŽIUJE TARĖSI DB 

KARO M1N1STERIS
Aleksanderis su Prancūzijos ka 
ro ministeriu. Pasitarimuose

vijos prezidentas. Jau anks
čiau buvo žinių, kad jam prezi 
dentauti nesiseka. Dabar Ry 
gos radijas oficialiai pranešė, 
kad
tas. Dabar bus eilė Paleckio, 
nes ankstyvesnes žinios apie 
Kirchensteiną buvo siejamos 
su žiniomis apie Paleckį. Kaip 
žinoma, abu „prezidentai“ turi 
„silpnybę" prie stikliuko, ku
ris juos didele dalimi ir nuve-

Pavergtoje Tėvynėje
— Vyr. Lietuvos Sovieto nu 

tarimu LSSR ginkluotų pajėgti 
ministerija jau pavadinta aiš
kesniu vardu: karo ministeri
ja. Tuo nutarimu pakeistas ir 
Sovietinės Lietuvos konstitu
cijos 48 straipsnio tekstas. 
Naujais sovietiniais Lietuvos 
ministeriais pagal „ukazus" pa 
skirti, žuvų pramonės — Mau- 
šos sūnus Elijošius Bilevičius, 
vietos pramonės — Vacį. Bo- 
reika, kultūrinių-švietimo įstai 
gų reikalais rūpintis prie so
vietinio Ministenų Tarybos Ko 
miteto pirmininku — Vyt. Gir 
džius, teisingumo ministeriu— amerikoniškam gyvenimui pa- 
Alb. Likas.

— CDN Service skelbia, kad 
vasario 1 d. Vilniuje Pedag. 
Institute buvo įvestas spec, se
minaras tyrinėti sovietinei ling 
vistikai. Jo svarbiausio lekto- 
naus Aryškino pareiškimu Lie žeikiu rajono 
tuvoje per trejus metus turi 
būti įvestas rusti raidynas. 
Tuo būdu tai, ko nepavyko pa 
daryti Muravjovui Korikui, da 
bar nusprendė vykdyti bolše- lionis”. 
vikai.

— Žinios iš Lietuvos pa
tvirtina faktą, jog Sovietai, no 
redami atsverti AB, LE siųstu 
vo, Vatikano radijo ir kitus 
pranešimus, pradėjo stiprinti 
savąsias radijo transliacijas. 
Netoli Berlyno paleista į darbą 
nauja didžiulė trukdomoji sto
tis.

— J. Paleckis apžvelgda
mas savo veiklą okup. Lietu
voje, skelbia, kad ir Liet. sov. 
konstitucijoje gruodžio 26 d. 
„priimtas papildymas bei pa- 
Keitimas, kur užfiksuoti pasiek 
ii laimėjimai kovoj dėl socia
lizmo. Tuo būdu socializmo 
galutinė pergalė Lietuvoje ne 
tik pasiekta, bet ir įteisinta mū 
su stalininėje konstitucijoje“. 
Toliau džiaugiasi, kad „niekad 
Lietuvoj nebuvo tiek pasėta 
kviečių, kaip 1951 m.", kad 
už kom. agitaciją 
mis premijomis“

parinktų iš menininkų 11 žmo
nių, tarp jų ir K. Petrauskas, 
kad „net tolimojoj Kinijoj skai 
to S. Neries, A. Venclovos ir 
kt. mūsų rašytojų raštus“ etc.

— Klaipėdos miesto teatre 
šalia lietuviškosios trupės ly- 
giagreta dirba ir rusiškoji. Vyr. 
lež. R. Juknevičius. 1951 m. pa 
statyti net 5 rusų agitaciniai 
veikalai. Būdinga, jog Klai
pėdos miesto teatre visai nėra 
1/etuviskų veikalų. Pernai te
atras aplankė net dabar Kali
ningradu vadinamąjį Karaliau 
čių. Naujausiai „supuvusiam

VILMAUS RADIJĄ KLALSANT
Nauja muzika. ..

Kainų atpiginimo muzika nu 
trauke bakteriologinį karą. Vi 
suose kolchozuose, rabrikuose 
visokiais balsais pradėjo trauk 
ti, kad dabar telieka dar dau
giau dirbti ir įrodyti savo pa
dėką už pridėtos duonos rieku
tę. Partinių organizacijų sek
retorius Vilniuj Grygoriuk vi 
su Vilniaus gyventojų vardu pa 
siuntė padėkas. Vilniaus me
chanizmų cecho dirbtuvių 
meistas Zagrieščenko, Alb. So- 
kaitis ir Kondratavičius su kal
viu Bliumu visam miestui įti 
kinamai įrodė, kad kapitalisti
niuose kraštuose žmonės ken
čia vargą ir badą, kainos am
žinai kyla, o Rusijoje per pu
sę dienos galima net porą sva 
rų duonos uždirbti. Klaipėdoj 
„žaibo greitumu“ pasklidusią 
žinią sutiko „Gulbės“ fabr. 
meistro pavaduotojas Semio- 
nov ir Celiuliozės fabriko me
dienos skyriaus stachanovie- 
čiai Eidukaitis ir Kazakov. Vii 
lijampolės r. , 
chozo statyb. 
Nekrašius galvoja, 
taip pigu, tai 
visuomeninius 
ties kolchozo 
vedėjas Ant. 
sodinsiąs tiek 
pamidorų.

„Pergalės“ kol- 
brigadininkas 

kad visa 
ar verta statyti 
namus. To pa 

daržininkystės 
Galvydis vistiek 
pat ridikėlių ir

vaizduoti“ pastatytos Gowe ir 
Deweso „Gilios šaknys“. Per 
nai teatras davė 200 gastrolinių 
spektaklių.

— Komunistai skelbia per 
radiją ir susirinkimus, kad Ma 

„Lenino keliu“ 
šokių kolektyvas, vadovauja
mas 65 m. Jono Geležinio, išgar 
sėjo tokiais „savais šokiais“, 
kaip „Septynpėdis“, „Pai.ipa- 

Žemaičių kadrilius”, 
„Diržablis“ ir 
sius „naujus 
kius“ su 65 m. 
kolchozininkų. 
jau ir „Stalinukas“.
jono Sabališkių k. 60 m. ko- 
lektyvininkas Ad. Dagys sukti 
rė visą eilę „naujoviškų“ dai
nų: „Komjaunimo šūkis“, 
„Kolūkininkų daina“ etc., taip 
pat „keletą smulkių pjesių“ ir 
„eilę liaudies melodijų“.. .

— „Tiesos“ konkurse, kaip 
kad ji skelbia, iš 249 prisiųstų 
agitaciniųi rašinių pirmoji pre
mija paskirta R. Lukiinskui iš 
Kauno už „Klaidą“, antroji — 
A. Petrauskui iš Troškūnų už 
„Kolūkinį korespondentą“, dvi 
trečiosios premijos Vilniuje — 
P. Kasiuliui už , „Melžėją“ ir 
A. Čekuoliui už „Dobilų lau
ke“.

— Numatorna „likviduoti“ 
„stalininė- palaipsniui „s. ivam naudojimui 

apdovanota si“ paliktus ‘^mažyčius žemės

kt. Minimuo- 
sovietinius šo- 
senuku šoka 10 
Kitur šokamas 

Biržų ra

sklypelius etc.
— „Orgist“ skyriai sudaryti 

prie kom. partijos apyg. komi
tetų, jau „parūpina darbams 
prie V oigos ir kt. savanorius...

— „Tiesos“ N. 7-52 švieti
mo darbuotojui profesinės są
jungos Kauno srities komiteto 
reikalų vedėjas E. Medonis 
skundžiasi, kad nors Kauno 
srity yra 12.000 švietimo dar
buotojų ir Kaune dirba per 
1.000 mokytojų, tačiau jie nie
kaip iki šiol neįstengia gauti 
ar patys įsikruti savų kultūros 
namų. . . Tuo tarpu tūkstan
čiai tokių namų figūruoja Pa
leckio ir kitų pranešimuose.

—«' „T. B.” skelbia, kad Šiau 
huose baigta „naujo, didžiau
sio Pabalty krakmolo ir sirupo 
fabriko statyba“, be to, baig
ta stambiausio konditerijos fab 
riko „Pergale“ statyba, bus 
statomas Sirutiškių cukraus 
labrikas. Vilniuje numatyta 
baigti „stambiausios respubli
koje pieno perdjrbimo įmonės 
statyba“.

— Per Maskvoj įvykusį 
„bendrą SSSR ir LSTR moks
lų akademijų posėdį" apie Lie
tuvoj mokslo vardu vykdomą 
komunistimą referavo J. Matu
lis.

Iš teatro...
Balandžio 3—5 d. „Aukš

čiausioji Tarybo" pastatė ko
mediją „1952 m. biudžeto įvyk 
dymo priėmimas". Deputatė 
Ženiaitaitienė savo rolėj glostė 
Smėlių rajono diena iš dienos 
augimą ir stiprėjimą. Vilniaus 
miesto vykd. komiteto pirmi
ninkas p. Kareckas dėl nepakan 
kamo lietuvių kalbos mokėjimo 
javo rolėj nesuaugo su jo mies
to „išaugusia darbo klase“. 
Prekybos ministras p. Mikutis 
vaidybinio meno palubių pasie 
kė, kai kalbėjo, kad 1947-1957 
Lietuvoj išdygo 2000 naujų 
prekybos įmonių. Deputatas 
Vasinauskas stipriausias mono 
logu apie 400 naujai išleistų že 
mės ūkio specialistų, gi buržu 
azinė valdžia tedavusi per visą 
laiką vos 160. šiandien, girdi, 
jau 200 agronomų paskirstyti 
kolchozų pirmininkais, o bur
žujai nė vieno nepaskyrė. . . Sta 
tybos ministras deput. Maniu- 
sis pagreitino kapitalinę staty 
bą ir pagerino darbą.

Sveikatos apsaugos min. de 
putatas Jankauskas vaidinimui 
patiekė 50 naujų rajoninių ligo 
ninių.

Nepaprastai gerai rolė’j įsi
jautė žcm. ūkio ministeris dep. 
Namejev, nes tai jam padeda 
mėsa, kurios Lietuvoj 4 kartus 
daugiau gamina, ir 8 kartus pa 
didėjęs vištų dėslumas. 
Dep. Banaitis patiekė medžia
gą apie „augštus meno laimė- 
mėjimus“, kas įrodyta Stalino 
premijomis, pav., B. Dvario
nas gavo net dukart.

Bendrai, vaidinime dalyvavo 
oene visi ministrai ir eilės sta
tistų iš kolchozų pirmininkų 
tarpo.

Prieš baigiant, komisija pa
įvairinta aukščiausiojo teismo 
pirmininko rinkimais, visiems 
pasisakant už Didžiulį Pavel.

Režisūra valst. planavimo 
viršininko Petrov’o. Uždangą 
nuleido „aukšč. tarybos pirmi
ninkas’’ Feliksas Bieliauskas.

dalyvavo ir Europos kariuo
menės vadas gen. Eisenhowe- 
ris, kuris Europoje gyvena pas 
kutinės dienas, nes
GEN. EISENHOWERIS JAU 

ATSISTATYDINO.
Tatai jis padarė ryšium su 

kandidatavimu į JAV preziden 
tus. Bet savo raporte Trumą- 
nui jis pareiškia, kad svarbieji dė Maskvos tarnybai, nes Mask 
paroušiamieji Europos gynimo 
darbai jau atlikti. Kaip žino
ma, tas raportas Maskvą labai 
sujaudino.

JAV radijas praneša, kad tų 
darbų sistemoje yra padaryti 
bandymai pasinaudoti Šiauri
niu ašigaliu, per kurį skraido 
JAV lėktuvai iš Aliaskos į 
Grenlandiją. Už tai 

KORĖJOJE NĖ ŽINGSNIO 
PIRMYN TAIKOS 

KRYPTIMI.
Todėl vyksta kovos, kurios ei
na vis smarkyn. Beje, komunis 
tai vis dar varo propagandą, 
kad Amerika pradėjusi bakte
riologinį karą. Bet komunistai 
dėl propagandos nesutaria: 
Maskva tvirtina, kad taip, o Pei 
pingas atvirkščiai.

Pranešimai iš Indokinijos 
teigia, kad komunistai-riauši- 
ninkai ten stipriai sumušti.

Mums gana įdomu tai, kad
MASKVA PAVARĖ LATVI

JOS „PREZIDENTĄ“.
Veterinaras Kirchensteinas 

buvo tariamasis sovietinės Lat

Kirchensteinas pavary-

va niekam 
ypač 
tus“.

vodkos nesigaili, 
linkusiems į „preziden-

PERVERSMAS 
BOLIVIJOJE

Pernai Bolivija balsavimais 
buvo išrinkusi prezidentu V. 
Paz Estansoro, bet generolas 
Balliviano padarė perversmą, 
leisetą prezidentą ištrėmė Ar
gentinon, o pats įvedė karinę 
diktatūrą. Dabar demokratų- 
-liberalų partija per tris dienas 
nuvertė karinę Balliviano dik
tatūrą ir grąžina iš Argenti
nos teisėtą prezidentą. Kovo
se, kurios baigtos pirmąjąVely 
kų dieną, užmušta apie 1000 
asmenų ir sužeista keli tūkstan 
čiai.
FANATIKŲ SIAUTĖJIMAS 

ISPANIJOJE.
Jau trečią protestantų baž

nyčią Ispanijos Franko fašis
tai sunaikino ir kunigą sumušė 
Anglijos atstovas dėl tokio ne 
sudraudimo fanatikų pareiškė 
protestą.

-r*-
AUKOJO „NEPRIKLAUSO

MAI LIETUVAI“.
J. Jauneika, 

Otteville, Ont.
Kazys Leknickas, 

Sault Ste Marie, Ont.
L. Pečiulis, 

Montreal
J. Stankevičius, 

Coniston, Ont.
G. Brozinsky, 

Calgary, Alta 
Oscila, 
Montreal 
Visiems suteikusiems

ma, nuoširdžiai dėkojame.
„NL“

1,00

5,00

5,00

2,00

5,00
J-

1,00 
para-

Montrealio Apylinkės Laikinojo Organizacinio Komi
teto nariui

A. A. VLADUI ZUPERKAI 
mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą
MALO Komitetas.

Gyvenimo
Lietuvis ir prekyba.

Lietuviai iš prigimties nėra 
Įgudę prekyboje verstis, ta
čiau, sumanesnieji, kad ir gy
vendami kituose kraštuose šiuo 
verslu griebėsi verstis. Lietu
vių prekyba besiverčiančiųjų 
daugiausia rasime r" 
Dirva jų bizniams turėtų būti 
palankiausia, nes 
mieste per šimtą 
tautiečių, klijentų negali stig
ti. Tačiau praktikoje pastebi
mi visai priešingi rezultatai. 
Ant pirštų gaiima suskaityti 
lietuvių biznius, kurie verčiasi 
puikiai. Visi kiti daro labai ne 
dideles apyvartas, tup tarpu ki 
cataučių krautuves lietuvių ko
lonijose perpildytos klijentais 
ir jų bizniai žydete žydi. Ko
dėl?

Dalykas paprastas, dažnai 
lietuvio krautuvėje už tą pat 
prekę sumokėsi žymiai bran
giau, nei pas gietimai esantį 
kitatautį. Kita blogoji meda
lio pusė bus toji, kad lietuviai 
labai retas savo biznius pagar

sina mūsiškėje .spaudoje. O 
gyvenime yra taip, kas nesirek 
iamuoja, tą iš turgaus varo...

Visų lietuvių pareiga yra pa
laikyti lietuvius biznierius, ta
čiau ir pastarieji turi pasitai
kančias neigiamybes sutvarky
ti. Rezultate neteks skųstis, 
kad savieji nepalaiko savųjų.

Pavasaris ir Šiukšlynėliai.
Pavasaris žengia drąsiu 

žingsniu. Pievelės jau puošia
si tamsiai žalsvu aksomu, 
nas su grėbliu ar kastuvu 
gingai pradėjo darbuotis 
„lotuose“ apvalydamas 
nuo vėjo prineštų popiergalių 
ir kitokių atmatų, kurios susi
rinko per rudenio ir žiemos mė 
nesiūs. Tačiau dauielis Chica 
goję visai nekreipia dėmesio į 
tuos šiukšlynėlius. Šelsdamas 
vėjas blaško purvinus popie
rius gatvėse, aikštėse ir darže
liuose. Grožio ar pasigėrėjimo 
tas Chicagai nesudaro. Terei- pionierių.

Čikagoje.

gyvenant 
tūkstančių

Daz 
ener 
savo 
juos

trupinėliai 
kia tik gerų noru ir truputėlio 
darbo. Miestą turėsime švarų 
ir pjausime tikrai pavasarišką 
nuotaiką.

Nepamiršk, nepamiršk tų 
žilvičių žalių. ..

Spaudos puslapiuose dažnai 
neigiamai atsiliepiame apie se
nąją mūsų ateiviją, kad ji to
kia neatspari nutautėjimui ir 
savo vaikų neišmokė lietuviš
kai kalbėti. Jiems gal dalinai 
ir atleistina, nes jie žmonės ir 
iš „krajaus“ išvažiavo su žy
miai mažesniu žinių bagažu ir 
netaip įsisąmoninę tėvynės mei 
lę. Tačiau atvažiavę dabarti
niai tremtiniai, kiekvienas yra 
oaigęs mokyklas Neprikl. Lie
tuvoje ir būnant tėvynėje at- 
.odė, kad jokios nutautinimo 
oangos juos nepalauš. . . De
ja šioje laisvių šalyje Ameriko 
je, kur galima laisvai kalbėti sa 
vo įimtąja kalba, gyventi savo 
krašto papročiai, nemaža mū
sų brolių, sesių sugniužo. . .

Arklienos biznis aptilsta.
Savo laiku spauda plačaii ra

sė apie arklienos mėsos šmu
gelį Čikagoje, kur buvo sker
džiami arkliai ir jų mėsa su
malta naudojama dešrų garny 
bai. Apie porą metų Čikagos 
rinkoje buvo nemaža dešrų at 
mieštų arkliena ir biznieriai iš 
to padarė gerus pinigusjd 
hau šis biznis buvo išainį 
ir biznieriams iškelta bylS?
vėliau iš tos bylos buvo pavog 
ti svarbūs įrodantieji dokumen 
tai. Galop teismas, sprendęs 
šią bylą, rado mėsininkus nekal 
tus ir juos išteisino. Arklieną 
Karo metu juk daugelyje vals
tybių! žmonės vartojo ir nieko 
blogo jiems neatsitiko. Gal ir 
teismas į tai atsižvelgęs arklie
nos spekliantus išteisino, (j).

— „Sov. Litva“ giriasi, kad 
tarp mokinių jau esą 20.000 
komjaunuolių ir apie 150.000

tas
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Ruoškimės rinkimams

Netekę bendramokslio

INŽ. ALEKSANDRO STANKEVIČIAUS, 

liūdi ir nuoširožią užuojautą Jo Šeimai reiškia

Anglų kalbos kursų kursantai.

Gegužės 24 dieną visoje Ka- mains. Bet ypatingai atsidėję 
nadoje paskelbti Kanados lie- turi būti Ap. Laikinieji Orga- 
tuvių Krašto Tarybos rinki
mai, Pasaulio Lietuvių Bend- 
luomenes sistemoje, kuri yra 
vykdoma visose Kraštuose, vi
same Žemės rutuly.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės kūrimas yra labai dide 
lis, nepaprastai svarbus ir gra
žus sumanymas. Jos tikslas 
yra — visus lietuvius, kurioje 
padangėje besirastų, visus su
jungti į vieną didelę lietuvišką 
seimą — didiesiems tautos už
daviniams siekti.

Nespėliosime, kokia bus žmo 
nijos ateitis, bet dabar yra to
kia, jog kiekviena tauta neiš
sižada savo tautiškumo, savo 
prigimtųjų savybių; atvirkš
čiai — visos dabarties tautos 
stengiasi išsiplėsti ir savo gy
venimui juo daugiausia laimėti. 
Taip daro visos didžiosios tau 
tos, kurios, atrodo, galėtų dėl 
šito nedėti ypatingų pastangų, 
nes jos ir taip skaitlingos ir 
galingos. Kaip matome, jos gi 
dar didesniu įnirtimu kovoja 
už savo ateitį, už didesnę gy
venamąją erdvę, net už viešpa
tavimą kitoms tautoms. Todėl 
mažosioms tautoms jau savai
me kyla susirūpinimas, jeigu 
jau neišsiplėsti ir ką nors lai
mėti daugiau, negu turima, tai 
bent išsilaikytų esamoje pa
dėty.

