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Praėjusią savaitę reikšmin
gu Įvykiu yra laikoma Abilene, 
Kansas, pasakytoji 70-čiai tuks 
tančių amerikiečiu, daugiausia 
gimtojo krašto žmonių,

PIRMOJI E1SENHOVERIO
POLI i'INĖ KALBA, 

prarSžSnte", prezidento rinkimų 
kampanija.

Gen. Eisenhoveris kalbėjo 
daugiausia dėl principų, labai 
bendrai, vengdamas bet kurių 
detalių ir tikslių išryškininmų. 
Vengė kritikuoti asmenis, o 
šiuos liesdamas daugiau paro
dė jiems tolei uncijos, neišski
riant nei savo Konkurentų.

Kaikuriuos pimcipinius kiau 
simus jis vis dėlto pabrėžė, 
nors tai ir nesuuuio kokio es- 
piinio skirtumo, lyginant su de 
mokratų nusistatymai^ Jis esą 
daugiau nesutinkąs del meto
dų, bet ne principų. Tačiau

YRA IR SKIRTINGŲ PRIN
CIPINIŲ PAŽIŪRŲ.

Demokratai stovi už valdžios 
centralizaciją, o jis daugiau už 
decentralizaciją, nes pirmoji ve 
dantį j socializmą. Jis nepri
taręs demokratų vad. ,,naujai 
dalybai“, kuria Roosevertas 
sieke išlyginti socialinius rei
kalus ir šalinti krizę i,r nedar
bą. Eisenhoveris tokiu bildu 
pasisako už neribotą kapitalo 
laisvę, pucš jo kontrolę. Jis 
iškėlė vieną ir labai demokra
tišką principą - - atvirą politi
ką bei prieš Jaltos, Teherano 
ir Potsdamo derybų metodus, 
kai plačioji visuomenė nežino
jo, kas ten buvo sutarta.

AMERIKOS GYVENIMO
NEGEROVĖS.

Gen. Eisenhoveris Amerikos 
gyvenime matąs 1 dideles nėge 
roves: infliaciją, darbo ginčus 
su kapitalu, perdidelius mokės 
čius ir administracinę centra
lizaciją. Tačiau jis nieko ne
pasakė, kaip tas negeroves pa
šalinti. Beje, Kinijos atidavi
mą Maskvai jis raiko didžiausia 
negerove, uz kurią atsakinga 
valdančioji partija. Korėjos ka 
ro jis nesmerkia, nes tai yra 
principo reikalas. Jis siektų gar 
bingų paliaubų.

Tiek vidaus, tiek užsienių 
politikos klausimais Eisenho
veris esą nuo demokratų skirią 
sis daugiau metodo, ne princi
po klausimais. Svarbu, kad Ei 
senhoveris pasisakė užEuropos 
gynimą ir finansinį rėmimą. 
Be Euiopos ir Amerika žlug
tų. Del tos paramos Amerika 
nenukentes, tiktai išloš, — - jis 
sako.
—Antras praėjusios savaitės 
dėmesio centras ouvo anapus 
Atlanto —

VOKIETIJOS PRIPAŽINI
MO ĮVYKIŲ FAKTAI.

Rusija pradėjo kelti aliarmą 
ir organizuoti riaušes, ne tik
tai Vokietijoje, bet ir visoje Eu 
ropoję. Vokietijoje Rusija 
pradėjo vykdyti platesniu mas 
tu izoliaciją, apie kurią plačiau 
pranešt „NL“ bendradarbis iš 
Berlyno. Kai kas dėl to jau da 
ro blogus spėjimus, tačiau tie 
spėjimai neturi tikro pagrin
do. Dėl to karas dar nekils. 
Tiesa, jis bręsta, bet dar ne
pribrendo.

Taikos derybos Korėjoje su
stojo vietoje. JTO vadovybė 
atsisako taip beprasmiškai tęs 
ti derybas. Principinis dabar

karas, nei taika
SAVAITINE PASAULINIU ĮVYKIU APŽVALGA

Vokietijoje didelis 
susijaudinimas
LĖKTUVU IŠ BERLYYNO.

skirtumas: vakariečiai nesutin 
ka su puverstmiu belaisviui 
grąžinimu, ko reikalauja komu 
mstai. Todėl Korėjoje vyksta 
kovos.

STALINAS V*X PADARĖ 
VIEbĄ PAREIŠKIMĄ.

ŠĮ kartą jis esą kalbėjęsis 
pats su savimi, nors pasikalbę 
jimui prikergtas lenkų žurna
listų vaidas. Įdomiausia, kad 
Stalinas neatsake j lenkų klau 
simą dėl Lenkijos sienų, nes 
jis, norėdamas būti geras ir vo
kiečiams, bet nežinodamas, 
kaip įvykiai vystysis, geriau pa 
sisakė didelių numatymų prin 
cipu: Esą, kai vyksta pasaulinė 
revoliucija, sienų klausimas 
esąs nesvaibus. Reikia supras 
ti: laimės pasaulinė revohuci 
ja ir sienos nebus reikalin
gos. . . Bet visai aišku, kad 
Stalinui nebu kaip nepatenkin
ti lenku, bet vokiečiai už Len
kus svarbesni, o ateitis nežino
ma, todėl geriau tą klausimą ap 
eiti.