Lietuvių tautai visi objekty 
vūs mokslo žmonės skiria ypa 
tinga dėmesį, nes lietvių tau
ta yra labai sena, ilgiausius 
amžius išlaikiusi savaimingą 
kalbą, kuri kalbų mokslui turi 
nepaprasto svarbumo. Didelį 
susidomėjimą ir neištiriamą 
dar nuostabumą kelia faktas, 
kad lietvių kalba turi visišką 
bendrumą su sanskritų kalba, 
kuri yra užsilikusi labai atsiri
bojusiose nuo platesnio pasau
lio indų tautose, Indostano sri
tyje, Azijoje, kurią nuo Lietu
vos skiria dešimtys tūkstančių 
mylių.

Šitų faktų mes, deja, neda- 
vertiname, o dažnai net ir nesu 
prantame. Kiti, ne lietuviai,, 
tą supranta, tiktai mes patys 
esame labai pasyvūs tiems da
lykams, kurie kitas tautas, ne 
didesnes už mus ir mažiau ver
tingas padaro garsiomis, pla
čiai žinomomis ir laikomomis 
vertingomis. Ir tai vien dėl to, 
Kad jos nori gyventi, nori bū
ti nesibaigiamai gyvomis — 
amžinomis.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė siekia tų tikslų. Siekia, 
kad lietuvis pas.aulyje būtų ver 
tingas asmuo, vertingos tautos 
dalyvis, kuri siekia visų žmo
nijos idealų. Todėl ir mums, 
Kanados lietuviams, reikia į 
rinkimus žiūrėti visų rimtumu, 
gera vala ir net pasiaukojimu 
savo tautai, o per ją — ir vi
sai žmonijai.

Visi ruoškimės Kanados lie
tuvių Krašto Tarybos rinki-

nizaciniai Komitetai. Ligi rin
kimų beliko tiktai apie mėne- 
sis laiko. Reikia veikti visu at 
sidėjimu. Reikia tuojau pa
skelbti būstines, kuriose bus 
vykdomi rinkimai. Reikia tuo 
jau prisiųsti turinčių teisę da 
lyvauti rinkimose rinkikų są
rašus Centrui (kaip praeitame 
„NL“ nr. nurodyta, šiuo adre
su: KLB-LOKo Technikinei 
Rinkimų Komisijai, 7722 Ge
orge St., Ville Lasalle, Mont
real 32, P. Q.). Reikia šiai ko- 
msijai tuč tuojau patiekti tiks 
liūs adresus, kuriais su apylin
kių Komitetais galima būtų su 
sirašinėti. Reikia rinkimų būs
tinėse atskleisti rinkikų sąra
šus, kad rinkikai galėtų pasitik 
tinti, ar jie įtraukti į rinkikų 
sąrašus.

Beje, reikia žinoti, kad rin
kimų taisyklės leidžia rinki
kams atlikti įsirašymą į sąra
šus ir pačių balsavimų metu; 
tokiu būdu, kas dėl kurių nors 
priežasčių neįstengs iš anksto 
atlikti šio formalumo, jis galės 
atlikti tą pačią dieną rinkimų 
būstinėje, atėjęs balsuoti. Bet, 
žinoma, geriau tai atlikti iš 
anksto.

Tenka apgailestauti, kad 
KLB-LOKas nepriėmė Kana
dos Lietuvių Centro Tarybos 
pasiūlymo praplėsti galimybes 
didesniam skaičiui lietuvių da 
lyvauti rinkimuose. Gaila, kad 
tas pasiūlymas atmesats vien 
tiktai dėl reikalavimo, kurį pa
statė Kanados Lietuvių Sąjun
gos atstovai, reikalavę būtinai 
prašyti balsuotojo adresą, kai 
KLCT pasisakė vien už var
do ir pavardės Įrašymą į rin- dentui J. Masiuliui į jo klausi 
kikų sąrašus, tuo tiktai tiks- iną: „Ar J. Brazaitis nuvyko į 
iu, kad kas nebalsuotų antrą JAV kaip VLIK'o įgaliotinis 
kartą. su VLIK'o misija ir ar tuo

Rinkimams reikia ir lėšų; vo titulu jis davė spaudai savo pa- 
koms pirkti (vokai bus sužy- sikalbėjimus“, — T. Šidiškis, 
mėti KLB-LOK antspudu ir 
išsiuntinėti apylinkėms bei pa
vieniams ‘balsuotojams, kurie 
tai atliks paštu), kandidatų į 
Krašto Tarybą sąrašams at
spausdinti ir visai tai medžia
gai išsiuntinėti į apylinkes.

Visus tuos būtinumus atliki
me visu nuoširdumu ir atsidėji 
mu, visu rimtumu ir didžiu rei 
kalo supratimu bei įvertinimu.

Ligi rinkimai praeis, dar ne 
kartą teks šiuo reikalu rašyti, 
bet šį kartą teko priminti pir
muosius skubiuosius pasiruo
šimo darbus.

Beje, jau galima konstatuo
ti, kad Vakarinė apygarda, ku
ri patiekė tiek, kandidatų, 
kiek turi būti išrinkta atstovų, pavedamo politines konferenci- 
KLB-LOKo nutarimu laikoma jos klausimų išstudijavimo ir 
atlikusi rinkimus ir jos kandi- jų paruošimo; (b) ar tas nutari 
datai— p. Kantautas, p. Šiugž mas buvo atšauktas kokiais pa 
dinis ir p. Juškaitis laikomi iš- skesniais nutarimais; (c) ar aš 
rinktais į Krašto Tarybą. Juos išvykau į JAV su užsienių tar- 
jau galime pasveikinti, kaip 
dvejiems metams išrinktus 
PLB Kanados Lietuvių Kraš
to Tarybos narius.

J. Kardelis.

A. A. Inžinieriui
ALEKSANDRUI STANKEVIČIUI 

netikėtai mirus, jo šeimai, prislėgtai didelio skausmo, 
reiškiame giliausią užuojautą

V. ir A. Gašlūnai.
s
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Tauriąjam Londono kolonijos lietuviui
ALFONSUI KULVINSKUI

mirus, jo žmonai ir giminėms giliausią užuojautą 
reiškia Apylinkėj Valdyba.

intimTOWtnitroM

Spaudos Bendrovės „Neprikla-ma Lietuva“ akcininkui
VLADUI ZUPERKAI

mirus, jo artimiesiems reiškia užuojautą
Sp. B-vės „NL“ Valdyba.

Mielus tautiečius 
p. ELENĄ SALALYTĘ 

(montre alietę) 
ir 

p. KĘSTUTĮ NORKŲ 
(hamiltonietį) 

sužieduotuvių proga sveikiname ir linkime sukurti gra- : 
žią lietuvišką šeimą. i

Bičiuliai iš Montrealio. ;

Čikagoje mirė pulk. Rėklai
tis, Lietuvos kariuomenės ka
rys.

Adelaidėje, Australijoje, nuo 
širdies smūgio mirė pulkinin-

NELAUKTA MIRTIS
A. A. DIPL. INŽ. PROF.

ALEKSANDRAS

Pilnam amžiaus stiprume — 
visiškam darbo impulse, vos 
pradedant naujoj padangėj 
brėkšti 
aušrelei 
nusvyio 
Kirčiu.

Viskas įvyko taip staigiai, 
tvad velionis visos tos trumpos 
tragedijos ir nepajuto. Vos 
prieš porą savaičių nusiskun- 
dęs silpnumu bei regėjimo su
mažėjimu, atsigula į ligoninę. 
Po mediciniškos konsultacijos 
surandamas galvoj gūželis, be 
spaudžiąs regėjimo nervą. Vil
damasis greito pasveikimo ir 
vėliau normalaus ir našesnio 
darbo, pats velionis skuba ope
ruotis. Balandžio 9 d. 9 vai. 
ryto velionis užmigdomas tam 
paskutiniajam kirčiui. Papjau, 
ta prie minėto gūželio gyslelė, 
kaip ištempta guma paslepia 
galvoje abu savo galu — krau 
joplūdis! Pjaustomas tas gu 
zelis — stabdomas vis besi ver 
žiąs kraujas. Pagaliau, slaiky- 
mui kraujaplūdžio, nei papjau
ta pagerklės arterija, nei kojos 
vena, nei viso kūno šaldymas 
ledais, nei visos kitos priemo
nės, matyt, jau nebepajėgios. 
Su nebaigtu išpjaustyti tuo gu 
želiu operacija tebaigiama tik 
o-tą vai. po pietų. — Ligonio 
jėgos silpnėja. — Jis tebemie
ga. Dar po kelių valandų, li
gonis, nebeatgavęs sąmonės, 
10 d. balandžio mėn. 4 vai. ry 
to kvėpavimui oxygėnas pakei 
ciamas bemirkčiojančia žva
kute. ..

A. a. mūsų maloniajam bend 
rakeleiviui — pagarba ir malo 
nūs teprisiminimas Jo kruopš
čiai ir garbingai nukeliautam 
takeliui, benešant švelnioje šir
dyje savo motinos žemelės Lie
tuvos rūpesčius ir meilę — In 
Nomine Patris. ..!

Aleksandras gimė 1905 m. 
birželio 30 d. Kaune. Vos dvie 
jų metų su tėvais išvyksta į Pa 
ryžių, kur gana kukliai versda
masis, pirmuoju baigia eilę mo 
kyklų, bei vos 19 metų jaunuo 
hs bes'tudijuodmaas dar Pary
žiaus universitete Faculte dės 
sciences, gauna E. E. M. I. mo 
kyklos radijo inžinieriaus dip
lomą ir jau dirba S. F. R. pran 
cūzų firmoje su kuria 1925. I. 
1 d. ir išvyksta Lietuvon — 
stato Kauno Radijo stotį.

Jaunutis inž., atsikvėpęs vos 
atgimusios laisvos Lietuvos 
oi u, po trumpos pažinties ve
da 1925 m. rugsėjo 1 d. Kaune 
p-lę Polikauskaitę, su kuria iš- tį ja uvieną iš „Radiomonde“ 
gyvena nuostabioj harmonijoj 
iki šios paskutinės nelemtos se 
kundes.

Būdamas Kauno Radijo sto
ties vyi. inžinierium, komandi- 
iuojamas ir su pagyiimu bai
gia Paryžiuje E. S. E. ir gau
na inž. radijo telegrafisto dip
lomą. Kaipo baigusiam pir
muoju, generolas Appiano ra
šydamas Lietuvos Ministeriui, 
iškelia Aleksandro retą charak 
cerį — pasišventimą darbui, 
puikų mokslinį pasiruošimą bei 
būsimą nepamainomą darbuoto

naujoj 
pastovaus gyvenimo 
ir A. A. Aleksandras 

po negailestinguoju

Laiškai Redakcijai
klausimai „NL“ neliečia, bet 

dedamos esminės šio laiško
Red.

3. Tamsta išvykai į JAV už 
sienių reikalų tarnybos valdy
tojo titulu ir VLIK'o iš savo 
pareigų nesi atleistas“.

II.
VLIK'o bei VT Pirmininko 

pareiškimo punktas (la) nura
mina ir kitą kai kurios sspau- 
dos („Dirva“, „Vienybė“, 
„Laisvė“) susirūpinimą, kad 
Brazaičiui esą tebemokamas at 
lyginimas net 500 dol. mėne
siui.

Ta proga paaiškintina ir 
konkrečiau: (a) Vykdomosios 
Tarybos narių ir VLIK’o pir
mininko (VLIK'o nariai atlygi 
nimo visai negauna) atlygini
mas visų vienodas — po 450,- 
DM mėnesiui ir šeimos prie
das. Taigi šiuo atveju Brazai
tis gavo ne 500,— dol. mėne
siui, bet markes skaitant dole
riais mėnesiui viso 128 dol. (b) 
Brazaitis, kaip ir tos pačios 
spaudos minėtas Kaminskas, 
išvykę iš pareigų atlyginimą ga 
vo (ne gauna) už tris mėne
sius. (c) Tarp Brazaičio ir ki
tų VT išvykusių narių atlygini 
mo atžvilgiu skirtumas tas, 
kad Brazaitis VT darbe savo 
vietoje paliko kitą asmnį, ir iš 
Brazaičiui skirto tų trijų mėne
sių atlyginimo buvo mokama 
tam, kuris jo vieloje dirbo.

III.
Dirvoje (52. 3. 13.) MLT 

narys Puskepalaitis, paklaus
tas: „Ar tiesa, kad MLT ne
nori įsijungti į VLIK'ą, atsakė, ją. Ir neapsiriko... Pradedant 
kad visuomenėje tokią klaidin
gą išvadą kai kas padarę iš Bra 
zaičio pareiškimo spaudai. Po 
šito Puskepalaičio pasikalbėji
mo kai kuri spauda ėmė rašy
ti, kad VLIK'o nariai apie 
MLT netiesą skelbia. — Ry
šium su šia polemika, kiek ji 
Kečia mane, laikau tikslinga at 
kreipti dėmesį į

Viena, p. Puskepalaitis buvo 
atsargus ir pastebėjo vis dėlto, 
jog „Brazaitis netvirtino, kad 
MLT tiesiog atsisakė įeiti į 
VLIK'ą“. Bet gaila, kad jis 
nepasakė, ką Brazaitis tvirti
no, ir ar tai, ką Brazaitis tvir
tino, yra tiesa, ar netiesa. Tad 
pakartoju Brazaičio pasaky
mą: MLT atstovas Vykdomo
joj Taryboj p. Brakas paeriš- 
kė, kad šiuo met nelaiko aktu
aliu klausimu M. Lietuvos ats 
tovo buvimą VLIK'e. — Kad 
būčiau čia netiesą pasakęs, ti-

. . Nors keliamieji čia 
visuomenei jais domintis, 
vietos.
Pone Redaktoriau!

Neliesdamas vertinimo, kuris 
spaudos dalies buvo skirtas ma
no vaidmeniui visuomeniniuo
se santykiuose, tenoriu atities
ti faktus, siejamus su mano 
mano asmeniu, kurių iškreipi
mas visuomenę ne tik klaidina, 
bet gali turėti ir kurstomosios 
reikšmės prieš tam tikras vi- 
suomines institucijas.

Nepretenduodamas į Tams
tos laikraščio labai taupomą ir 
taupytiną vietą, būsiu patenkin 
tas, jeigu Tamsta rasi laiko 
bent savo žiniai atkreipti dė
mesio į žemiau surašytus pa
tikslinimus.

I.
Dirvos (52. 3. 13) korespon-

kaip VLIK‘o ir Vykdomosios 
Tarybos narys, atsakė: „J. Bra 
zaitis išemigravo per IRO bend 
ra tvarka. Iš VLIK'o jis laiki
nai pasitraukė ir į jo vietą įėjo 
naujas jo grupės atstovas. J. 
(Brazaitis įgalėjo duoti pasi
kalbėjimus tik savo arba savo 
politinės grupės vardu, bet ne 
VLIK'o“.

Labai gerbdamas T. šidiš- 
kio autoritetą informacijos sri
tyje, vis dėlto kreipiausi for
maliai į VLIK'o bei VT Pirmi- 
n$nką,i gorėdamas patvirtinti 
T. Šidiškio informacijas apie 
mane ir prašydamas pranešti: 
(a) kokis buvo Vykdomosios 
Tarybos nutarimas dėl man

STANKEVIČIUS.

dėsto vakarais suaugusiems 
elektrotechniką.

Bolševikai, užplūdę Lietuvą, 
šiam didžiąjam tėvynės patrio
tui Įsako išsikraustyti iš Radi
jo stoties per 24 vai. ir jį įra
šo į deportuotinų į Sibirą są
rašus. Tik Ūkinis jį iašgelbsti 
nuo Sibiro. Per bolševikų ir 
hitlerininkų okupacijas jis pri 
siglaudžia ir vargingose sąly
gose dėsto elektrotechniką li
ję Kauno amatų m-je.

Pergyvenęs didžiuosius 
i944-5 m. Vokietijos bombar
davimus, vargais negalais pa
vyksta jam su šeima pasiekti 
Paryžių, kur gavęs senoje jo 
iirmoje S. F. R. darbo, vaka
rais dėsto elektiotechniką su
augusių kursuose ir aktyviai 
dalyvauja Lietuvių kolonijoje. 
Malonu buvo dirbti su juo Lie 
tuvių šalpos draugijos Pary
žiuje valdyboje, kur jis su švel 
nia humoristika,lengvai išspręs 
davo pasitaikiusius sunkumus 
— visur jautėsi jo tėviškas 
švelnumas.

Sunkiai materiališkai besy 
versdamas, velionis su šeima 
emigruoja 1951 m. gegužės m. 
Kanadon ir čia tuoj dirba kaip 
inž. Canadian Marconi firmoje 
ir nežiūrėdamas nei išlaidų, nei 
rūpesčių, visuomet rūpinasi ki 
tais, bei išsikviečia iš Pary
žiaus žmonos sesutę, bei jų mo 
tiną, kuriai deja nebuvo lemta 
atsigauti iš ligos — palaidota 
per praėjusias Kalėdas. Ve
lionis tvirtai tikėjo Lietuvos iš 
silaisvinimu ir ruošėsi jon su
grįžti, bei savo užrašų knygu
tėje žymėjosi patobulinimus, 
kad paskui juos pritaikius nu- 
teriotoj tėvynėj.

Kur ir kaip galėdamas gynė 
Lietuvą ir aiškino bolševikų 
žiaurumus, bei jų pavojų, net 
ir ligoninėj, belaukdamas ope
racijos. Kas jį pažino, tebe
mato Jo švelnų, paprastą, sim
patišką žvilgsnį — tikrą sielą 
be dėmės, visuomet pasiroušu 
sį pasitarnavimui, bėdose už
tarimui, begaliniai mylintį vai
kučius, švelnų še:mos Tėvą.

Velionis netikėtai nustulbu- 
sius, bei giliai nuliūdusius pa
liko našlę Viktoriją su Jos se 
šute Luiza ir du gražiai išau
gusius sūnus: Liudą 22 metų, 
bedirbantį metalų tyrimo la
boratorijoj laborantu ir vaka
rais bestudijuojantį Montrea- 
iio universitete ir Aloyzą 17 
metų, bedirbantį CKVL radi
jo stotyje pranešėju bei vedan-

skyrių ir bestudijuojantį taip 
pat vakarais M. U-te Faculte 
de Lettre.

Prašome nuo Dievo palai
mos velionies šeimai, bet kad 
jo palikti „Žaliukai“ išpildytų 
Jo troškimą — sugrįžti Lietu
von ir tęsti ne su mažesniu pa
siryžimu tėvelio praskintus tė
vynės atgimimui kelius, bei 
Įvykdytų, berods, velionies iš
pildytą Kudirkos: „Kol jau
nas, o broli. . .!“

Tau, mielas kelionės drauge, 
Aleksandrai, lai būna lengva 
Kanados Mont-Royel Cote de 
Neige pašlaitės žemelė, kur jau 
ilsisi amžinam miege, daug ta
vo taip mylėtų lietuvių.

Kai pavasario saulutės spin
duliuos skleisis paukštelių gar 
sai, kai ant tavo kapo sumir
gės žibutes, mes čia dar pasi
likę lankysime Tave ir niūniuo 
sime Tau Tavo brangias Tėvy
nės švelniausias giesmeles, o 
Tavo pagarbus prisiminimas 
mus kels Aukštyn iš kasdieni
nių rūpesčių!

Dipl. inž. J. Bulota.

1933 m. velionis, kaipo vyr. 
kiįašto Įradįįrjistas, atstovauja 
Lietuvą ir gina jos radijo tei
ses įvairiose konferencijose, ap 
važiuoja visas Europos sosti
nes, bei dalyvauja Eigypte spe 
cialiam karaliaus Faruko pri
ėmime ir iškovoja Lietuvai il
giausias radijo bangas Liucer- 

šiuos faktus: ne. Jis kartu atstovauja ir Es
tiją, už ką gauna padėką iš Es 
tijos vyriausybės.

1934 m. būdamas jau Kau
no Radijo stoties viršininku,

nybos valdytojo titulu, ar iš
vykdamas buvau VLIK'o iš 
tų pareigų atleistas. Įtai VLI
K'o bei VT pirmininko raštu 
1952. 3. 23 buvo atsakyta:

„VLIK'o URT Valdytojui 
Juozui Brazaičiui.

Atsakydamas į Tamstos man 
rašytą 1952. III. 15. laišką, 
turiu garbės pranešti, kad

1. Tamstai išvykstant laiki
nai į JAV VLIK'o VT yra štai 
ką nutarusi — a. Brazaičiui mo 
keti ikšiolinį atlyginimą iki 
1952 m. balandžio m. 1 d.; b. 
Pavesti jam kontaktuojant su kiu, p. Puskepalaitiš netvirtins.

Prašau priimti, Pone Redak- 
toiau, mano tikros pagarbos pa 
reiškimą.

Atviras laiškas

PŽ, ALT bei LE-PLG atlikti 
paruošiamuosius darbus (pro
gramą) veiksnių konferencijai.

2. Tas VT nutarimas nebu
vo atšauktas, atvirkščiai jis

MIRĖ DU PULKININKAI
kas Vaclovas Jonavičius, pasi
žymėjęs Rusijos komunistų re
voliucijoje, kaip gabus artile- buvo VLIK'o 1952. II. 1. posė 
ristas, Lietuvos kariuomenės dy patvirtintas (protokolas Nr. 
karys. . 299).

J. Brazaitis.

KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 25 c. (smul

kiais pašto ženklais).

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redaktoriui, Monteral, Kanada.

Mielas, p. J. Kardeli, 
atvykęs iš tremties į Kanadą, 
Tamsta gražiai sutvarkei ir iš 
tobulinai „Nepriklausomą Lie
tuvą“. Dirbai be jokios atvan
gos už kel'is darbininkus sun
kiausiose išeivijos spaudos dar 
bo sąlygose. Talkininkų ir ben 
dradarbių ne visuomet susiras
davo. Visa našta dažniausiai 
guldavo ant Tamstos puikia
me Vilnijos krašte stipriai su
augusių pečių.

Teisingą, greit t ir visuotinę

informaciją tiekei ir tebetieki 
savo laikraščio gausiems skaity 
tojms Kanadoje ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. Kėlei ir 
tebekeli opiuosius mūsų tautos 
reikalus, neatsižvelgdamas ar 
kam tat patinka, ar nepatinka. 
Visuomet turėjai akyse dabar
tines lietvių tautos kančias gim 
tojoje žemėje ir siekte siekei 
pagreitinti Lietuvos išlaisvini
mą iš svetimųjų jungo. Nuo
širdžiai gerbei visas lietuvių pa 
triotines sroves bei religinius 
žmonių įsitikinimus. Romos 

Nukelta į 7 puslapi.
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1951 m. gegužio mėn. 21 d., 
tiumpai po antros valandos 
nakties, rudų sunkvežimių lai
vynas pradėjo kelionę po Bu
dapešto gatves, sustodamas 
p įie vieno namo, paskui prie ki 
io, panašiai kaip skalbyklos ve 
žimai. Tačiau jie nerinko ne
švarių baltinių, bet gyvus žmo
nes.

Kada kiekvienas sunkveži
mis nudundėdavo į geležinke
lio stotį, gatvėse pasklisdavo 
susijaudinusio krovinio raudo
jimai ir verksmai.

Tarp gegužio mėn. 21 d. ir 
liepos men. 18 d. nuo 25.000 
žmonių ligi 70.000 asmenų, bu 
vo kažkur ištremti iš Vengri
jos miestų. „Aliam Vedelmi 
riatosag“ — Vengrijos politi
nė policija ištrėmė juos priver
čiamiems darbams. Išvežamie
ji buvo žmonės, kurie yra pag
rindas bet kokios laisvos bend 
įuomenės: prekybininkai, pra
monininkai, civiliai tarnauto
jai, mokytojai, teisininkai, žur 
nalistai, amatininkai. Jų nu
sikaltimas buvo tiktai toks, kad 
jie priklausė vidurinei klasei, 
kas Maskvos akimis juos pada
rė „liaudies priešais*'. Už tai 
jie buvo išsiųsti j ūkius ir kai
mus, kurie turėjo būti komunis 
tų tarnautojų keikiami, spardo 
mi ir verčiami dirbti 10 vai. kas 
dien už maisto davinį, kuris re 
tai prašokdavo 1000 kalorijų.

Pačiame išvežimų įkarštyje 
Olandijos ministeris nuvyko į 
užsienių reiaklų ministeriją su 
kilniu pasiūlymu parūpinti 
tūkstančiams aukų prieglaudą 
Olandijoje. Jis buvo tiktai iš 
juoktas. Protestai iš Vakarų, 
nors buvo Budapešto valdžios 
pajuokiami, laikinai šiuos veiks 
mus sustabdė. Tačiau praėjusį 
gruodžio mėn. išvežimai buvo 
atnaujinti. Žiemos sąlygomis 
tai reiškia mirtį tiems, kuriuos 
palietė.

Tai, kas atsitiko Vengrijoje, 
nėra naujiena Sovietų imperi
joje. 1946 mt. visa vidurinė 
klasė iš Lietuvos,Latvijos ir Es 
tijos buvo iššluota. 1948 mt. 
geležinis klasių naikinimo ka
muolys ritosi per Bulgarijos 
mestus ir tarpe jos nepriklau
somų ūkininkų. Iš 450.000 So 
rijos gyventojų apie 100.000 
buvo išvežti. 1949 mt. Rumu
nijoje netoli 1.000.000 žmonių 
buvo išrauti iš namų. Ir 1950 
mt. apie 800.000 žmonių buvo 
išvežta iš Rytinės į centrinę ir 
vakarinę Lenkiją.

Išviso, daugiau kaip pustre

PER VENGRIJĄ EINA LĖTA MIRTIS
čio miliono vidurinės klasės pi
liečių satelitiniuose sovietų 
kraštuose buvo komunstų iš
plėšti iš namų, neskaitant šim
tų tūkstančių esančių koncen
tracijos stovyklose. Pagal U. 
S. A. saugumo tarnybos ciuome 
nis nuo II-rojo karo pabaigos 
apie 1.600.000 žmonių yra mi
rę pasėkoje tokių deportavimų.

Labai daug yra žinoma apie 
tai, kas atsitiko Vengrijoje, to
dėl, kad išvežamųjų aukų laiš
kai pasiekė užsienį.

Pirmutinis, gyventojų vadi
namos „lėtos mirties“ žingsnis 
buvo oficialus pranešimas apie 
išstrėmimą: „Jus esate ištremia 
mas iš Budapešto srities; sku
bus vykdymas!“ Pranešimai 
apie ištrėmimą buvo trijų spal
vų. Jei jūs gavote mėlyną raš
telį, jūs neturėjote laiko pasi
ruošti. Policininkas pasibeldė 
ir pasakė „Pakokis “. Jūs galė
jote paimti 20 svarų. Tada jūs 
ėjote į sunkvežimį, kuris jus pa 
ėmė į geležinkelio stotį, kur 
jūs buvote užrakintas į gyvuli 
nį vagoną. Apie 10 proc. de
portuojamųjų gavo mėlynus 
raštelius. Kas su jais atsitiko, 
niekas nežino, nes nei vienas 
iaiškas iš jų nebuvo gautas. Ga 
Ii būti, jie yra koncentracijos 
stovyklose Vengrijoje — jų ten 
yra daugybė — arba Sibire.

Mažiau kaip 500 laimingųjų 
gavo baltus lapelius. Jiems bu 
vo leista pasiiimti po 800 sva
rų bagažo ir duota savaitė lai
ko reikalų susitvarkymui. Vi
si kiti — apytikriai 90 pore. — 
gavo raudonus lapolius. Jie tu 
įėjo 24 vai. laiko ir galėjo pa
imti su savim po 80 svarų. 
Apie 20 pore, išvežtųjų buvo 
žydai: mažų krautuvių savinin 
kai, siuvėji ir amatininkai. Dau 
gelis iš jų dar nešiojo ištatui- 
i uotus Auschwirz’o ir Mathau- 
sen‘o, Vokietijos koncentraci
jos lagerių, ženklus.

Padaužos, kurie sudarė stip
riai ginkluotas Himmler‘io gau 
jas, darė tą patį darbą komunis 
tams. Vienas žmogus rašė pa
prasti : „Žmogus, kuris mane 
suėmė 1944 mt., suėmė mane 
šiandien“. Daugelis depotuo 
jamų nusiminę užsiuvo ant sa
vo drabužių nugarų tą pačią gel 
toną Dovydo žvaigždę, kurią 
naciai privertė visus žydus ne
šioti. Jeigu jie buvo paklausti 
policininko, kodėl jie tai nešio
jo, vienas iš jų atsakė: „Mes ei 
name tuo pačiu keliu, tai mes 
nešiosime tą pat} ženklą.“

Kai mieste suprato, kad vei 

Kia ne prieš šnipus ar juos pa
čius išnaudojantį elementą, bet 
prieš paprastą masę, nepoliti
nes mažas žuveles, tada kilo pa 
nika. Budapeštas, vieno laiš
ko rašytojo žodžiais, buvo lyg 
„apvarstas skruzdėlynas“. Kai 
kurie susipakavo ir apsigyveno 
nuošaliuose viešbučiuose, ta
čiau viešbučių savininkai, val
džios įsakymu, pranešdavo vi
sus užsiregistravimus tris kar 
tus per dieną. Kiti, bandan
tieji pasitarti su advokatu, pa
prastai rasdavo išblyškusį, nu
kamuotą žmogų, kuris jiems ro 
dydavo savo išvežimo praneši
mą. Beveik visi iš 800 Buda
pešto advokatų buvo išsiųsti.

Valdžios tarnautojas, užtik
rintas, kad jo išvežimo įsaky
me buvo klaida, neskubėjo į 
savo įstaigą, gauti laišką pažy 
mintį apie jo užimamą vietą. Jo 
šefas, šypsodamasis parašė: 
„Skubus vykdymas, jūs esate 
atleistas“.

Kiek žinoma, vienas kreipi
masis turėjo šiokias tokias pa
sekmes, tai atsitikimas žinomo 
chirurgo dr. Tioor Verebely, 
j r. Jis operavo vieną žymų ko 
munistą, kada sužinojo, kad jo 
žmona ir motina įsakytos iš
vežti. Nebuvo jokio klausimo 
dėl jo paties išvežimo, nes Bu
dapešte buvo permaža gydyto
jų. Jis nusiėmė savo kaukę, nu 
simovė savo gumines pirštines. 
„Aš neoperuosiu jūsų ar ką 
nors kita“, pasaKė jis stačiai, 
„ligi jsakymas nebus atšauk
tas“. Užtikrintas jis Įvykdė 
operaciją. Tačiau tiktai pusė 
pasižadėjimo buvo išlaikyta. 
Motina pasiliko, žmona buvo 
išsiųsta.

„Miestas pasidarė hijenų ro
jumi“, sakė vienas laiško rašy 
tojas, aprašydamas tuos, ku- 
lie apiplėšdavo išvežamuosius, 
kada šie bandydavo skubiai 
gauti pinigų už jų nuosavybę. 
Gatves buvo pripildytos įnirtu 
siais vyrais ir moterimis, stu
miančiais karučius, prikrautus 
baldų, paveikslų, sidabro, retų 
knygų, drabužių. Meno turto 
ir kitos nuosavybės vertė par
duota išvežamųjų buvo apskai
čiuota apytikriai šešiasdešimt 
milionų dolerių, tačiau rinkoje 
viskas atpigo, nes kiekvienas 
išsipardavinėjo: komplektas
valgomojo kambario. baldų 
raštavo 5,0 dol.; praktiškai nau 
jas vyriškas kostiumas 1,0 dol. 
Komunistų partijos bendrovė, 
žinoma kaipo „Vultures Limi
ted“ (tai yra tam tikra lavoni

nių vanagų rūšis) siautė gatvė
se sakydami žmonėms: „Jūs, 
gali būti, būsite išvežtas, par 
duokite geriau dabar, kada tu
nte progos“.

Išvežimų eiga greitai pavirto 
šablonu. Išvežimų pranešimai 
buvo dalinami pirmadieniais, 
trečiadieniais ir penktadieniais, 
o žmonių surinkimas buvo vyk 
domas antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais. „Ry
tą mes drebėdami laukiame atei 
nančios nakties“, rašė vienas, 
„o naktį mes stovime prie lan
gų, virpėdami, laukdami auš
ros. . .“

Netgi gulį lovoje ligoniai bu 
vo paimami. Viena sena mote
ris buvo po vėžio operacijos, 
kitas turėjo kojos trombozą to 
kiame laipsnyje, kad negalėjo 
atsistoti. Jie buvo nunešti į 
sunkvežimius neštuvais. Tie, 
kurie buvo per seni eiti, buvo 
išnešami. Trečdalis išvežamų 
jų buvo per 70 metų amžiaus.

Reputacija ar geras vardas 
nieko nereiškė. Baronas Lajos 
riatvany, literatūros profeso
rius, 72 mt. amžiaus buvo pa
imtas taip pat kaip profesorius 
jozef Frigyessi, pasižymėjęs 
ginekologas 80 mt. amžiaus. 
Jozsef Paksy, talentingas smui 
kininkas, rašo vėliau, kad jis 
dirbąs ūkyje 10 valandų per 
dieną, raunąs runkelius. Princo 
Esterhazy žmona, Melinda Ot- 
Irubay, buvusi Budapešto ope
ros primabalerina buvo privers 
-.a dirbti per dienas purvinuose 
ryžių laukuose. Emil Nagy, 
buvęs teisingumo ministeris, 82 
mt. amžiaus ir sergąs, išsinešė 
savo kėdę ant šaligatvio ir sė
dėjo laukdamas savo pagrobė
jų. Paklaustas, kur buvo jo 
bagažas, atsake. „Aš palieku 
savo teisės biblioteką, savo pa
veikslus, savo pasižymėjimo 
ženklus, viską, ką aš branginau. 
Jeigu aš negaliu turėti šių daik 
tų, aš nereikalingas nieko. Be 
to, aš abejoju, ar mano baga
žas būtų gautas“. Šitas jo pas 
kritinis pareiškimas buvo teisin 
gas: ne daugiau kaip pusė iš
vežamųjų bagažo pasiekė savo 
paskyrimo vietą. Pats Nagy 
pakeliui mirė. Vyrai buvo at
skirti nuo žmonų ir tėvai nuo 
vaikų.

Šimtai vaikų buvo atimti nuo 
savo motinų. Viena moteris bu 
vo priversta palikti savo nau
jai gimusius dvynukus. Dešimt 
mėnesiu berniukas buvo paim
tas iš savo motinos rankų ge
ležinkelio stotyje todėl, kad jo 

vardo nebuvo išvežimo raštely. 
Daugelis tėvų paženklino savo 
vaikus, taip kad jie galėtų juos 
pažinti, jei atsirastų gera pro
ga.

Tiek daug buvo savižudys- 
čių — daugiau kaip 1000 per 
astuonias savaites, — kad val
džia uždraudė laikraščiams jas 
pranešinėti. Aptiekose nebuvo 
leidžiama pardavinėti vaistų, 
kuriais galima apsinuodyti, net 
mažais kiekiais. Dujos buvo iš 
jungtos iš butų, kurių gyvento
jai turėjo būti išvežti. Tačiau 
daug iššokę pro langus užsimu 
šė. Motina, iššokdama pro 
langą, paliko raštelį sakantį, 
kad tai buvo tas pats langas, 
pro kurį iššoko jos sūnus, ka
lia gestapo atėjo jo suimti.

Daugiausiai išvežamieji bu
vo suvaryti į gyvulinius ar pre 
kių vagonus taip prigrūstus, 
kad negalėjo stovėti. Pakeliui 
trankomi ir orui valandomis da 
rantis daugiau dvokiančiam, se 
m mirė pakeliui, o nėščios mo
terys prarado savo kūdikius 
peranksti gimdydamos. Šimto 
mylių kelionė užtrukdavo apie 
20 valandų. Vienas vagonas 
pilnas išvežamųjų buvo palik
tas ant atarginių bėgių, pamirš 
tas 48 valandas.

Atvykus į paskyrimo vietą, 
išvežamieji buvo tikrinami vie 
tos sovietų valdininkų. „Ponia 
Antai Kiss“, kaip kada buvo pa 
šaukiama, „našlė mėšlinos fa
šistų kiaulės generolo Antai 
Kiss. . .“

Farmose, kur jie buvo pa
skirti, trys šeimos buvo dažnai 
patalpinamos į mažą kambariu 
ką ir retkarčiais toks skaičius 
Kaip 12 žmonių į patalpą 6 jar
dų ilgio ir 6 jardų pločio. Visi 
miegojo ant purvinų grindų. 
Nebuvo šviesos ir išviečių. Ne 
buvo šildymo. Daugelis išvež
tųjų gyveno daržinėse ir apleis 
tuose sandėliuose. Kartais 80 
žmonių miegojo vienoje darži 
nėję ant žemės, ant nešvarių 
šiaudų. Anksčiau ar vėliau, vi
si gavo egzemą arba sutino nuo 
blusų kandžiojimo.

Kiekvieną dieną, auštant, iš 
vežtieji turėjo žygiuoti nuo 
dviejų ligi penkių mylių į ko
lektyvinį ūkį 10 valandų dirb
ti, už vieną — penkius centų 
valandai. Jie neturėjo darbo 
drabužių, o tiktai netinkamus 
miestietiškus drabužius, kurie 
greitai susidėvėjo runkelių ar 
ryžių laukuose. Daug kas iš jų 
po kiek laiko numetė savo ba
tus šalin ir eidavo basi, nes 

ten nebuvo kaip batus pasikeis 
ti. „Daugumas išvežtųjų“, ra
sė kaimo daktaras, „yra seni 
žmones ir mūsų širdys krauja
vo juos matant dirbančius kaip 
darbininkus. Kada jie dirba, 
jie šiek tiek valgo; jei jie nega 
h dirbti, jie gyvena malda.“

Išvežtieji nėra valdžios maiti 
narni, jie patys turi apsirūpin
ti. Jie turėjo prailginti savo 
gyvenimą maisto paketėliais iš 
draugų ar kaimynų duosnumo.

Ūkininkas apkrautas mokes
čiais ir priverstas pusę ar dau 
giau savo derliaus pristatyti 
valdžiai, pats gyvena menka 
maisto norma. Tačiau jis kaip 
nors atrandą būdą surasti porą 
kiaušinių, pripuolamą kepalą 
duonos, truputį pieno. Viena
me kaime ūkininkai buvo suor
ganizavę naktinį maitinimo pat 
rulį, kuris ėjo nuo vieno išvež
tojo prie kito. Tai tiktai patar 
navo smarkios neapykantos pa 
didinimui, kurios turėjo kilti ne 
priklousomi ūkininkai prieš ko 
munistus.

„Niekas nesugebės išvengti 
visuotinių vietos komunistų 
skerdynių, nes neapykanta yra 
taip didelė“, rašo vienas gyven 
tojas iš tipiško kaimo. „Kuni
gai ir dvasininkai nusprendė ke 
lioms dienoms išvykti, kada pa 
sikeitimas įvyks, nes jie nepa
jėgtų sustabdyti žudymo“.

Šita vengrų isterija turi ypa 
tingos reikšmės Vakarams. Ši
tų išvežimų aukos turėjo įvai
rią praeitį. Tačiau vieną daly
ką jie turėjo bendrą: kai ką jų 
išauklėjime, o religija ir bend
ri įsitikinimai sulaikė juos nuo 
pasidarymo klusniais komunis 
tinio režimo šalininkais. Nei 
vienas iš išvežtųjų nebuvo ak 
tyviai priešinęsis valdžiai, — 
kitaip jie būtų turėję būti pa
siųsti į kalėjimą. Jų kaltė bu
vo paprastai ta, kad jie kilę iš 
vidurinės klasės šeimų, jie bu
vo Įtariami turį vidujinį nusi
statymą priešifcomunizmą. Tai 
yra pakankama priežastis būti 
nuteistam lėtai mirčiai kiekvie 
nam krašte anapus geležinės už 
dangos.

Sulietuvino J- Skaržinskas.

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, Įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie- 
uva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

VIII.
7. Reikalas Karaliaučių prijungti Lietuvai.

Karaliaučiaus prijungimą Lietuvai reikalą diktuoja, be 
abejo, jos ūkiniai reikalavimai. Bet ir čia lietvių teisės turi 
istorinį foną. .

Jau didieji Lietuvos kunigaikščiai siekia Lietuvai nau
dingiausių sienų vakaruose.

Gana charakteringas yra iš 1358 metų did. Lietuvos ku
nigaikščio Algirdo Gediminaičio pareiškimas, kurį mums pa
duoda Livonijos ordino kronistas, Magistro kapelionas Her
manas de Wartberge. Kada su imperatorium Karoliu IV-ju 
ėjo derybos dėl lietuvių krikšto, Algirdas pareikalavo, kad 
ordinas išsikeltų į pietų Rusiją, ginti tautas nuo barbarų. 
Ta proga Lietuvai pretendavo jis ne vien Nemuno žemupio, 
o bet ir, kaip kronikoje parašyta, (44), plotų iki Alnos ir 
Kuršių Marių. Tiesa, jie kronikoje tik tiksliau nenusakyti, 
bet atrodo, derybose ėjo kalba apie tuos žinomus vėliau 
lietuvių gyvenamuosius plotus. Gal būt į reikalavimų sritį 
reikia įskaityti ir Sembą.