Svarbu buvo ir
DVIEJŲ PREZIDENTŲ 

PASISAKYMAI.
JAV prezidentas Trumanas 

kalbėjo apie JAV kariuomenę,

kuri esanti jau gerai susiorga
nizavusi ir išvysčiusi savo jė
gas. Ji yra tvirčiausis taikos 
garantas. Būtų didelė klaida 
ją silpninti. Todėl JAV ir DB 
pasiuntė naujus aviacijos dali
nius.

DIDELIS NUSIVYLIMAS
14 Indijos parlamentarų de

legacija lankėsi Kinijoje, kurio 
je komunistų vaidžia indų de
legacijai parodė visus savo ,,at 
seikimus“. Dėl io indai sugrį 
žo labai nusivylę. Indai kons
tatavo, kad Kinijoje vien prie 
užtvankos darymo dirba apie 
2 mil. kinų politinių nelaisvai, 
kuriems nemokamas joks at
lyginimas uz daibą. Darbiniu 
kų gyvenimas sovietinėje sant 
varkoje nepaprastai pasunkė
jęs, darbininkai neturi jokių tei 
siu. Naujieji Kinijos darbai 
negali prilygti nei Indijos, nei 
Amerikos darbams. Indai to 
dėl padarė išvadas, kad komu
nistinė santvarka nieku bildu 
Indija inetinka.

KATYNO BYLOS 
TYRIMAS

tęsiamas. Jau apklausinėta 
per 50 liudininkų, kurių tarpe 
labai svarbus liudininkas, da

vęs žinių iš pačio Stalino gydy 
tojo Burdenko. Gyd. Burden
ko vedė tyrinėjimus Katyne 
ir, žinoma, pasirašė dokumen 
tą, kad lenkui karininkų šaudy 
mas Katyne esąs nacių darbas, 
bet mirdamas jis prisipažino, 
jog tai yra Stalino darbas. Jis 
šitą teigimą yra pasakęs dar 
tyrinėjimą metu artimiesiems 
ir patiKimicins savo draugams. 
Antras labai svarbus liudiji
mas JAV pulk. Van Fleet, ku- 
i is buvo patekęs į vokiečių ne
laisvę ir buvo nuvežtas į Ka- 
tyno tyrinėjimus. Van Fleet 
įsitikinęs, nors ir nemėgdamas 
nacių, kad Katyne- žudynės yra 
Kremliaus darbas.

NAUJA BANGA PABĖGIMŲ 
Iš SOVIETŲ.

Pradėjus rusvi okupuotoje 
Vokietijos srity rinkti į kariuo 
menę naujokus, į vakarinę Vo- 
kietijo prasidėjo masinis vo
kiečių jaunimo bėgimas. Per 
dieną perbėga pu 500 asmenų. 
Geras rojus, iš kurio žmonės 
bėga masėmis. . .

— JTO vėl svarsto priver
čiamojo darbo klausinis. Bus 
apklausinėti ir lietuviai su lat
viais ir estais.

— Karališkoji Graikijos po 
ra lankosi Turkijoje.

Pro spygliuotas vielas
Ne vien V. Vokietijos pasie 

niu narpliojamos spygliuotos 
vielos, evakuojami gyventojai, 
ariama negyvenamoji juosta, 
bet ir aplink visą Berlyną, iš
skyrus rytus, skersai kelių lei
džiami medžiai, kasami grio
viai, kalami cementiniai pasta
tai ir pinamos spygliuotos už 
tvaros. Joks V. Berlyno gyven 
tojas netuu teisės peržengti 
sienos į zoną, išskyrus r. sek 
torių.

Beveik kasdien tai šen, tai 
ten „1. policija’’ ir rusų karei
viai apšaudo mėginančius 
įžengti į zoną, šaudo ir į mė
ginančius autostiada vykti va
kariečiui karinius patrulių jun
ginius. Daug suėmimų. Ke
turias V. Barlynui priklausu
sias vietoves, bet įsiterpusias 
į rusų zoną, užbarikadavo ir ne 
leidžia tiekti maistą, ir prekes.

Rusti sektoriaus „Siemens- 
-Plana“ fabrike užsakyta 1000 
prožektorių, kuliais naktimis 
apšvies mirties zonas. Lygiai 
ir Oderio Neiscs paliniju darbi 
ninku brigados stato sutvirtini 
mus it spygliuotas užtvaras.