Daug tiksliau žinome Vytauto pastangas. Jo reikalavi
muose, kurių pilnai jis negalėjo apginti, figūravo ir Kara
liaučius. Nuo Torno taikos (1411 m.) Vytautas buvo radi
kaliai pakeitęs savo politiką žemaičių atžvilgiu, ir viską da
rė, kad tik išplėštų Nemuną ir jo artimas sritis iš ordino (45). 
Jis statėsi pamečiui vieną po kitos pilis Nemuno krantuose 
ir ėjo pavandeniu žemyn. Su dideliu atkaklumu Vytautas ko
vojo dėl Nemuno žiočių (1418—1420), keliais atvejais jis 
pabrėždamas, jog natūralios Lietuvos sienos vakaruose už
sibaigia tik pilnu priėjimu prie Kuršių Marių.

Čia negalima detaliau atvaizduoti to dramatiško ginčo 
ir aštraus ginčo, kuris po Tannenbergo iškilo tarp ordino ir 
Vytauto. Tada pasidarė nebeaišku, kurios yra sienos to 
Žemaičių krašto, kurį Torno sutartimi (1411 m.), po Vy
tauto ir Jogailos mirties turėjo paveldėti ordinas. Atsiųsta
sis Zigmanto Liuksemburgiečio arbitras Benediktas Makra 
savo įvairiose Panemunio vietose pravestuose apklausinėji
muose, be kitako, pripažino, jog Klaipėda yra pastatyta lie
tuvių žemėje ir turi jiems priklausyti (46).

Vytautas tada iškėlė, kad vokiečiai — ordino riteriai — 
•yra svetimų ateivių institucija. Todėl jie jokių paveldėjimo 
teisi ųnegali turėti. Ta proga Lietuvos valdovas pareiškė są 
vo teises į Mažąją Lietuvą: „Preuszen ist och miner older 
land gevesen und ich will is ansprache bis an die Osse“ (47) 
— „Prūsų kraštas yra taip pat mano tėvų (protėvių) žemė

ir aš jos reikalausiu iki pat Osos, nes ji yra mano tėvų pali
kimas“. Paskui — ne be ironijos — Vytautas pridūrė: „O 
kur gi yra ordino tėvų palikimas?“

Dar ryškiau Vytautas užakcentavo, kad ordinas yra 
svetimų ateivių padaras, kai jis suėjo į koliziją su imperato
rium Zigmantu (1420 m.) dėl Žemaičiū priskyrimo kryžiuo
čiams: „Jeigu jūsų karališkoji didenybė norėjo teisingai 
spręsti, reikėjo gerai atminti, kad kryžiuočiai yra atėjūnai 
iš svetimų Vokietijos kraštų, jog jie yra užgrobę Prūsus, o 
dabar nori ir mus iš mūsų žemės išvaryti“ (48).

Tokiu būdu Vytautas reikalavo visų Nemuno žiočių, 
viso tos upės žemupio baseino. Ordinas iš kitos pusės, nore 
jo turėti ryšį su savo žemėmis Livonijoje ir labai užsispyru
siai laikėsi savo nusistatymo. Ir iš ordino, ir iš Vytauto rei
kalavimų buvo šis tas išbraukta, bet šis tas ir palikta, nes 
prieita prie kompromisinės taikos.

Vakaruose (šiaurinėje Rytprūsių dalyje ir Žemaičiuo
se) esanti dikra buvo perdalinta. Ordinas negavo sauso pri
ėjimo per Žemaičių vakarus prie Livonijos, nes siauras ke
liolikos kilometrų plyšys prie Palangos iki Šventosios, negai 
lestingai skėlė ordino žemes. Tačiau vokiečiams atiteko Ne
muno žiotys. Vytauto reikalavimas atiteko tiktai įspėjimas 
ateinančioms lietuvių kartoms reviduoti tas Lietuvos valsty
bei taip nenaudingas sienas. Šiandien su nusistebėjimu gali 
būti skaitomi tie Vytauto dokumentai, kuriuose jis įsakmiai 
reikalavo natūralesnių sienų (50).

Išgązdinti ordino agentai, kurių tinklu visa Lietuva bu
vo aptraukta, siunčia tokį pranešimą (51): „Vienas bajoras 
(Nigaila) Vytauto kariams pasakė, jog valdovas Nemuno pi
lis pastatė prieš vokiečius, jis trauksiąs į Ragainę, o paskui į 
Karaliaučių, nes tos žemės kitados priklausiusios Lietuvai“. 
O Vytauto bajorai nuo savęs pridėjo: „Mūsų Kunigaikštis tu 
ri atsiimti Karaliaučių, nes tai yra jo tėvonija“. Vadinasi, 
Vytautas ir jo bajorai turėjo aiškų pajautimą, kad Rytprū
siai su Karaliaučiumi turi Lietuvai priklausyti.

Tiek iš praeities. Žinoma, Karaliaučius iki šio karo bu
vo pažįstamas kaip vokiškas miestas. Įkurtas 1264 m. gry
nai senprūsių žemėje kovai su ta senprūsių gimine, prie 
slenksčio tos Sambos (Sambijos), kuri ilgiausiai išlaikė se
nosios prūsų tautos likučius, biologiškai aptinkamus Rytprū
sių gyventojo tipe. Karaliaučius tapo ilgainiui (nuo 14-jo am 
žiaus) ordino kovos centru prieš Lietuvą.

Jeigu šiandien Karaliaučiaus mieste, 1944 m. rugpjūčio 
mėn. anglų lėktuvų sugriautame ir rusų apgulimo metu (1945 
m. žiemą) dar labjau sunaikintame ir netekusiame didelės da
lies savo gyventojų, nėra pakankamo skaičiaus lietuvių, ku
rie gyventojų sudėties argumentu galėtų jo reikalauti Lie
tuvai, tai dar mažiau yra ten lenkų, jau nekalbant apie rusus.

Lietuviams Karaliaučius vis tik yra buvęs kultūrinis atramos 
taškas. Jo apylinkėse ir pačiame mieste ilgai buvo girdėti 
lietuvių kalba. Iš Karaliaučiaus universiteto išėjo beveik visi 
Mažosios Lietuvos rašytojai — pastoriai. Karaliaučiuje lie
tuviai mokėsi, čia buvo lietuvių seminarija, ir apskritai reiš
kėsi lietuvių veikla. Karaliaučiuje per šimtmečius buvo 
spausdinamos ir platinamos lietuviškos knygos. Jau nuo or
dino laikų, kai tik karai aptilo, Karaliaučius turėjo stiprius 
kultūrinius ryšius su Vilniumi.

Galutinai Karaliaučiaus priklausomumą Lietuvos plotui 
išsprendžia ir nulemia ekonominiai argumentai. Antrojo uos 
to reikalingumą Lietuvai diktuoja eilė ūkinių momentų. Jau 
nuo Vytauto laikų galo, vos tik aptilus karams, Karaliaučius 
Kauno, Vilniaus miestų ir Žemaičių žemės prekyboje ėmė ta
da vaidinti reliatyviai labai didelę rolę. Nelūrali vandens 
juosta Nemunu, Gilija, Deime ir Priegliumi rišo Karaliau
čių su Lietuvos plotais. Todėl 400 metų į Karaliaučių arba 
per jį Dancgian ėjo įvairių mašinų, Lietvos miško ir produk
tų ir prekių eksportas. O per Dancigą ir Karaliaučių būda
vo gaunamos reikalingosios vakarų Europos prekės. Kas 
valdo Nemuną, kaip parodo Lietuvos praeities prekybiniai ry 
šiai, su vakarais, tas turi valdyti ir Karaliaučių. Juk visa Ne
muno srovė abiem Nemuno krantais (pradedant nuo Delki- 
tyčių) priklauso arba turi piklausyti Lietuvai. Nemuno žio
tys ir kairioji Deltos pusė . . taip yra pagrįstas ir nuo Vytau 
to laikų einąs Lietuvos reikalavimas. O su juo artimai sieja
si ir visų Karaliaučiaus plotų valdymas.

Tai galime įrodyti pačių vokiečių žodžiais: 1918 m. pav., 
dar I-jam did. karui nepasibaigus, kada vokiečių galvose 
apie rytus sukosi aneksionistiniai ir kolonizaciniai planai, Ka 
raliaučiaus miesto magistratas ir prekybos rūmai pavedė 
dviem ekonomistams išdirbti projektą Karaliaučiaus van
dens kelių į Lietuvą, Ukrainą ir Lenkiją. Sujungdami tuos 
plotus vandens keliais su Karaliaučiumi, juodu teisingai sa
ko: „Karaliaučiaus uostas savo didžiule jūros prekyba yra 
pirmas, apie kurį turime pagalvoti, kaip apie Rytprūsių Lie
tuvos ir Ukrainos užnugario jūros uostą ir prekybinį tarpinin 
ką. ,

Ten raudame teisingai iškelta, jog Karaliaučius ir Klai
pėda — tai vartai į Lietuvą, kuri turėtų ekonomiškai sukles
tėti. Tai teigė vokiečių ekonomistai D. Karo metu, kain mi
nėta, išeidami iš savo aneksionistiniu ir kolonizacinių planų, 
t. y. projektoudami į stipriai padidintus Rytprūsius įjungti 
visą Lietuvą. Šitos pat ekontmiškos tiesos, kiek jos liečia 
ypač Karaliaučių, pasiliko iki pat šiol. Uosto pajėgumas, 
žinoma, reliatyviai, priklauso nuo užnugario, kurį jis aptar
nauja. Rytprūsiai Karaliaučiui nesudaro tinkamo užnuga
rio, nes jo tikrasis užnugaris yra Lietuva.

Bus daugiau.
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Penkeri metai be Butkų 
Juzės

JUOZAS PRONSKUS
tam eserizmui ištikimas net ir 
tuomet, kai, bolševizmui jį su- 
likjvidavus, jo skeveldros be- 
išsiliko tik nuo Rusijos išsiva
davusiuose kraštuose ir tai 
vien kaip savotiškas romantiš
kas prisiminimas.

„Nors išalkę, nusiminę krem 
tam plutą sausą,

Bet kai traukiam sutartinę, 
net pasaulis klauso“.

Tai buvo Butkų Juzės dai
nos žodžiai, parašyti dar tais 
metais, kada tikrai visa Lie
tuva ir jis pats po rusų cariz
mo letena tebebuvo išalkę ir 
nusiminu, bet ‘jau spietėsi į 
sutartinę, kurios aidą tikrai pa 
saulis išgirdo, turėdamas pri
pažinti jai sunkiai 
laisvę ir nepriklausomybę.

Gimtoji žemė ir ant jos be- 
sitriūsiantieji paprasti darbo 
žmones, tai yra visa Butkų 
Juzės meilės ir dainos tema, ką 
rodo jau patys jo veikalų (tie
sa, nedidelių ir nedaugelio) pa 
vadinimai:

„Kalėdų Vakaras“ 
Petrapilyje, 1917 m.

„Žemės Liepsna“, 
1920 m.

„Verkiančios Rožės“ 
cige, 1921.

„Paparčio Žiedas“, 
1923 m.

„Audronė“, Šiauliai, 
28 m. „Kultūra“.

„Darbas ir Prakaitas“, Ry- rų ir moterų, vaikų ir jaunimo, 
ga, 1928 m.

Liko neatspausta jo „Bernai 
ir Mergos“ ir „Žemaitių Stip
rybė“. Ši paskutinioji, eiliuo
ta, žemaičių tarme rašyta hu
moreska, iškelianti, kad ir la
bai prajuokinančioje, bet stip
rioje formoje tipingiausius že 
maičio charakterio bruožus, 
yra jo paties ir publikos mė
giamiausias kūrinys, kurį ir 
pats Butkų Juzė mėgdavo kiek 
viena proga deklamuoti ir 
triukšmingus aplodismentus da 
goti. Kiek žinia, jo našlė žmo
na, Mrs. Gaja Butkuvienė, da
bar gyv. Chicagoje, rengiasi 
„Žemaitių stiprybę“ su kaiku- 
riais kitais dar nespausdintais 
eilėraščiais išleisti.

Iš Butkų Juzės gyvenimo ir jo artimas draugas, bet bolše- 
darbo „karjieros“, kurios jis vikmetyje tos draugystės ne
nesiekė ir nepasiekė, yra minė 
tina, kad jis gana gausiai bend 
radanbiavo „Klaipėdos Žinio
se“, kur buvo be kt. atspaus
tas jo ilgas humoristinis raši
nys „Kaip žemaitis į Klaipėdą Butkų Juzę bežmoma, tik tiek, 
važiavo“, , 
„Kultūroje

Balandžio 22 d. sueina pen- 
keri, metai, kai (1947 m. balan 
džio 22 d.) mirė bene tipingiau 
sias mūsų gadinys žemaitis — 
Butkų Juzė, Juozas Butkus, gi 
męs Pažvelsių kaime, Kulių 
valsčiuje, Kretigos apskričio, 
Žemaičių žemėje, ir su trumpo 
mis pertraukomis visą savo 50 
metų amžiaus pialeidęs Žemai
tijoje, didesnę dali Palangoje, 
Telšiuose ir Klaipėdoje, kur ir 
mirė, o palaidoti atgabentas i 
Telšius. Tegul bus lengva jam 
Lietuvos Žemaičių žemelė, ku 
rią jis visa širdimi mylėjo ir 
jai dribo bei jai dainavo.

Kilęs iš visai neturtingų tė
vų, Butkų Juzė buvo vienas iš 
nedaugelio žemaičių, pasieku
sių išsilavinimo ir aukštojo 
mokslo dėka nepaprasto švie
sos troškimo visoje Lietuvoje 
ir Žemaičiuose senais jau prieš 
pirmąjį Didįjį karą laikais, iš
reikštais ano poeto žodžiais, ka 
da rusai 
ko, anei 
duoda“.
pojuje, besiversdamas pusba
džiai, dažnai pėsčias, žemaitiš
komis naginėmis apsiavęs, ke 
lioliką rusiškų mylių iš Paž- 
velsio į Liepojų nueidamas ir 
iš ten
Vėliau, jau nepriklausomos 
Lietuvos laikais išvykęs į Vo
kietiją ten, painokomis bei kt. 
pripuolamais darbais besivers
damas baigė Bonnos universi
tetą. Karjeros savo gyvenime 
nepadarė, ir jos nesiekė, o ten
kinosi ir buvo patenkintas dirb 
damas nepretenzingus eilinio 
kultūrininko daibus.

r’-'-kų Juzė buvo poetas ir 
lokiu jis mirė, ne tiek daug po 
Įezijosi parašęs, k|ek poezija 
gyvenęs1: jautrios, geros šir
dies, ištikimos prietelystės, tau 
raus charakterio, savo krašto 
ir žmonių meilės iki savęs išsi
žadėjimo.

Tiesa, jis visą amžių buvo 
„radikalus“, mėgdavo vadintis 
„kairiuoju“ ir tam savo kairu
mui išliko ištikimas iki galo. 
Bet labai klystų, kas tą jo kai 
rūmą lygintų su komunizmu ar 
bolševizmu. „Kairiausioji“ sro 
vė prieškarinėje Rusijoje buvo 
socialrevoliucionieriai, „ese
rai“, ir kadangi ta grupė buvo 
palankiausia rusų pavegtrų ma 
zųjų tautų apsispenrdimo aspi 
racijoms, tai buvo patraukusi 
nemažą būrį anuometinio Lie
tuvos jaunimo, ypač atsiradu
sio Rusijoje. Butkų Juzė liko

okupantai „anei dru- 
rašto mums turėt ne- 
Gimnaziją išėjęs Lie

atostogų pareidamas, 
jau

vyje“, buvo redakcijos narys 
ir dažnai korektorius Klaipė
dos „Keleivyje“ ir „Klaipėdos 
Žiniose“, paskui redagavo Klai 
pėdos „Darbininkų Balsą“, per 
sikėlęs iš Klaipėdos į Telšius 
leido su Jakužaičiu savaitraštį 
„Savaitę“, antrojo karo metu 
buvo „Žemaičių Žemės“ redak 
cijos narys.

Turėjo ir netrumpą mokyto 
jo praKtiką. Yra mokytojavęs 
Tauragės komeicinėje gimna
zijoje, Ukmergės lenkų gimna 
zijoje, o pirmosios bolševikų 
okupacijos metais Prienų gim
nazijoje, iš kur per baisiąsias 
Dirželio trėmimų dienas pabė
go slapstytis, patyręs, kad ir 
jo „kandidatūra“ į Sibirą yra 
sąraše.

Kur bebūdamas jis visur 
veikliai dirbo vietos kultūros 
baruose, rengė ir padėjo reng
ti literatūros vakarus, vaidini- 

iškovotą mus, ir pats parašęs vieną vei 
kalą Vasario 16-ji, su 30 vai
dintojais, kurį pats statė bei 
režisavo Palangoje 1937-38 m.

Kaip didelis teatro mėgėjas 
jis aktyviai dalyvavo Žemaičių 
Teatro steigime ir vadovavi
me, o per antrąją bolševikų 
okupaciją buvo, rodos, Klaipė 

išleista dos lietuvių teatro vadovu. 
Palangoje buvo kelis metus bi 

Berlyne, bliotekos vedeju. Palangoje 
Įsteigė pirmąjį vaikų darželį. 

Leip- Būdamas ramaus, visuomet ge 
ro, švelnaus būdo, geros išvaiz 
dos ir lėtų manierų bei kalbė 
damas linksmumo sukeliančia 
kuliškiu žemaičių tarme Juzė 
duvo mėgiamas ir mylimas vy

DAILININKO A. ŠEPEČIO
PASISEKIMAS

kadJau buvo rašyta „NL“ 
dail. Aleksandras Šepetys, gy 
venas Edmontonc ir ten turįs 
savo studiją, dalyvauja tarp
tautinėje parodoje, kuri vyksta 
Floridoje.

Dabar gautas pranešimas, 
kad dad. A. Šepetys toje paro
doje gavo ypatingą pripažini
mą, kurio turinys dar nėra ga
lutinai paaiškėjęs. Spėjama, 
kad tas jo įvertinimas tarptau
tinėje meno arenoje yra laimė
tas nauju jo kūriniu „Žiema“.

ŽYMESNIEJI ŠIŲ METŲ'SUKAKTUVININKAI
Lapkričio mėn. 17 d. sueina 

80 metų kai gimė, 1934 m. mi 
tęs Panevėžy, kun. Julijonas 
Lindė-Dobilas, parašęs romaną 
„Blūdas“, meno istoriją ir eilę 
studijų meno ir literatūros klau 
simais, kaip „Ar paseno Tvai- 
nas“ ir kt.

Gruodžio 24 dieną sueina 80 
metų, kai Bliuviškiuose, Griš
kabūdžio vai., gimė istorikas 
Jonas Totoraitis, spaudos bend 
radarbis, autorius monografi
jos apie Mindaugą, Lietuvos ir 
bendros istorijos, Sūduvos is
torijos ir tt.

Sausio 27 d. suėjo 75 metai 
kai Dabikinėje, Papilės vai., gi 
mė Jonas Jaks-Tyris, daugelio 
laikraščių bendradarbis ir kelių 
laikraščių administratorius.

Vasario 24 d. suėjo 75 metai 
kai Medingėnuose gimė Marija 
Pečkauskaitė, žinoma Šatrijos 
Raganos slapyvardžiu, autorė 
„Viktutės“, „Sename dvare“ 
(galima gauti „NL“ red.), dau 
gelio kitų kūrinių autorė, pėda 
gogimų Fersterio idėjų platin
toja.

Kovo 17 d. sueina 75 metai, 
kai Margiuose, Šeduvos vai., 
gimė Juozas šnapštys, poetas, 
Kun., daugelio laikraščių bend 
radarbis ir autorius rinkinio ei 
lerašcių „Volungė“ ir dramos 
„Mūsų bajorai“, pasirašinėjęs 
Margalio slapyvardžiu.

Gegužės 15 d. sueina 75 me
tai kai Čerėjoje, Mohilevo gub., 
gimė Oskaras Milašlus-Milosz, 
poetas, rašytojas, autorius „Mi 
guelio Manaros“ ir kitų kūri
nių, kurie ima garsėti tiktai au 
torius mirus. Milašius buvo 
vienas pirmųjų Lietuvos atsto
vų Prancūzijoje, dalyvavo dau 
gely Lietuvos derybų su kito
mis valstybėmis. Mirė 1939 m. 
Prancūzijoje.

Spalio 3 d. sueina 75 metai 
Jkaji Kuliuose, Jūžintų; vhl.į 
Rokiškio ap„ gimė Pranas Kuz 
ma, buvęs Lietuvos atstovu ca 
iinės Rusijos Dūmoje, bendra
darbis daugelio laikraščių ir lei

direktorium, vėliau atsirado 
Klaipėdoje, kur ir mirė.

Kiek iš Vilniaus bolševikų 
„Tiesos“ žinome, antrosios oku 
pacijos metu parašęs pjesę 
„Žiemkenčiai Pavasarį“, bet tą 
pjesę su visu autorium bolše
vikai sulygino su žeme. Nes, 
anot, „Vilnies“, diskusijų metu 
buvę iškeltos stambios tos pje 
sės politinės klaidos ir žemas 
meninis lygis. Autorius, esą, 
silpnai pažįsta tarybinio pogrin 
džio kovotoją, atkakliai kovoju 
sį prieš vokiečius ir „parsida
vėlius lietuvius" veiklą. Auto
rius šią kovą subanalinęs, su
menkinęs, be to, kova su buo
žėmis atvaizduota klaidingai. 
Kritikai radę ir kitų priekaiš
tų. . . Ir štai ilgai nebetrukus 
„Tiesa“ pranešė, kad Butkų 

bet nei politinės, nei medžią- Juzės nebėra.
ginęs karjeros ir čia nesiekė, Ar gerai, kad Juzė likosi Lie 
tik kad, taip sakant, savo kailį tuvoje ir mirė toje žemėje, ku 

rioje ir mes visi trokštume mir 
ti? Didžiuma nežymių ir gera 
dalis žymiųjų asmenų nepabė
go, nors mirti vėliau vis tik tu
rėjo baisioje vergų stovyklų že 
mėje kur nors prie Jenisiejaus 
ar Kandalakšos. Daug kas te
begyvena ir net garsius bolše
vikų medalius dėvi, k. a., Kip
ras Petrausikas, Tallat Kelpša vo numylėtoje Žemaičių žemė 
ir eilė kt. kultūrininkų, bet ir je iki mirties ir joje likosi ilsė 
juos niekas bolševikais nevadi- tis amžinai. Lai bus jam leng- 

,Lietuvos Žiniose“, kad pradžioje buvo paskirtas, na. Istorija tars dėl visų teisin va šventoji Žemaičių žemė! 
‘, „Lietuvos Kėlei rodos, Telšių Žemaičių Teatro gesnį žodį, negu dabar mes čia.

1927-

Spėju, kad ta savo žmonių mei 
lė ir buvo jam viskas, nes be 
jos, nei iš jos jie nieko sa
vanaudiško nesiekė.

Tiesa, Butkų Juzei teko ir 
su kalėjimo gyvenimu nekartą 
susipažinti; yra pasėdėjęs ir 
Tauragės ir Ukmergės ir Ba
jorų kalėjimuose ir Varnių kon 
centracijos stovykloje.

Bolševikmečiais jis, tiesa, 
mėgdavo ir „nuo bačkos“ pa
kalbėti apie „darbo žmogų“,

išneše sveiką. Nors „liaudies 
komisaras“ ir vėliau „ministe- 
ris“ Gedvilą, kaip telšiškis, 
priešbolševikimais laikais buvo

beliko.
Kas kvapas“ buvo ir jam 
jingas.

Iš antrosios bolševikų 
nacijos laikų mažai kas

Matyt, Juzės „eseriš- 
pavo

oku- 
apie

Butkų Juzei ne tik niekas jo
kio raudono medalio neužkorė, 
bet, kaip matome iš „Vilnies“, 
jis’ buvo ir pasiliko komuniz
mui nesavas, net jų „kovą“ su 
banalinęs, sumenkinęs. Ir tai 
yra pats gražiausias pamink
las jam. Butkų Juzė ištvėrė sa

je iki mirties ir joje likosi ilsė

Jz. Pr.

dejas bei autorius „Dūma ir jos 
darbai“.

1952 m. sueina 75 metai kai 
Padrečiuose, Veiverių vai., gi
mė Stasys Matijošaitis, Esmai- 
čio slapyvardžiu leidęs „Saka
lėlį“ ir kitus vadovėlius mo
kykloms. Bendradarbis laikraš 
čių.

Vasario 21 d. suėjo 70 metų 
kai Drembliuose, Viduklės vai. 
gimė Mykolas Sleževičius, vals 
lybininkas, visomenininkas, po 
iitikas, keleriopas Lietuvos mi 
nisterių pirmininkas, Lietuvos 
savanorių - kūrėjų pašaukėjas 
ir Lietuvos apsigynimo nuo bol 
sevikų invazijos organizato
rius, redaktorius ir spaudos 
bendradarbis, populiarus advo
katas, Lietuvos karininkų pa
skirtas „Lietuvos diktato
rium“, bet tos „garbės“ atsisa
kęs.

Balandžio 7 dieną suėjo 70 
metų kai Užužeriuose, Anykš
čių vai., Utenos ap., gimė An 
tanas Žukauskas, žinomas Vie
nuolio slapyvardžiu, beletris
tas, rašytojas, parašęs eilę ro
manų ir dramų — „Kryžke
lės“, „Ministeris“, „1831 me
tai“, „Dauboje”, eilę novelių 
ir tt.

Balandžio 16 d. seina 70 me 
tų kai Laboruose, Linkuvos 
vai., yra gimęs Konstantinas 
Jasiukailis, „Varpo” ir dauge
lio kitų laikraščių bendradar
bis, publicistas, beletristas, dra 
maturgas, parašęs „Duona“, 
„Basi vaikai“, „Alkani žmo
nės“, „Griuvėsiuose“, „Pabaig 
tuvės“ ir kt.

Bus daugiau.
SKULPTORIAI E. IR A. 

DOCIAI
Ilgiau gyvendami, labiau įsigy
vena ir, susiradę geresnių žmo
ni, susidaro sąlygas, kuriose ti 
kiši ir kūrybos darbo galimy
bių.

Elena Dociuvienė, gavusi 
naują butą su palankiais meni 
ninkams savininkais, ypač ti
kisi imtis ir skulptorės darbo, 
nes gavusi vietą, kurioje gali 
bent lipdyti.

Alfonsas Docius fcebedirba 
Brigdens firmoje ir turi gerus 
bendradabrius, todėl ir jis tiki 
si susidaryti kūrybos sąlygas, 
nors skulptoriui yra daug sun
kiau jas rasti, negu tapytojui.

KULTUVĖ, didelė ir smar
kiai velėjanti, jau yra „NL“ re 
dakcijoje. Kaina 25 et. Užsa
kymus siųskite: „NL“, 7722 
George St., Ville Lasalle, Mont 
real, P. Q.

POLITIKOS POST- MOkUM
DR. WATSON KIRKCONNELL,

Academijos Universiteto Rektorius, Wolfille, N. S. 
Vertė K. Dobliškis (autoriui sutikus).

I. ęąjį reikalą: jei laisvasis pašau
„Tu, mano sūnau, nustebsi, įįs nori paimti tokią kryptį, ku 

kiek maža reikia išminties pa
sauliui valdyti“, rašė senasis 
Grafas Axel Oxenstjerna, Šve
dijos 17 šimtmečio kancleris.

To senojo valstybininko sta
čiokiškumas taip pat galėtų tu 
rėti pakankamai vietos ir mū
sų pačių laikais. Pastarųjų de
šimties metų post-mortem ga
lėtų duoti kvailumo ir beprotiš 
kūmo pavyzdžių, retai pasitai
kančių istorijoje. Būtų geriau 
šia jų visai neminėti, je poli
tinės partijos, nenorėdamos ne
tekti Įtakos masėse ir tuo bū
du nustoti valdžios, nesisteng
tų nuslėpti pastarųjų laikų sa
vo bukumą ir nestatytų į pavo 
jų 1951 metų sprendžiamuo
sius politinius sprendimus. 
Nesvarbu, kad jų kritikai yra 
retos asmenybės, kurios pasi
žymi nepaprastu akylumu. Pa 
vyzdžiui, Demokratų vadų pa
darytos politinės klaidos karo 
ir pokario metu privertė De
mokratų partiją stengtis su ne 
paprastu pagarbumu išlaikyti 
F. O. R. (Roosevelt) viršžmo- 
giškos išminties ir gabumo pa
davimą. Tuo pačiu metu, ke
li respublikonų vadai politinės 
nuovokos ir sprendimo požiū
riu buvo ne geresni kaip ta par 
tija, kurią jie puolė su tokiu 
Įtūžimu. Ir tas kvailas noras 
parodyti (ar paslėpti) 1941— 
1950 metų politikos gėdą, tas 
šalininkų kovos dulkes dėl ga
lios viduje padeda nuslėpti tik

prie saugumo, 
gyvenimo įvy- 
prieš akis, 
pareiga reika-

ri gali privesti 
tai tarptautinio 
kius turi turėti

Ši nemaloni 
linga net ir tuo atveju, jei tek 
tų pakaltinti ir tokį, kuris lai
kytų save aukščiausiu buku
mo autoritetu. Karas buvo ve 
damas mirtingųjų žmonių ir 
kai kurios klaidos buvo neiš
vengiamos. Joks kanadietis 
negalėtų reikalauti įrodymų ne 
klaidingumo karo metu dalinai 
ir todėl, kad visi vieši praneši
mų šaltiniai buvo rūpestingai 
užnuodyti. Šio straipsnio au
torius buvo apipilamas iš vi
sų pusių įžeidinėjimais laiko
tarpyje 1941 — 1946 metų to
dėl, kad jis buvo priešiškas So 
vietų Komumszmui (lygiai 
kaip ir Nacizmui), tačiau — 
1943 metais liepos mėn. pra
džioje jis buvo formaliai pa
kviestas būti vienu iš globėjų 
Kanados — Sovietų Draugišku 
mo Draugijos Tautinės Tary
bos susirinkimo, ir jis tą pa
kvietimą priėmė su sąlyga, kad 
ta naujoji organizacija nebūtų 
naudojama komunistų sąmoks
lui pridengti. Kaipo svarbi pa 
seka, mano telegrama apie są
lyginį sutikimą liko be dėme
sio ir mano pavardės nebuvo 
Tarybos globėjų sąraše.

II.

o ypatingai Jungtinės Valsty
bės, buvo pačioje aukštumoje 
savo galios. Jų laivynas ir oro 
jėgos buvo stipriausios visame 
pasaulyje. Jų armijos, gal skai 
čiumi menkesnės nekaip Sta
lino, buvo žymiai pranašesnės munistų partijos kituose kraš- yra ir ūkininkas, pririštas prie kščionišką demokratiją: 
savo ginklais ii puolamąją jė- tuose, per pastaruosius teisde- jo kolchozo apkrautas našta mo 1. Duodant Stalinui visa, ką 

Šimt metų susicementavo į di kesčių ir pabaudų, ir nušauna- jis prašė be jokių apribojimų ir 
dėlę slaptai koordinuotą propa mas už mažiausią vagystę savo 
gandos, špionažo, sabotažo ir paties 
Karo mašiną. Kominterno tančių 
konstitucijos punktas pirmas vi masių 
sai aiškiai jpažymi, kad galuti- Sibiro 
nis tikslas yra pasaulinė revo- vykių aukų.
hucija ir visų šalių įjungimas M. V. D., kuri turi galią suim- 
į Sovietų super-valstybę. Tos ti ir nubausti be teismo, yra šei 
Konstitucijos punktas trečias mininkas tos vergų imperijos, 
verčia kiekvieną pasaulio komu Fačiame centre to kruvino Vo- 
nistą prie geležinės Kremliaus ratinklio stovi mažas gruzinų 
kontrolės. Internacionalo pro- kilmės despotas, kurio sąskai- 
grama pabrėžtinai aiškina, kad toje yra nesuskaitomų milionų 
tikslas gali būti atsiektas, nu agonija ir mirtis, 
žudžius ištisus gyventojų 
siuogsniuose visuose kraštuose. 
Ta pati programa nurodo bū
dus, kuriais būtų galima, kei
čiant metodus, galutinai pa
vergti industrijos kraštus (kaip 
Vokietija), žemės ūkio šalis 
(kaip Kinija) ir kolonijų sri
tis (kaip Indonezija).

Busimoji režimo savybė taip 
pat labai aiškiai apibrėžta. 
Praktikoje bolševikinis socia
lizmas sukūrė vergijos valsty- pyje jis prakišo beveik dvyli- 
bę. Pramonės darbininkas yra kos tautų laisvę ir statė į pa- 
vergas, kuris negali palikti sa vojų viso pasaulio ateitį, ap- 
vo dirbtuvės, tuo tarpu kai vals kabindamas tą „diktatūrą’ ’, 
lybė jį gali pei kelti, bet kur kaip gailestingą ir malonų drau 
Kitur; jis yra žiauriai baudžia- gą? Kai kurie tų kaltinimų ga 
mas už pavėlavimus, už praleis h būti priskirti pasitikėjimui, 
tas dienas be atitinkamo leidi- kurį jis reiškė nuomonei tokių 
mo, ar net už atsitiktiną nebu- asmenų, kaip Harry Hopkins, 
vimą darbe; jis negali derėtis Alger Hiss and Owen Lattimo 
dėl algos ar darbo valandų; re. Kita dalis galėjo būti pa-

šių laikų politikos esmė yra žinti jo maisto normą ir gali 
pasaulinis revoliucinis sąmoks išmesti jį iš buto; ir tie, į aukš 
las, kuris yra pradėtas Mąskvo 
je 1919 ir sekamais metais ir 
tęsiamas iš Maskvos. Sovietų 
Sąjunga ir jos akli įrankiai, ko

nių, kurios dažnai paveikia 
aukštai stovinčius asmenis. Vi 
šokiu atveju atrodo, kad Roose 
veltas ir Hopkins buvo paruošę

tybes keliami, jo socialinės sis
temos laimėjimai ir patogumai
^statymų rezervuojami keliems planą, pagal kun Stalinas turė 
pirmūnams. Toks pat vergas jo pasukti į liberališkai - kri-

ga. Tačiau, mažiau kaip per 
dvejus metus visi tie pirmumai 
nuėjo vėjais ir beveik visi, lo
giškai seką iš karo, rezultatai 
dingo. Net šiandien mes pa
mažu grįžtame prie to taško, 
kuris musų išsilaikymui yra 
neblogas bandymas.

Bendrai, kai kas gali pasa
kyti, kad tos visos nelaimės yra 
tiesiogė politinių ir militarinių 
vadų protinio žlibumo pasek
mė. Niekas nenorėjo stoti akis 
į akį ir veikti Sovietų Rusijos 
atžvilgiu pagal tikrovę, ir ka
rinio draugiškumo jausmas 
prieš bendrą priešą — Nacius 
sustiprino įsitikinimą, kad mū 
sų „Sovietiniai sąjungininkai“ 
yra draugai ir geri bičiuliai, 
kuriuos galima bus tikėtis po 
pergalės įjungti į narsų busi
mąjį demokratinį pasaulį.

O tikrovė buvo visai kita. 
Sovietų Sąjungos žmonės, ži
noma, yra toki pat sutvėrimai, 
Kaip ir mes patys; bet rusai, uk 
tainiečiaa, gruzinai ir kitos; 
tautos yra Stalino policinės 
valstybės nekaltos aukos, išski 
riant tą trijų piocentų mažu
mą, kuri išnaudoja kitus de
vyniasdešimt septynis procen
tus ir kuri kursto vergiškai pa 
klusnią mažumą, esančią vi
suose ne komunistiniuose kraš 
tuose, įvesti ten tą pačią žudy

Kai 1945 metais Karas pasi- mų ir vergijos sistemą.
baigė, Vakarų sąjungininkai, Pagrindinė ir svarbiausia dirbtuvės vadovas gali suma-seka suktai patTektų nuomo-

javo. Apačioje vargs- 
barbininkų ir ūkininkų 
yra penkiolika milionų 
priverčiamojo darbo sto 

Politinė policija,

Visa tai puikiai buvo žinoma 
Franklinui Delano Roosevel- 
tui, kai 1940 m. vasario mėn. 
10 d. jis pareiškė: „Kiekveinas, 
kuris turi drąsos žiūrėti į fak
tus, žino, kad Sovietų Sąjun
ga yra valdoma tokios absoliu 
tinės diktatūros sistemos, ko
kios nėra niekur kitur pasau
lyje“. Kaip tatai galėjo atsi
tikti, esant tokioms aplinky
bėms, kad dviejų metų laikotar

jokių sąlygų.
2. Pritraukiant Staliną 

priverčiant jį susirišti su 
lanto Čarteriu.

3. Varant propagandą, 
remtą jo visą įtaka Jungtinėse 
Valstybėse ir kituose kraštuo
se tuo tikslu kad įrodytų, jog 
Sovietinė kobra yra ne kobra, 
bet baltas avinėlis.

4. Naudojant privačiuose su 
atrinkimuose garsųjįRoosevelto 
žavumą tuo tikslu, kad pavers 
tų kruviną despotą į krikščioniš 
ką poną.

Kai jo buvęs ambasadorius 
Maskvoje, William Bullit, pa 
tiekė pagrįstą memorandumą 
apie šią kvailystę, Rooseveltas 
tiesiog atsakė: „Bill, aš neno- 
liu ginčyti tavo faktų, jie yra 
tikri. Aš nenoriu ginčyti tavo 
galvojimo logikos. Aš turiu kai 
ką, kad Stalinas yra ne tos rū 
sies žmogus. Harry (Hopkins) 
sako, kad jis toks nėra, ir kad 
jis daugiau nieko nenori, tik 
saugumo savo kraštui, ir aš 
galvoju, jei aš jam duosiu vi
sa, kas tik galima, ir nieko ne
prašysiu iš jo, jis darys visa ir 
dirbs su manim pasaulio de
mokratijos ir taikos labui“. F. 
D. R., priešingai bet kuriam 
sveikam argumentui, tęsė tą 
kvailą žaidimą ir įstūmė pa
saulį į katastrofą.

Bus daugiau.
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Moksto-technikos naujienos
„MECHANIŠKA ŠIRDIS“.

(Canadian Scene) GbkKur
Yra išvystyta mašina, kuri 

operacijos metu gali perimti 
širdies funkcijas, 
padaryta 
Council“ 
Institute 
„Hospital 
inžinierių 
trijų daktarų iš 
Sick Children“ Toronto, 
daktarai yra: A. L. Chute, John 
Keith ir W. T. Mustard. Ma
šina yra sukurta tam, kad ji 
palaikytų kraujo apytaką 
rnetu, kai daktarai tvarko 
ciento Širdį.

Daktarai, krie padėjo tą 
šiną išvystyti, kol kas be noro 
panaudoja tą mašiną širdies 
operacijos metu ir tik kaip pas 
kutinę priemonę. Ta mašina 
veikė patenkinamai, darant 
bandymus su gyvuliais, žmo
nėms kol kas panaudota dviem 
atvejais. Abiem atvejais pa
cientai buvo vaiaki su labai rna 
žu galimumu atsigauti nuo pri 
gimtos širdies ligos. Mašina 
operacijos metu veikė patenki
namai, bet vaikų širdys po ope 
racijos nebegalėjo perimti savo 
lunikcijas.

Daktarai mano, kad mašina 
turi pasilikti širdies operaci
jom kaipo paskutinė priemonė 
tol, kol ji įrodys savo tinkamu
mą žmonėms.

PRIEŠBAKTERINIS 
CEMENTAS

Po 9 metų tyrinėjimų suras 
tas antibakterinis cementas. 
Jis bus naudojamas pieninių, 
prausyklų ir pan. betoninėms 
konstrukcijoms.

Kodėl jis priešbakterinis, tuo 
tarpu nepaaišikinta.

IŠRASTA
ORINĖ ŠAUDYKLĖ

Neseniai Švedijoje Max 
ubo išrastos staklės, audžian
čios be šaudyklės, jau veikia West 33rd Street, Chicago 16, 
viename Švedijos dirbt, šilko Illinois, USA, 1952 metais, kai 
fabrike. Staklės vadinamos su- na 2.10 dol. Gaunama „Nepri- 
trumpintai „MP" (išradėjo pa- klausomos Lietuvos“ redakcijo 
vardės pirm, raidėmis). Atau- je: 7722 George St., Ville La 
dai į metmenų žiotis įveriami Salle, Montreal, P. Q. 
stiprios oro srovės pagalba, pu Ši Kazio Baiutos apysaka

Ta mašina 
„National Reserch 
inžinierių Banting 
ir trijų daktarų iš 

Reserch Council“ 
Banting Institute ir 

,Hospital for 
Tie

tuo 
pa-

ma-
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čiant visą laiką tik iš vienos au 
dinio pusės. Apsisukimų skai 
cius iki 375 per minutę. Stak
lės veikia be triukšmo ir be 
vibracijos.
TIKSLUS VANDENYNO 
GILUMOS MATAVIMAS
Edo Bendrovė, College 

l oint, N. Y., pagamino naują 
atbalsio principu veikiantį apa 
ratą, kuriuo tiksliai išmatuoja
mas vendenyno gilumas nuo 10 
iki 36.000 pėdų (nuo 3 iki 11. 
iOO metrų). Šiuo aparatu bu
vo lengvai ir tiksliai išmatuo
tas taip vadinamas Brownsono 
gilumas ties Porto Riko, ku
ris siekė 25.620 pėdų (7.930 
metrų).

Aparatas sudarytas iš signa
lų siųstuvo ir priimtuvo, talpi
namų laivo dugne, ir elektrom 
nio įrengimo ant tiltelio, ar na 
vigacijos kabinete.
NAUJA MEDŽIAGA SAN
DARUMUI UŽTIKRINTI
General Electric bendrovė 

pagamino naują medžiaga 
„Anaerobic Peimafii“, kuri yra 
skysta, kol pučiami per ją oro 
burbuliukai. Tačiau ji sukietė 
ja per keletą minučių, kai ji pa
liekama be oro sujungimo.

Ši skysta medžiaga gali leng 
vai piasiskverbti į ploniausius 
plyšius ir sukietėti. Tokiu bū 
du ją galima sėkmingai varto
ti, norint pasiekti įvairiais at
vejais sandarumo, pav., vamz
džių sudūrimuose.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
Kazys Boruta. BALTARA- 

GIO MALŪNAS, arba kas dė
josi anuomet Padruvės krašte. 
Iliustravo medžio raižiniais J. 
Kuzrninskis, viršelio aplanką 
piešė Albinas Bielskis. Antras 
iedimas. Tiražas 1000 egzemp 
liorių, 255 puslapiai, spaudė M. 
Morkūno spaustuvė, išleido 
knygų leidykla „Terra“, 743

 Nkr^rKLAUŠOMA LIETUVA

JOS.YASAUSKIS
Hollywood, Florida.

;, tai pal- 
Apartamentus užlaiko- 

Kviečiu visus 
nes čia būna 

Svečius iš geležinkelio stoties parsive 
telefonu 3290.

> 1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia v eta Vakacijoms 
muotaine Hollywood Floridoj. j 

k tne pirmos rūšies su visais patogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuoiatinė vasara,

žame, pask
——>4 ---------=įg

Lašškas iš Korėjos
III.

Jums turbūt teko girdėti, 
kad Korėjoj, fronte kariai gau 
na alaus. Betgi nemanau, kad 
jums teko girdėti, jog tuščios 
metalinės alaus dėžutės sunau 
dojamos gan naudingam tiks-

žutės. Tad, manau, skaityto
jams bus įdomu apie tai išgirs 
ti.

Atvykę į naujas pozicijas ra 
dom tris linijas spygliuotų vie 
lų užtvarų prieš mūsų pozici
jas, kurios prieš kiek laiko tar
navo pėstininkams, kada dar 
jų pozicijos buvo čia. Jos 
mums, kaip minosvaidinin
kams,, mažai buvo įdomios.

Po savaitės oras atšilo ir 
sniegas per kelias dienas visai 
nutirpo; naktį matomumas pa- 

„Terra“, išleidusi šią knygą, blogėjo. Kol dar mėnulis švies 
stipriai pasitarnavo lietuviškos 
grožinės knygos leidimui. 
Dari. J. Kuzminskio iliustraci
jos, nors ir su tūla rusiškąja 
įtaka, bet visai neblogos ir vis 
dėlto gerokai leidinį pagražina, 
ir paįvairina. Tai graži Vely
koms dovana.

parašyta pasakiniu stilium, la- 
oai gyvai, sodriai ir lakoniškai. 
Tai tikrai lietuvio autoraius lie 
tuviškas kūrinys, kuriame nė 
šešėlio nežymu sovietinės Įta
kos, nepaisant jų reikalavimų, 
kad kūryba būtų „tautiška pa
gal formą ir socialistiška pagal 
turinį“, — už tai, jis ir nutrenk 
tas į Sibirą.

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
Pilnas draudimas.

Siuntin. Nr. 3—$ 6,20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaul. mėsos
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60

Siunt. Nr. 10—$ 6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 

sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. degintos kavos 
sv.kakavos 
sv. šokolado

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90

2
2
1
1
1
Siunt. Nr. 12— $ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. šokolado
2 sv. cukraus______
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino

sv. marmelado
1 sv. deg. kavos 

sv. šokolado 
sv. kakavos

4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

2

1
2

VICTORIA CLEANERS BUYERS Co.
----- --------

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE Ft'--’ ? 'UNGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \ 
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

u AKO DELIVERY \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždėdami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotų 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas
A. Majauskas.

M O N I R E A L I s 2836 Allard Tr.1135

Siunt. Nr. 24—$ 11.50 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. margarino 
sv. deg. kavos 
sv. kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado

2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25 
C. 15 sv. k. tauk. $ 8.00

5 
3
2 
1
2 
2
2

Draugai pradėjo abejoti, ar iš 
viso kas buvo, girdi, gal mums, 
sargybiniams, tik taip pasigir
do. Visi sulindo atgal į bunke 
rius, o mes, sargybiniai, pasi
likom toliau, su dar didesniu 
budrumu stebėti ir klausyti, ar 
vėl kas nepasirodys. Mano 
skyriaus puskarininkis, kuris 
neabejojo, ką girdėjau prieš ke 
holiką minučių, pasiliko su rna 
nim. Jis puikiai žinojo, kad be 
reikalo niekuomet nešaudau.

u 
je, kur buvo daug buvusių prie 
šo bunkerių, pasirodė maža 
šviesele. Tuč tuojau paskambi 
nom būrio vadui. Sudarę sky
rių išėjom tą vietą išžvalgyti.

Pirmiausia apsupom tą vietą, 
iš kur buvo tik ką pastebėta 
šviesa, paskiau iššovėm rakie- 
tą, kad ją apšviestų. Kada ra 
kieta apšvietė, toj vietoj žmo
nių nebuvo matyti. Tada da
lis karių liko sargyboj, o mes 
Keturi pradėjom krėsti bunke- 
nus iš abiejų šlaito pusių. Ne 
labai malonu buvo landyti vi
durnaktį po tuos bunkerius. 
Ypač, kad raudonųjų bunke
riai yra tik urvai iškalti akmens 
uolose, kuriose aukštesnis vy
ras vargu atsiklaupti tegali. 
Kitas, nežinai net, į kur veda 
ir kur jo galas yra. Tuo lab- 
jau buvo nekoks jausmas, ka
da žinai, kad iš tų bunkerių rau 
donasis, o gal dar ir nevienas, 
ginsis su pistolmašina ir lau
kia, kada tu tik įkiši galvą. Iš- 
landėm toj vietoj visus bunke
rius, bet nieko neradom. Po ko 
kių 2 vai., grįžom, be jokio lai 
mikio, tik pavargę ir purvini.

Patekėjo ir mėnulis, pasida
rė šviesu. Liko tik sargybiniai 
savo postuose, o mes sulindom 
į bunkerius, likusiam nakties 
poilsiui, su mintim, kaip ir ko 
kiu būdu jis ar jie galėjo iš 
mūsų ištrūkti.

Išaušus rytui, išėjom žvalgy 
bon, ar nerasim kokių pėdsakų, 
paliktų praeitos nakties vai
duoklio. Po pusvalandžio, be 
vaikščiodami irlankydamiesi po 
bunkerius, atradom šalia vieno 
bunkerio raudonųjų baklagę, 
su kulkos apdraskytu ir kruvi
nu dirželiu (petneša).

Įrodymas buvo, kad praeitą 
naktį ne vaiduoklis vaidenosi, 
o tikrai buvo apsilankę pas 
mus priešo žvalgai. Betgi gaila, 
kad ju nepasisekė pagauti.

J. P.

a galima žmogų pastebėti iš- 
toliau. Bet pasislėpus mėnu
liui .jau blogiau būdavo.

Mūsų būrininkas įsakė tau
pyti tuščias alaus dėžutes, kas 
mums keistai skambėjo. Dar 
keisčiau skambėjo, kada suži
nojom jo planus. Kai sutau
pėm užtektinai, suraišiojom po 
dvi ir sukabinom ant pirmosios 
spygliuotų vielų užtvaros. Mė 
nesienoj jas galima buvo iš to
lo pastebėti, kas mums nepati
ko ir jau norėjom prašyti, kad Praslinkus 10 minučių, skardži 
leistų jas nuimti.

Bet mėnulis pradėjo patekė
ti vėliau ir pirmos valandos nak 
ties gan tamsios pasidarė. Ypač 
dar tamsesnės jos pasidarė, 'ka 
da pradėjo lyti lietūs. Ir to
kiom naktim netik dėžutės ne
buvo matomos, bet ir už 10 
metrų žmogaus negalima buvo 
pastebėti.

Netrukus man pačiam bū
nant sargyboj, teko įsitikinti, 
kiek yra naudingos tos tuščios 
dėžutės ant vielų. Buvo debe
suota ir gan tamsi naktis.

Perimant postą, sargybinis 
papasakojo, kad jo poste ąan 
tyku, tik linijose buvo girdėti, 
mažųjų ginklų šūvių. Matyt, 
raudonieji, pasinaudodami tam 
sa, bandė pralįsti pro mūsų li
nijas. Pastovėjus poste 15 mi 
nučių, gavau iš antro posto ži- 
mą, kad jam pasigirdęs įtarti
nas šlamesys, kad padėčiau iš-

iui—geram apsisaugojimui nuo 
priešo. Prie šių laikų ištobu
lintų1 karavimo metodų ir gink
lų, sunku tikėti, kad ką nors pa 
sitarnautų tos tuščios alaus dė žvalgyti tą vietą. Išžvalgęs nie 

ko neradau. Nutariau, kad pa- 
cukai, kurių čia yra tūkstan
čiai, sukėlė tą šlamesį. Grįž
tant į postą, sužvangėjo suka
bintos alaus dėžutės, kaip kad 
skambučiai, ant arklio spran
do, pamuisčius arkliui galvą. 
Iš karto maniau, kad vienas iš 
draugų išėjęs iš bunkerio, ne
tyčia užmetė, kokią dėžę ant 
vielų, nes kaip tik suskambėjo 
priešais vieną bunkerį. Kada 
sušukau, kas ten yra, niekas ne 
atsiliepė. Tada jau aiškiai ži
nojau su kuo turiu reikalą. Tuč 
tuojau pasileidau, per krūmus, 
bėgti prie tos vietos. Netru
kus išgirdau šlamesį antroj pu
sėj vielų. O tamsu — nSpko
nematyti. Paleidau kelis šū
vius į tą vietą, kur šlamėjo. Nu 
aidėjus šūviams, viskas nutilo. 
Atbėgo draugas iš antro posto 
ir pradėjom žvalgyti tą vietą. 
Prisidėjo dar keletas karių, ku 
rie dar nemiegojo. Išžvalgėm 
tą vietą, bet nieko neradom.

davo, buvo pakankamai šviesu
' 1 .....-■ X

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS" ženklelius — ją 

stiprinsite!

Jono LADYGOS 
fbaldų 

studijoje " 
ARTIS“

i priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville L a t a 11 e.

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto NorkeliūntĄ
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.ol $!,000,oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse. 
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.
5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

Atstovavimas Įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- :
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, • 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai į

Jonas Zmuidzinas j
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: j

3420 Drummond, Montreal,P.Q„Canada. Tel.: PL 6580 j

I I
\ Dr. Roman Pniewski į

M 
A 
A
A
A
A 
A 
A
K 
A

Tel. HA 7623 £

Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

3537 PARK AVE. Montreal.
Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po^ietų.

■
S 
IĮ 
M
O 
M 
*
«*

TABAKO ŪKININKAMS 
tautiečiams išpildau nemokamai 

INCOME TAX RETURNS 
Pradedant nuo balandžio mėn. 1 dienos. 

CHARLES POCIUS REAL ESTATE & 
INSURANCE BROKER

TILLSONBURG, Ont. Tel. 829 J

DĖMESIO! TORONTE VEIKIA 
LIETUVIŠKA BATŲ REMONTO DIRBTUVĖ. 
Atliekami ir skrybėlių ir batų valymo darbai. Atidary
ta nuo 7.20 ryto iki 9 vai. vak., išskiriant sekmadienius. 
SAV. S. ANDRIEKUS. 812 Dundas Str. W. Toronto.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., VERDUN.

priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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VEDA SKTN. INŽ. J. BULOTA. 
VYRIAUSIOSIOS SKAUTININKĖS ŽODIS PASYVIAI

VADOVEI.
Ar prisimeni, Sese, kaip ka iš savo patirties. Stebėk dir- 

daise mes puošėme Skaučių Se bančiąsias sese ir duok kroni- 
serijos istorijos lapus laisvos kos žinučių iš jų veiklos, kad 
Lietuvos gražiausiomis gėlė- jųjų gražūs darbai kitas paska 
mis, o paskui, susitikusios prie 
Reino, Vezerio ir Alpių, iškai- 
sėm juos tremties erškėčiais?

Dabar ateiki, Sese, mes vėl 
dirbsim įkartu. Mes pinsim 
Seserijos darbų vainiką"Tš Tė
vynės prisikėlimo vilties žie- laikinai prarastą skautišką nuo
dų. Tiktai ateiki, tiktai sugrįš 
ki, Sese, prie lauželio, kur Ta
vo vieta dar.tuščia!

Ar žinai, kad be vandens 
trokšta žuvis, be rasos vysta 
žolė, o be Tėvynės džiūsta mū 
sų Tautos jaunos atžalėlės? 
Kieno pareiga palaikyti jųjų 
jaunose širdyse Tėvynės mei
lės žiburėlį, kieno gi pareiga 
nuolatos prie jų budėti? Kas 
turi ateiti tėvams į pagalbą 
šiam kritiškam laikotarpy?

Manau, įrodinėti netenka, 
Kad skautų orgnizacija su sa
vo įdomia ir patrauklia prog
rama yra viena iš geriausių 
talkininkių tėvams, ką daugelis 
vadovių savo gražiu darbu jau 
yra įrodžiusios. Niekas taip ne 
sustiprins jaunuolio kūnu ir 
dvasia, kaip 
stovykla ir 
mas.

Tu, Sese, 
jai žaisti Tėvynėje.

tintų, uždegtų. Neatidėlioda
ma susinšk su Pas. Lietuvos 
Skaučių Seserijos Vadija Chi
cago je, JAV. Dvasinis ryšys 
padės Tau pajusti Seserijos gy 
venimo pulsą ir sugrąžins Tau

skautiška vasaros 
skautiškas žaidi-

tą žaidimą pradė- 
Tu už- 

kūrei pirmąjį lauželį su šypse
na lūpose, o kai tarei: „Aš pa- 
c»žadu. .. ir niekad nenutrauk 
ti ryšių su skautų organizaci
ja“, — Tau pritarė žali gojai, 
šimtamečiai ąžuolai, po kurių 
šakomis senovėje vaidilutės sau 
gojo šventąją Lietuvos ugnį. 
Dabar, tom pačiom šakom pri 
sidengęs, brolis Tavęs klausia: 
„Aš aukoju Tėvynei savo gy
vybę, o Tu, Sesute, ką veiki 
laisvam pasauly? Gal nebeži
nai, kas esanti? Gal įžodžio 
lauželio ugnis prigęso Tavo šir 
dyje? Gal nebegaivini savo 
sielos skautiška spauda? Gal 
jau grimsti svetimybių jūron? 
Gal nebetiki į sugrįžimą ir ne 
be jauti pareigos Tėvynei? O 
gal manai, kad ir be Tavęs yra 
kas dirba?

Sese, parodyk savo drausmin 
gumą, grįžk prie skautiško dar 
bo! Įžiebk lietuvišką lauželį 
svetimoj žemėj ir suburk ap
link jį jaunesniąsias seses. Ra
šyk į skautišką spaudą ką nors

taiką. Tu vėl pasijusi skaučių 
Seserijos gyva nare, pasiryžu
sią dirbti ir aukotis su šypse
na lūpose, su meile širdyje.

Tikėkime, kad gėris, grožis 
ir laisvė mūsų darbus vaini
kuos!

Budėkime!
Vyr. Sktn. O. Zailskienė, 

einanti Vyriausiosios Skauti- 
ninkės pareigas.

Skautai Australijoje.
Melbourne susibūrė visi 

syvus skautininkai, sk. vyčiai 
ir skautai, persiritę per 25 m. 
amželį, į senųjų skautų židinį, 
pavadintą Liepsnojančios Leli
jos vardu. To pasėkoje remia 
mi džiovininkai Vokietijoje ir 
16 Vasario gimnazija Diephol- 
ze, organizuojamos talkos prie 
namų statybos darbų, ruošia
mas konspektas skautams vy
čiams ir Marybyrnange pradė
jo veikti šeštadieninė vargo mo 
kykla.

Skautų namai Kanadoje.
Lietuviai skautai Kanadoje 

nenuilstamai veda savo namų 
jsigijimo akciją. Namai nori
ma įsigyti Toronte. Ten be 
skautiškųjų institucijų, kaip 
Skautų Aidas, Rajono Vadija, 
skautų būklas ir tt„ numatoma 
įkurdinti ir lietuviški kultūri
niai židiniai — vaikų darželis, 
vargo mokykla, skaitykla ir 
pan. Skautai ir jų vadovai at
kakliai telkia lėšas. Būtų ge
ra, kad ir platesni visuomenės 
sluogsniai efektingai paremtų 
šias lietuviškojo atžalyno pas
tangas.

LIETUVIS BATSIUVYS.

pa-

Winnipeg 
MAN1TOBOS LIETUVIAI ŪKININKAI. 

Rašo Jurgis Januška.
gimtojo krašto ūkininkavimo 
darbo, įsigijo nedidelius žemės 
plotus.

Su kirvi ir pjūklu rankoje, 
atsidūręs krūminio miško vidų 
iyje, tame biblijoje vadinama
me žemes rojuje ir Dievo palai 
moję, lyg Adomas su Jieva, lie 
tuvis pradeda savarankų ūki
ninkavimą.

Mano turimomis žiniomis, 
pirmas lietuvis ūkininkas, pra 
dėjęs lietuvio ūkininko istoriją 
Manitoboje yra Juozas Žilins
kas, 1926 metais įsigijęs apie 
100 mylių į vakarus nuo Win
nipeg©, vieną ketvirtį sekcijos 
(apie 160 akrų) nedirbamos, 
miškais ir krūmais apagusios 
kalnuotos žemes be jokios gy
venamos ar kitokios pastogės. 
Šis lietuviškas tarzanas iki šios 
dienos tebegyvena savo ūkyje 
su žmona Ona, turėdami su sa
vo 80 metų amžiumi jau apie 
25 akrus jų pačių rankomis iš
dirbtos žemės ir sukūrę apy
linkėje tikrą Kanados mažąją 
Lietuva. P. Ona Žilinskienė 
nors ir apie 80 metų, palikda
ma Juozą kulinarijos darbams 
virtuvėje, pati dažnai išeina su 
pamiltojo žirgo traukiamu plū 
gu purenti kalnuotos jų žemės 
maitintojos.

Pirmas Žilinskų lietuvis kai
mynas ūkininkas atsirado po 2 
—3 metų, tai Kazys Matjošai- 
tis, atvykęs iš Saskatchewan© 
ir įsigijęs pusę sekcijos žemės 
ūkį su trobomis. Ponia Matjo- 
šaitienė, gal būt nuo nenorma-

(Tęsinys).
Jeigu naujųjų ateivių didžio 

ji dalis būdami iš lietuviškos 
miesčionijos tarpo ir kaipo to
kie atvykę į Kanadą ir kitus už 
jūrio kraštus, stengiasi prisi
glausti judraus, triukšmingo ir 
niekad nemažėjančio tempo, 
tvankaus miesto gyvenimo są
lygose, tai pirmieji mūsų Ne
ries, Dubysos, Nevėžio ir Ne
muno išvagotų gražiųjų Lietu
vos laukų ir ošiančių miškų sū 
nūs, išaugę erdvioje, gaivinan
čioje veversio giesmės, lietuviš 
kos dainos ir vakarinės armo
nikos garsų aplinkumoje, bū
dami erdvės ir laisvės mylėto
jai, atvykę į Kanadą daugu
moje koncentravosi ne miestuo 
se ,bet miškuose, kasyklose, 
ūkiuose ir geležinkelio darbų 
vietovėse, kaip pirmuosius pos
tus „pirmiesiems pusmilio- 
niams“.

Sveikai išaugęs su kvepian
čia rupia lietuviška rugine duo 
na ir šaltu, tyru Lietuvos šal
tinio vandenėliu, pirmasis lie
tuvis, atsistojęs ant Kanados 
kietos uolos, atsidūrė prieš kie
tą likimo ir tautos uždavinį — 
išlikti fiziškai ir dvasiškai ne
palaužtam šiose natūraliose ko 
vos už egzistenciją, sąlygose. 
Daugelis iš jų išdirbo pradi
niuose postuose — kasyklų ir 
geležinkelių darbuose po 10— 
15 ir net 20 metų, kiti, sukalę 
Šiek tiek pinigų, bandė grieb
tis savarnkaus, pamėgto iš

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujosios

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

lie

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORU TOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baltaragio Malūnas — knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baltaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baltaragio Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

Baltaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PL, Chic. 8, Iii.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI.

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

SUPERIOR REAL ESTATE Co

irai sunkių įsikūrimo ir gyveni
mo pradinių sąlygų, yra susir 
gusi ir jau per 7 metai gydo
ma Brandono ligoninėje. Jų iš 
auginta dukrelė tebelanko aukš 
tesniąją mokyklą.

Lietuvis būdamas širdies, 
darbo ir kūrybos įkūnijimas, ne 
randa šilumos svetimame, šal
tame ir nesuprantamo charakte 
rio tautų konglomerate, jis jieš 
ko savo brolio lietuvio už tūks 
tančių mylių, kad galėtų su juo 
pasikalbėti, pasidalinti įspū
džiais, pasitarti, pasiguosti. 
1930 metais pas Žilinskus at
vyksta Juozas Baranauskas, 
Kuris po metų darbo, įsigyja 
kaimynystėje nuosavą krūmuo 
tos ir kalnuotos žemės gabalą 
su maža, lietvišką pirtį prime
nančia, vieno kambario primi
tyvia trobele. Viengungis Juo 
zas išvargęs ir iškentėjęs vie
nas per 20 metų nuobodžiose, 
krūmais apaugusiais, uodais 
turtinguose šlaituose „pustel- 
ninko“ gyvenimą, šiuo metu 
yra valdovas apie 400 akrų di
džiąja dalimi gyvulių ūkio ir 
kas svarbiausia už praeities 
nuobodumą, vargą ir nedatek- 
hų, likimo yra apdovanotas gra 
zia, jauna, linksma ir gera gy
venimo Jieva ir gal būt yra pu 
siaūkeleje į dviejų miegamųjų 
oficialų panaikinimą.

Ketvirtu džiunglių pionie
rium tampa Kajetonas Balčiū
nas 1931 metais atvykęs iš On
tario, kur apie 13 metų dirbo 
prie geležinkelio darbų. Jis, 
kaip ir jo pirirtakūnai, nusi
perka apie sekciją nedirbamos 
ir be trobų žemės, greta pirmų 
jų tautiečių ir savo energija ir 
nepalužtamu darbštumu, netu
rėdamas jokių techniškų maši 
nu, tik kirvį, pjūklą ir kastu
vą, pasistato trobelę, pėda po 
pėdos išsipurena žemę ir išau
gina 4 vaikus, kurių Leonas 
šiuo metu gyvena jau nuosava 
me kaimyniniame ūkyje, sukū 
lęs savo šeimą, o duktė ištekė 
jusi už Petro Šatkūno, gyvena 
MacGregor valsčiuje taip pat 
nuosavame ūkyje, sudarydama 
naują lietuvišką ūkininkų šei
mą iš gražaus 2 vaikų prieaug
lio.

Po šių kelių ryžtingųjų pir
mųjų žemės kurmių, pradeda 
rinktis iš kitų vietų jau su šio
kiu tokiu pradiniu kapitalu dau 
giau lietuviu.

1931 metais, dirbęs farmoje 
Saskatchewan©, atvyksta Jonas 
Liaukevičius ir nutupia kaimy
nystėje, padidindamas lietuviš 
ką koloniją nauju energingu 
vienetu. Šiuo metu turįs apie 
700 akrų žemės, neblogą in
ventorių, lygiagrečiai išaugino 
2 sūnus ir 2 dukteris, pastaro
sioms suteikdamas galimybę 
baigti aukštesnįjį mokslą. Jo
no jaunesnis prieauglis jau 
kaip pilnai savistovus, visas ap 
sigyvenęs Winnipege.

Bus daugiau.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJA.

Nuo 1933 m. Montrealyje 
veikia lietuvių darbininkų drau 
gija, (LDD). Tai senosios kar 
tos suorganizuota, puoselėta or 
lanizacija. Ji yra Kanados vai 
džios užregistruota ir turi lei
dimą — čarterį.

Savo eilėse jungia demokra
tinio nusistatymo lietuvius. 
Draugija atlaikė aršius puoli
mus tiek iš kairės, tiek iš deši
nes. Vieni vadino jos narius 
darbo klasės išdavikais — ant
rieji komunistais, bedieviais.

Antrojo pasaulinio karo me
te — 1941—45 m. S. Rusijai 
pasidarius vakaių sąjunginin
ku, draugijos veikla pasunkė
ja. Kraštutiniųjų puolimai pa
aštrėja, o krašto valdžia „pa- 

„narsųjį“tarinė ja“ neužgauti 
sąjungininką.

Pasibaigus karui 
veikla vėl pagyvėjo, 
ir kviečia į savo eiles naujuo
sius ateivius. Kviečia kaip ly
gius, kad galėtume visi, Kurie 
mylime savo kraštą, ugdyti sa
vo arpe brolišką draugišku
mą, diskutuotume socialines 
problemas ir remtume kovą už 
laisvos, demokratinės Lietuvos 
atstatymą.

LDD tikslus nusako jos 
konstitucijos § 2:

a) Jungti krūvon 
tiniai nusistačiusius 
darbininkus ir kitus 
lietuvius — tiek vyrus, tiek mo 
teris — kurie pripažįsta Drau
gijos siekimus.

b) Vystyti kultūrinę, visuo
meninę ir politinę veiklą, sie- 
Kiant socialinio teisingumo vi
suomenės santvarkoje.

c) Remti kovą už laisvos, de 
mokratinės Lietuvos atkūrimą 
ir aktingai kovoti su pasireiš
kiančiais lietuvių visuomenė
je totalitariniais užsimojimais.

d) Dalyvauti bendroje šios 
šalies darbininkų kovoje už ge 
resnį būvį, ypač ginti nuo iš
naudojimo naujai atvykusius 
imigrantus.

Tai toki yra pagrindiniai 
draugijos tikslai ir siekimai.

Draugijos organe, — žurna
le „Darbas“ yra visa eilė gerų 
straipsnių (socialiniais, politi
niais ir kitais klausimais. Ja
me bendradarbiauja V. Kiman 
tas, Biržiška, Prof. Kamins
kas ir daug kitų. Jo metinė 
prenumerata 1 doleris. Na
riams siuntinėjamas nemoka
mai.

Draugijos atsiradimas ir prie 
zastys yra nušviestos gana pla 
čiai š. m. „Darbas“ Nr. 1(13).

Montrealyje „Darbą“ gali
ma užsisakyti, ar pavieniais nu
meriais įsigyti pas draugijos 
sekretorių: Pr. Šimelaitį.

Baigiant reikia pažymė
ti, kad artėjant pavasariui drau 
gija jau dabar planuoja išva
žiavimus, kurie iki šiol praeida 
vo draugiškoje nuotaikoje.

Sėkmės. Darbininkas.

LDD-jos 
Ji kvietė

demokra- 
lietuvius 

pažangius

Gerard Cool 4337 Verdun 
iAve., Verdun. YO 3323.

J. Alcide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle.

TR. 7849.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS.

DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun.
Telefonas HE 5853.

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

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 1

Tel. TR 8351. $
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

-------------- --- -------------------- --- ------ — ——------ ---- £
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

į. į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. (
į / Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. (
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PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

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

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

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

Gražiausias musų Tėvynės prisiminimas, tai
V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19,

N. Y., U. S. A.
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HAMILTONO LIETUVIŲ S. K. „KOVAS“
balandžio 19 d. „Dainavos“ salėje (469 Bay Str. N) ruošia

šokių vakarą
SU LINKSMA PROGRAMA.

Gros naujai persiorganizavę„AIDAI“.
Turtingas BUFETAS su kietais ir minkštais gėrimais. PRADŽIA 7.30 vai.

S. K. Valdyba.
------------ XX ■ -XX ■ ' >ik _ -XIC----------- XX—". XX----------------xx--------------xx ■ SIU-------- stu--- ■ - wx-

LITERATuROS TEISMAS.
Balandžio 6 d. St. Michael 

salėje Hamiltono ateitininkai 
surengė V. Ramono romano 
„Dulkės roudonam saulėleidy“ 
veikėjų ideologinį teismą. Į 
teismą buvo patraukti romano 
veikėjai Jurgis ir Elena Norkai 
ciai, kurie apkaltinti: propaga 
vę prisitaikymą prie bolševikų 
mintį, pataikavę bolševikams, 
niekinę kovojusius už lietuvy
bę, prasižengusius prieš Kris
taus mokslą ir žmoniškumą ir 
tt.

Teismą sudarė: pirmininkas 
— adv. V. Užupis, teisėjai — 
kun. dr. J. Tadarauskas, pėda 
goge St. Prapuolenytė, teis. 
Čelkus, teis. Janilionis, teismo 
sekr. K. Matkcvičius, teismo 
antstolis J. Povilauskas, pro
kuroras — teis. J. Matulionis, 
teologijos ekspertas — Tėvas 
Venckus.

Liudininkai: Žolynas — K. 
Bungarda, Kubilius — J. Plei- 
nys, Vaišnys — K. Gudinskas, 
tarnaite Ona — E. Gudinskie- 
nė, romano skaitytoja — K. Le 
lešiūtė.

Kaltinamieji Norkaičiai — 
J. Žiūraitis ir Pr. Žymantienė.

Gynėjai: adv. E. Sudikas ir 
A. Astravas.

Perskaičius kaltinamąjį ak
tą ir prisaikdinus liudininkus, 
prasidėjo liudininkų parodymai 
ir jų klausinėjimas. Ypač smar 
kiai buvo gynybos čiupinėja
mas Žolynas. Prokuroras savo 
vo kalboj apkaitinęs Norkai- 
čius prašo juos tinkamai nu
bausti, kad jų blogas pavyz
dys nebūtų paskatinimu atsi
rasti dar daugiau tokių Norkai 
čių. Stipriai pasireiškia gyny
ba A. Astravas, o ypač adv. E. 
Sudikas, argumentuodami įvai
riais laktais ir tuolaikinėm są
lygom. Po gynėjų kalbų susi 
daro publiKOj nuomonė, kaa 
Norkaičiai beveik nekalti. Po 
trumpų replikų tarp prokuro
ro ir gynybos, tarus paskutinį 
žodį kaltinamiesiems, teismui 
tiumpai pasitarus skelbiamas

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famille St. 
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

•sprendimas, kad Norkaičiai ras 
u kaltais ir nubaudžiami ta pras 
rne, kad turi savo aukomis reni 
Li lietuvišką mokyklą, spaudą, 
atgailauti už padarytas skriau
das ir tapti nuoširdžiais gerais 
katalikais.

Nors teismas užtruko apie 5 
vai., tačiau publikos buvo su 
jdomumu sekamas ir gyvai ko 
mentuojamas. Ateitininkams 
priklauso padėka už tokio žan 
ro teismo surengimą pirmą 
kartą Hamiltone, o gal net ir 
visoj Kanadoj. JI. DL

NAUJA PREMJERA.
„Aukuras“ turėdamas tiks

lą populiarinti savo meną kas 
kart tobulėja ir tuo džiugina 
visų širdis išsiilgusias lietuviš 
ko žodžio. Tuo visiems teko 
įsitikinti po eilės verstinių vei 
Kalų pamačius S. Čiurlionienės- 
-Kymantaitės „Aušros Sūnų“ 
pastatymą. Ši keturvių veiks
mų drama pareikalavo iš būre 
iio narių daug darbo, tačiau 
jdėtos pastangos vainikavosi 
vientisu ir gražiai apdirbtu pas 
tatymu, kuris iki pat galo žiū
rovą buvo pririšęs prie scenos 
veikėjų pergyvenimų ir verte 
gyventi tais pačiais jausmais. 
Iš scenos sruveno dvasinė ši
luma, kuri aktorius jungė su 
žiūrovais nematomais, bet aiš
kiai jaučiamais ryšiais. Akto
riai užtikrintai atliko savo ro
les vadovaujami stiprios E. 
Dauguvietytės režisūros ran- 
kos. Paskirose rolėse vaidino: 
knygnešys Rusteika — A. Lau 
galys, Rusteikienė — A. Ra- 
oevicienė, Jurgis — V. Kveda
ras, Rožė — A. Sutkaitytė, 
Barbora — K. Meškauskienė, 
Albinas Stinkis — A. Juozapa 
vičius, Šatkus — J. Žilius, Pet 
rovas — A. Stasevičius, Štol- 
cas — A. Šalčiūnas, kareiviai 
— A. Mingėla ir J. Žilius.

„Aušros Sūnų“ premjera 
buvo suvaidinta balandžio 5 
d. St. Michael salėje. Po vai
dinimo pasveikino bendruome
nės vardu J. Mikšys, įteikda

5d

mas režisorei E. Dauguviety
tei gelių puokštę. Gaila, kad

St.CATHARINES, Ont
KANADOS KOMUNISTAI RUOŠIASI NAUJAM KARUI
Nors komunistų suvažiavi- Bet buvo ir nauja. Ir tas yra 

mas buvo jau vasario 28 ir 29 svarbu.
dienomis, bet apie jį verta pa- Visus komunistus, kurie Ka- 
lašyti. nadoje nėra susirišę turtais ar

ba šeimomis, kvietė vykti į Ru 
Čia buvo suvažiavę visos On- Slja Darė ir sąrašus tų> kune 

tario komunistai, kurie P°sė- SUįjnka vykti. Greta to, bu- 
džiavo dvi dienas. Posėdžiai vo kajbos> kad jįe vįsį karo at- 
buvo, kaip ir visų komunistų. veju būsią panaudoti kaipo de- 
kalbos apie taiką (reikia kai- santaį> kurie, pažindami Kana
pėti apie taiką, nes komunistai ūos miestus, vietoves, kur yra 
visur ruošia karus), puolimas įmonės .fabrikai, galėtų vyk- 
demokratinių vakarų, nes jie jytį pnešo uždavinius — sprog 
priversti nuo užpuolikų gintis; dinti ir tt Tai jsldėmėtina, nes 
žinoma, „karo kurstytojai viską, ką jie daro, daro pūgai 
Amerika ir tt. Tai jau sena nurodymus iš Maskvos.
„giesmė“ visti komunistų. Kor.

S l D B UR Y, Ont.
SUDBURIO APYLINKĖS LIETUVIŲ ŽINIAI.

K. L. B. Sudburio Apylin- 8 vai. ryto iki 10 vai. vakaro, 
kės valdyba praneša, kad vi- Christ the King bažnyčios ma 
siems Sudburyje ir pylinkėse zojoje salėje.
gyvenantiems tautiečiams, kad J. Džetikaitis,
L. B. Sudburio apylinkėje rin K. L. B. Sud. Ap. sekretorius, 
kimai į K. L. B. Tarybą Įvyks, Red. past.: Gatvė ir nr. ne- 
š. m. gegužės mėn. 24 d., nuo nurodyta.

Atviras
Atkelta iš 2 puslapio.

katalikų bažnyčios ir kitų ti
kybiniu organizacijų reikalams 
niekad nestigdavo vietos Tams 
tos tvarkomam laikraštyje. Vi
si padorūs lietuviai su savo var 
gaiš ir džiaugsmais, mintimis, 
pasiūlymais visuomeniniais ir 
kasdieniniais būties reikalais 
buvo priimami į „Nepriklauso
mos Lietuvos“ skiltis. Visiems 
tautiečiams leidai tinkamoje 
formoje pasireikšti šiame laik
raštyje, manydamas, kad skai
tytojai yra są(moningįi 'žmo-
X ™ Jl ■*— • "" Jt — —-Ju —Mr

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

š J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. ' 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich. 1
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted St., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 

H Chicago. t
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atsilankė neperdaugiausia žmo 
.nu, bet tą gal sutrukdė vyku
sios rekolekcijos ir pasitaikęs 
blogas oras. Šį kartą „Auku
ras“ leido mokyklinio amžiaus 
vaikus nemokamai, norėdamas 
.skiepyti meilę hctvuiškam see 
nos žodžiui ir pajusti, kokias 
aukas sudėjo tie, kurie kovojo 
dėl lietuviškos knygos ir švie
sesnes ateities. Vaikų kelia
mas triukšmas nervino žiūro
vus ir v.ertė galvoti, kaip tėvai 
kreipia dėmesį į vaiku auklėji
mą. JI. Dl.

iaiškas.
nės ir lengvai atskiria, kas 
jiems priimtina, o kas atmesti
na.

Daugybė lietu/ių pritarė ir 
gražiai parėmė sunkų Tamstos 
darbą. Tatai matyti iš skaity
tojų reiškiamo pasitenkinimo ir 
gausaus lankymosi „Nepriklau 
mos Lietuvos“ parengimuose. 
Tačiau, lamstai labai dažnai 
tenka susidurti su labai nešvan 
kiais užsipuldinėjimais. Nuo
lat esi kaltinamas ir smerkia
mas, kaip redaktorius, visuome 
nininkas ir žmogus.

Vadinamieji „jaunieji kata
likai“ nesigaili Tamstai įskau
dinti, Tamstą viešai pažemin
ti. Jie savo neapykantą lieja 
„Tėviškės Žiburiuose“, „Drau 
ge“ ir „Darbininke“. Tuose 
smerkimuose ir kaltinimuose 
nebojama net mažiausio objek 
tyvumo. dažnai prasilenkiama 
»u teisybe ir eiliniu žmonių pa 
□orumu. Kartais pamirštami 
ir bendriniai mūsų tautos sie
kimai, kad tik žymiau panieki
nus Tamstos didelį darbą. Net 
senų laikų Tamstos valstybinio 
ir spaudos darbo kolegos red. 
L. Šimutis ir kun. dr. J. Pruns- 
kis noriai talpina jų redaguo
jamam laikraštyje šlykščias in 
sinuacijas apie Tamstą ir 
Tamstos vedamą laikraštį. 
Štai ir velykiniame „Draugo“ 
numeryje žymioje vietoje esi 
žiauriai kaltinamas. Esą ir 
Valstiečiai liaudininkai „Nau
jienose“ prieš Tamstą pasisa-

Bet kuo tie kaltinimai parem 
ti? Kodėl „Draugas" nepasa- 
ko kada, kriuo rašiniu ar veiks 
mu Tamsta tuos nusikaltimus 
padarei? Nuogi tvirtinimai iš 
piršto išlaužti ir daromi fana
tiškai klierikališkais sumeti
mais, siekiant paniekinti spau 
dos konkurentą ir jį beatodai
riškai likviduoti. Na, o kaip 
su ValstieČrais-liaudininkais? 
Išduosiu paslaptį: paskutiniuo 
se demokratiniuose rinkimuo
se p. J. Kardelis surinko dau
gumą balsų. . . „Naujienose“, 
tiesa, kuris tai p. A. Bevainis 
kaltina J. KardeL smetonišku- 
mu, fašistiškumu, neteisingu
mu, na ir, maloniam „Draugo“ 
dėmesiui, klierikališkumu. . . 
Bet ką tat turi bendra su Vals 
tiečiais-liaudininkais? 1 Ai čia 
ne pigi provokacija, siekianti 
supjudyti liaudininkus su ki
tomis demokratinėmis ir libe
ralinėmis grupėmis ir pasėti 
netuvių tarpe nesugyvenimą, 
vaidus, suardyti bendrą darbą, 
kuriam Tamsta dirbi?

Mielas p. J. Kardeli, visų 
Tamstos kaltinimų čia nesumi 
nėši. Jie prie Tamstos nelim
pa, bet nukrenta. Šiemet suei
na lygiai trisdešimt metų, kai 
aš Tamstą pažįstu ir su Tams
ta bendradarbiauju spaudos ir 
visuomenės dirvose. Turėjau 
gražios progos Įsitikinti Tams 
tos žmogišku padorumu, be- 
kompromjsiniu > teisingumu ir 
giliu patriotingumu. Pažįstu 
Tamstą, kaip nuoširdų ir tik
tą demokratą.Laisvės, brolybės 
ir lygybės principai visuomet 
lydėjo Tamstos tiesų ir švie-

I "III.................

DR: ALEKSAS VALADKAĮ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

1081 Bloor St. W. — Toronto R
(tarp Dufferin ir Dovercourt) M

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 *
pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 •.’

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
| RŪBŲ SIUVĖJAS ♦

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu-
< riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- i 
* gu. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, a

E D. KONDRATAS.
t 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. B 
'j Tel. LL 9626.

PADĖKOS
Prieš kurį laiką man teko 

keletą savaičių praleisti ligos 
patale Notre Daine ligoninėje, 
Montrealy.

Maloniai buvau neustebin- 
tas geraširdžių tautiečių, kurie 
lankė mane. Jų jautri užuojau 
ta lengvino mano skausmus, 
stiprino jėgas. Už moralinę se 
siu ir brolių paramą reisk.u vi 
siems nuoširdžią padėką.

Ypatingai nonų padėkoti p. 
p. Juškevičiams, kurie mano 
ligos metu tiesiog tėviškai ma
nimi rūpinosi, skirdami man 
liek daug savo brangaus lai
ko. Jų nuoširdi parama buvo 
ir yra labai vertinga man. Už 
tai Jums priklauso mano nuo
širdus ačiū ir pagarba

Vytautas Miškinis. 
Arvaida, Que.

PAJIESKJHViAi
— Vladas Pyragius, atvy- 

kčs iš Anglijos, nori susirasti: 
Petrą Latvaitį, Petrą Gulbiną 
ir Povilą Pluščiauską. Jie pa
tys arba ks juos žino, kur jie 
yra, prašau rašyti šiuo adresu: 
V. Pyragius, c. o. Liutkus, R. 
R. 6 Tllsonburg, Ont.

— Cpi. Povilas Maračinskas, 
US 55133868 Co A 23rd Inf. 
Kegt. 2nd. Div. APO 248 c-o 
Tost master San Francisko, 
Calif., prašo atsiliepti Petrą 
Seibutį, gyvenusį D. P. stovyk
loje, Vokietijoje ir emigravusį 
į Kanadą.

"T ■ rrTi H -flTKIIf
oų kelią.

Nebok kaltinimų, plaukian
čių iš žmonių, prisidengsiu ne 
va Dievo skraiste, bet turinčių 
siaurus partinius siekimus. 
Ženk drąsiai ir toliau jau per 
ilgus metus eitu pilnu humaniš 
kūmo keliu! Kiek pajėgdamas 
stengsiuos parejnti Tamstos, 
mielas p. Kardeli, žygius ir 
darbus. Šia proga kviečiu vi
sus tauriuosius lietuvius Ka
nadoje, Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir visame pasauly
je dar ryžtinigau padėti savo
mis informacijomis bei lėšo
mis „Nepriklausomą Lietuvą“ 
ir paremti žymų šio laikraščio 
redaktorių-kovoloją p. J. Kar 
delį.

„Nepriklausoma Lietuva“ ne 
švankiai puolama, tat visi susi 
burkime į didžiąją šio laikraš
čio taiką!

Reiškiu tikrą pagarbą 
Liudas Šmulkštys.

į DOMINO* AGEISC1ES BUREAU! 
į 16 Vi oolworth Bldg., ♦

FORI 4R1ELR,Cm.,(AbADA | 
’ Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- g 
$ mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- | 
* gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip | 
3 pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- 
| kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.

LIŪDESIO VALANDOJ I
KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral HomeReg’d.

j KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

I PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

j*. ,,
PARDUODAMA PUIKI IR DIDELĖ FARMA SU Dl g 

| DELIAIS NAMAIS. Tik 45 mylios nuo Montrealio, ■
Joliette, Que. $ 11.500, išmokėjimo sąlygos pagal suita- I

rimą. Teirautis telef.: E L 5674 (Montreal).

TEL. FA 0209

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūsių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E-D.BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

dėmesio
Viliai aliečiam s ir apylinkei lietuviams!

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LA1DOTUVH,

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PAS1KUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94
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Nemokama kelione į Niagaros krioklius laimės
KAS ATSILANKYS J PASK UTINĮ PAVASARINĮ KON CERTA—BALIŲ, KURIS J VYKS BALANDŽIO 26 DIENĄ, ŠEŠTADIENĮ, 485 RACHEL GATVĖ JE 

NEPRALEISKITE' PROGO S, NES KITA TOKIA NEPASITAIKYS. PLAČIAU PRAŠOMA SKAITYTI MONTREALIO KRONIKOJE.

Domininkas Norkeliunas, turįs 15 metų praktikos, Rosemoun te, 3240 Beaubien, 11 Ave kampas, atidarė moderniškiausią kirpyklą, kurią čia matome su savininku, stovinčiu viduryje. 
Kirpykloje kerpami plaukai vyry ir motery. Visi tautiečiai ir tautietės kviečiami atsilankyti. Šis atvaizdas sumontuotas iš p. Juknevičiaus foto nuotraukų.

yVkONT-'
DIDELIU LAIMĖJIMU 
dėjo klebonas kun. J. Bobinas 
ir kun. Riekus.

Inž. A. Stankevičiaus kūnas 
pirmadieni iš Ch. Helpin kop
lyčios buvo nuvežtas j A. V. 
bažnyčią, kurioje kleb. kun. J. 
Kubilius atlaikė gedulingas pa 
maldas ir palydėjo į Montrea- 
lio kapus. Ant kapo sudėta

X Ji----- 1 --------X Ji------ --

Balandžio 19 d. Montrealyje lankosi Toronto „Vy
ties" sportininkai ir čia su „Tauro“ sportininkais 

džia draugiškas

RUNGTYNES
pietų A. V. parapijos salėje (žemai) 

STALO TENISAS.
min. 3461 Durocher Str. KREPŠINIS.
vai. 1862 Wellington str. salėje (Dom Pols-

1 vai. po

žai-

_D1DELIS VAKARAS SU
Primenama Monteralio ir 

apylinkių lietuviams, kad ba
landžio 26 dieną, puikioje, erd
vioje salėje 485 Rachel gat. 
bus koncertas - balius, kurio 
programa žada būti labai Įdo
mi. Be to, pagal įeinamuosius 
bilietus bus loterija, kurioje ba 
liaus dalyviai išloš kelionę ten
ir atgal į Montrelį Į Niagaros daug gėlių, 
krioklius — garsiąją turizmo 
vietą — Niagarą Falls ir atgal. 
Kelionė per Toionto, Hamil
toną ir kitas Kanados pietų vie 
toves.

Šokiams gros garsioji brolių 
Lapinų kapela „Lituanica“. 
Veiks bufetas su gėrimais, o 
užkandžių bus duota už įeina
muosius bilietus, kuriems nu
statyta žemiausia kaina — tik 
tai 1 doleris.

Visi dalyvaukime, nes tai 
bus paskutinis šios žiemos se
zono balius, po kurio lauksime 
jau piknikų - gegužinių.

SVEČIAI IŠ KITUR
Velykų švenčių proga Mont 

lealy lankėsi iš Hartfordo, US 
A, pp. Dikiniai, kurie viešėjo 
Montrealy pas motiną, brolius 
ir sesutę pp. Dikinius ir kitus 
gausius gimines.

Pas pp. Jurus iš Tillsonbur- 
go lankėsi Jonas ir Elena Stan 
kevičiai.

DVEJOS LAIDOTUVĖS
Montrealio lietuvių šių metų 

Velykas trauru apdengė dvi 
netikėtos mirtys.

Šeštadieni prieš Velykas pa 
laidotas netikėtai miręs VI. Zu 
perka, o pirmadienį po Vely 
kų — inž. A. Stankevičius.

Šeštadienį buvo laisva die
na, laidotuvėse dalyvavo dau
gybė lietuvių, kurių daugumas 
buvo senosios imigracijos. Į 
kapines velionį palydėjo apie 
50 automobilių, tiek maždaug 
sudėta ant kapo vainikų, o po 
to DLK Vytauto klube pietų 
metu pasakyta daugelis kalbų, 
gražiai velionį vertinusių. Kai 
bėjo P. ir Pr. Šuplevičiai, A. 
Švedas, J. Gricius, W. Kiškis 
ir p. Viliušis, kurie jį budino 
kaip visuomeniniką, politiką ir 
lietuvį. Visiems dėkojo našlė 
p. Zuperkienė. Velionis į ka
pus buvo palydėtas per Šv. Ka mas, 5. Naujos valdybos ir kont 
zimiero bažnyčią. J kapus ly

MONTREALY BUS RODO
MI LIETUVIŠKI FILMAI.

Pernai pp. Motuzams lan
kantis Montrealy ir „NL“ re
dakcijoje, buvo sutarta, kad jie 
atvyks į Montrealį su lietuviš
kais filmais. Dabar iš p. Motu 
zo gautas pranešimas, kad jis 
artimu laiku (gegužės 30 — 
31 dienomis) atvyks į Mont- 
lealį ir čia parodys visą seriją 
lietuviškų filmų, kurių jis turi 
dar iš Lietvos, iš tremties ir mū 
ziejimų - dokumentinių, kurių 
niekas kitas neturi. Lauksime 
ir apie tai GG Skaitytojus pa- 
informutosime.

NAUJI MONTREALIEČIAI
Laivu „Italija“ iš Europos 

kovo 9 d. pas p. Juozapaitį at 
vyko p. Edita Hornaitė.

Iš Anglijos atvyko Albinas 
ir Zina Urbonai, kurie Vely
komis lankėsi „NL“.

SUŽIEDUOTUVĖS.
Velykų švenčių proga mont 

icalietis Jurgis Šimkus, jaukia 
me šeimyniniame pobūvyje su
sižiedavo su panele Marta Vind 
raitė. Pastaroji, drauge su sa 
vo tėveliais gyvena Clevelan- 
de, USA.

MAŽOSIOS LIETUVOS BI- sveikti ir sustipiėti. 
ČIULIŲ DR-JOS MONTRE
ALIO SKYRIAUS VISUOTI
NIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Balandžio men. 20 d. (sek
madienį) tuoj po pamaldų 11 
vai. kviečiamas M. L. B. D-jos 
Montrealio skyriaus visuotinis 
narių susirinkimas. Skelbiamą 
valandą nesant kvorumo, už va 
landos, t. y. 12 vai., bet kokiam 
narių skaičiui dalyvaujant su
sirinkimas skaitysis teisėtu,

Susirinkimui numatoma dar 
betvarkė:

1. Atidarymas, 2. Prezidiu
mo rinkimai, 3. V-bos praneši-

5 vai. 30
Vakare 8 
ki) bus, svečiams pagerbti linksmas atvelykio 

šokių vakaras 1
Vakaro metu du šokiai (valsas ir tango) premijuojami, 
bus loterija ir veiks bufetas. Šokiams groja br. Lapinų : 
orkestras. šokių salė yra labai patogioje vietoje, nes 
tramvajus 58 nr. sustoja prie pat durų.
Visuomenė maloniai kviečiama gausiai atsilankyti kaip « 

į rungtynes taip ir į šokių vakara.
„TAURAS“.

....-ir Ist

MARGUČIŲ VAKARIENĖ
Šv. Elzbietos draugija atve

lykio šeštadienį, balandžio 19 
d., 7 vai. vakaro Šv. Kazimiero 
parapijos salėje ruošia margu
čių vakarienę, kuri žada būti la 
bai graži. Bus šilta vakarienė 
su Įvairiais minkštais ir kietais 

Už gražiausią mar- 
skiriama dovana, 

smagiai galima bus 
Įžanga 1,50 dol.

gėrimais. 
gutį bus 
Taip pat 
pasišokti.

MONTREALY SERGA
Poniai Naujokienei ligoninė 

je padaryta operacija, kuri ge
rai pavyko, ir ligonė sveiksta 
jau namie.

P. Reikauskienei labai sėk
mingai išimti iš tulžies pūslės 
akmens, ir ligonė gerai taisosi.

Parašiutininkas Vytas Ju
koms, montrealietis, dabar gy
dosi Calgario ligoninėje.
J P. Bakanavičienė, ilgokai 
sirgusi ir gulėjusi, jau prade
da vaikščioti ir įsijungia į 
malu gyvenimą.

Visiems linkime greit

nor

pa-

LAS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Pranešama, kad balandžio 
mėn. 27 d., 12 vai. 30 min.
Aušros Vartų parapijos salėje, 
šaukiamas LAS Montrealio sky 
riaus visoutinis narių susirinki 
mas valdomiesiems ir kontro
lės organams išrinkti bei 
tiems svarbiems reikalams 
tarti.

Visų narių dalyvavimas 
tinas.

SIŪLOMAS DARBAS
moteriai arba mergaitei pas gy 
dytoją namuose, geroje šeimo
je, kuri už tai duos visą išlai
kymą su kambariu ir apie 25 
dol. savaitinio atlyginimo. Tei
raukitės „NL“ redakcijoje 
lefonu: HE 7920.

PAGERBTI 
A. ir V. ŠIPELIAI.

Per Velykas, A. V. parapi- 
Rosemount, St. Michel rajo d. 10 vai. ryto, Šv. Jurgio die- jos saloje, artimųjų ir prietelių 

ne (netoli Jean Talon gatvės) nos proga, Aušros Vartų baž- iniciatyva buvo surošta verdu- 
nuo gegužės 1 d. išnuomojomi nyčioje įvyks pamaldos, po ku- niečiams Anelei ir Vaclovui Ši 
du atskiri kambariai su visais rių seks iškilminga sueiga ir peliams staigmena — jų 20 me 
patogumais. Galima naudotis bendri pusryčiai. tų vedybinės, skakties paminė
virtuve. Teirautis tel. GR 0345. Tuntų Vadovybės. jimas.

IšNUOMOJAMAS 
KAMBARYS.

Kreiptis po 6 vai. vakaro 
3579 Hochelaga.

KAMBARIAI.

įdės komisijos rinkimai.
Draugijos nariai prašomi bū

tinai dalyvauti. Kviečiami ir 
norintieji draugijon įstoti nau
ji nariai.

MLBD Montrealio sk. V-ba.

SKAUTAMS — SKAUTĖMS.
ŠĮ sekmadienį, balandžio 20

ki- 
ap-

bū 
Valdyba.. .

te-

ORGANIZUOTOS NUOTAIKOS
Balandžio m. 4 d. susirinkęs 

ALOK-as ir išnagrinėjęs K. L. 
B-nės rinkimų statutą, nutarė 
rinkimų būstine skelbti Toron 
to R. K. parapijos patalpas, 
kurios bus atdaros visą rinki-, 
mų dieną. Ten balsuotojai, net 
ir tą pačią dieną užsiregistra
vę, galės atlikti savo balsavimo 
pareigą. Informacijų gavimui 
ar pasitikrinti dėl kartotekos 
įtraukimo Toronto lietuviai 
kreipiasi į dabartinį ALOK-o 
sekretorių J. Jurkšaitį darbo 
dienomis jo krautuvės adresu 
921 Dundas Str. W.

Posėdyje sekretorius, išanks 
to parošęs reikalingą tekstą, pa 
siūlė ALOK-ui viešai reaguo
ti į tariamus gandus, kurie jo 
teigimu sukelti J. Juškaičio ži
nute „NL“ apie deportuojamą

Gausiai pripildytoje salėje 
sukaktuvininkai buvo pasitikti 
su druska ir duona, grojant lie
tuviškiems vestuvių muzikan
tams (P. Petronis ir J. Staniu
lis), ir įteikiant puokštę rožių. 
Iškilmingas sutikimas sukaktu Just. Bakutį ir kurie gali su- 
vininkus taip sujaudino, kad 
net jų akyse sužibo ašaros.

A. V. parapijos klebonui Tė
vui J. Kubiliui palaiminus sta
lą, įvyko iškilmingos vaišės 
prie šeimininkių pavyzdingai 
paruoštų ir gražiai išpuoštų sta 
xU. Sukaktuvininkams pareikš 
la gražių linkėjimų ir perskaity 
ei raštiški sveikinimai nuo iš to 
liau gyvenančių ir negalinčių 
dalyvauti prietelių. Įteiktos 
gražios dovanos ir dailininko 
J. Akstino meniškai paruoštas 
adresas su vaisių dalyvių var
dais.

Abu sukaktuvininkai gyvena 
Kanadoje per 20 metų. Anelė
Šipelienė-Auguscauskaitė yra traukta ir siekia apie 500 dol. 

kilusi nuo Šiaulių (prieš atvyks 
tant Kanadon, 2 metus gyveno 
Argentinoje), o Vaclovas Ši- 
pelis yra panevėžietis. Pažy
mėtina, kad jie abu visą laiką 
palaikė glaudų ryšį su savo ar 
timaisiais Tėvynėje, visais bū
dais juos remdami, net sunkiau 
siais depresijos metais. Tiem 
tyje atsidūrusius artimuosius 
parsikvietė Kanadon, nuolat 
jais rūpinasi ir padeda kitiems 
tremtiniams atsikviesti į šį 
kraštą savo artimuosius.

Abu Šipeliai yra kuklūs ir la 
bai noširdūs tautiečiai, tad ir 
nenuostabu, kad jų pagerbti 
tiek gausiai atsilankė prietelių.

Būdami darbštūs, A. ir V. 
Šipeliai yra gražiai susitvarkę 
ir sėkmingai veda jų turimą 
biznį.

Nuoširdiems tautiečiams A. 
ir V. Šipeliams geriausios klo
ties ir ateityje!

LIETUVIAI SKAUTAI 
šį šeštadienį, renka aukas gat
vėse. Prieš tai jie renkasi 8 
vai. ryto Bleury ir St. Cathari 
ne gatvių kampe Tuntininkas.

ATVELYKIO ŠOKIŲ
Balandžio m. 19 d., 7 vai. v. 

„Laisvoji Lietva“ rengia UNF 
auditorijoje, 297 College str. 
linksmą Atvelykio šokių vaka-

trukdyti ALOK-o pravedamą 
minėto asmens skolų išlygini
mo akciją. Teksto pradžia dau 
gumoj apernė kun. Ažubalio tei 
sinimą ir nuopelnų kėlimą.Tary 
bos atstovas nurodė, jog tie 
tys asmenys, jei pasijaučia 
minėtos žinutės kuriuo būdu 
teisingai paminėti, 
aguoti, o dabar su 
ALOK-as pradeda 
lišku ir Įsimaišo i 
menų sąskaitas.
mas priimtas, ALOK-o pirmi
ninkui pertaisinejant pirmąją 
teksto dalį.

Buvusio Vasario 16 minėji
mo pinignė apyskata jau su-

pa
iš

ne
reprivalo 

tokiu raštu 
rodytis ša- 
atskirų as-

Rašto skelbi-

Nežiūrint jau praėjusių apie 
poros mėnesių, kai kurie vers 
lininkai dar neatsiskaitė už 
skelbimus minėjimo progra-

moj. Taip pat paskutinėj mi
nutėj teko nurašyti vieno da
lyvio dainininko sąskaitą taxi 
n garderobo išlaidoms, nors 
principe menininkai sutiko da
lyvauti programoj be jokio at
lyginimo, išlaidas aukojant lais 
vinimo reikalui. Šios sąskaitos 
padengimas turėjo praeiti net 
balsavimo .keliu.

Pusę pajamų buvo nutarta 
skirti Tautos Fondui, kita da
lis lietuvybės išlaikymo reika
lams. Dėl tos antrosios pusės 
jau paskutiniame Toronto or
ganizacijų seimelyj buvo karš
toko išsiaiškinimo, nes ALOK 
as savo ankstyvesne intencija 
be T. F. taip pat manė dides
ne suma paremti Tautos narnų 
valdybą, kuri šiuo laiku užsimo 
jusi jau realiems sumany
mams. Tačiau posėdyje ta pi
nigų dalis be mažos išimties li
ko kažkaip užmiršta, nes bu
vę kai kurie „entuziastai“, ku- 
lie, rodos, dalyvauja toje pa
čioje namų valdyboje, jau yra 
primuse buvusius norus ir tik 
užsimena. bažnyčios staty
mo fondą. Atrodo, kad abierns 
toms pozicijoms teks tik kiškio 
ašaros.

Kukli parama 25 dol. sumo
je paskirta Maž. Lietuvos pat 
riarcho Mart. Jankaus vai
kams, vargingai gyvenantiems 
Toronte. Taip pat iškelta su
manymų juos labjau paremti, 
nes Kristupas Jankus yra ne
regys ir su savo 
sunkiai verčiasi 
diečių pašalpa.

sesute Elze 
kuklia kana

Stekas.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas Įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAITIS
/

j 907 Dundas West, Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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