Maskvoje
Gegužės vidui y Maskvoj, 

buvo, buv. Zagoicko vienuoly
ne įkurtoje vad. „Maskvos dva 
sinėje akademijoje“, buvo su
šaukta yisų Sov Sąjungoje 
esančių „bažnyčių ir religinių
bendruomenių taikos konferen 
cija“. Joje buvo kalbama 27 
Sov. Sąjngoj esančių tikybų ir 
relig. bendruomenių vardu, 
tarp jų — ir Lietuvos katalikų. 
Konferencija ouvo apšaukta 
„pasauline“ ir „pirmąją tos rū 
sies. Maskvoje“, nors iš viso 
„plačiojo pasaulio“ tepasirodė 
vos keletas pakviestų bolševi
kams simpatizuojančių dvasi
ninkų. Tačiau joje nepasiro
dė nei Niemmiolleris, nei kiti 
laukti iš Vakarų žymesni ats
tovai.

„Už taiką“ buvo pasisakyta 
ir Lietuvos tikinčiųjų vardu, 
buvo taip pat paskelbta, kad 
jie buvo „atstovaujami“ ir vie
noj komisijoj.

Visa eile „dokumentų“ sten 
giamasi pavaizduoti Vatikano 
„nusikaltėliški žygiai prieš 
Lietuvos liaudį n viso pasaulio 
darbo žmones“. Lietuvos tikin 
tieji terorizuojami, kad viešai 
deklaruotų, jog „nusisuką nuo 
Vatikano šnipų ii imperializ
mo rėmėjų“. Pirmieji žings
niai nepriklausomai nuo Vati 
kano tautinei katalikų bažny
čiai kurti ‘ vykdomi per tam tik 
rus „komitetus“, sudaromus 
„religinių bendiuomenių tur
tui vaidyti“. Nuo š. m. kovo 1 
d. Lietuvos R. Katalikų Baž
nyčios vyresnybė buvo net 4 
kartus iškviesta KP gen. sek
retoriaus A. Sniečkaus. Tiek 
jis, tiek religinių bendruome
nių skyriaus viršininkas B. Pu 
šinis, tiek LTSR MGB-OSZ— 
religiniams santykiams su už
sieniu palaikyti skyrius — šį 
fas Smirnovas juos grasinimais 
vertė, jog imtųsi visuotinės ak 
cijos taip Lietuvos tikinčiųjų

sukurti minimuosius civilinius 
komitetus ir įsteigtų „Lietu
vos Tautinę Katalikų Bažny
čią“.

Paskutinės iš Lietuvos gau
tosios žinios rodo, jog krašte
prasidėjo Lietuvos tikintie
siems nepaprastai sunkios die 
nos. MVD su 26 a. rafinuotu 
mu išnaudoja Lietuvos R. Kat. 
Bažnyčios vadovybes, ypač 
vysk. K. Paltaioko, kan. J. 
Stankevičiaus, k.m. P. Maže
lio ir kt., vardą Stalinui gar
binti, dergti Vakarams, keikti 
Vatikanui etc. Faktiškai, kaip 
sakoma Vakarus pasiekusiose 
žiniose, vysk. K. Paltarokas bu 
vo gegužes 3 d. MVD jėga iš 
Vilniaus išvežtas į Maskvą, 
kur buvo priverstas dalyvauti, 
tikriau — viešai rodytis gegu
žes 9 d. 11 vai. pradėtuose pir
muose oficialiuose konferenci
jos posėdžiuose drauge su bol
ševikų simpatikais delegatais 
iš kommiotmo kraštų, Austri
jos, Danijos ir Olandijos. Ge 
gūžės 12 d. buvo oficialiai pa
skelbta, kad „vy sk. K. Paltaro
kas Bažnyčios ai tautos vardu 
pasirašė Stalinui Garbės ir Pa
dėkos aktą, Pasaulio Taikos 
Komitetų Bendradarbiavimo 
Deklaraciją ir Atsišaukimą į 
Visas Pasaulio Bažnyčias ir ti
kybas' , kuriais buvo pasmerk
tas Vatikanas, iškeikti Vaka
rai, kad, esą, vedą Korėjoje bak 
teriologini karą etc.

Su „LTSR R. Kat. Bažny
čios Misija“ emvedistų buvo 
į Maskvą nugabenti dar 5 ku-

Vajus „N. L.u būstinei
Jaunas, bet jau kelių metų 

praktiką turįs, Kanados laivy
no jūrininkas p. Kostas Leipus, 
laivais plaukioja po visą pla
tųjį pasaulį, bet ii toliausiai bū 
damas neužmiršta Montrealio 
ir „Ncpikiaiisomos Lietuvos“.r

nigai ir 3 patai ėjai, tarp jų 
MGB-OŠZ religinių ryšių su 
užsieniu LTSR vedėjas Smir 
novas LTSR Relig. Kultų 
Tarybos 2 valdi .inkai. Drau
ge paskelbta, kad Latvijos R.
Kat. Bažnyčios vardu dalyva
vęs Rygos vysk. Strode ir evan 
gelikų vardu arkiv. Ture, o Es 
tijos evangelikų liut. vardu 
arkiv. Kijvit.

Pradedant gegužės 14 d., vi 
sose dai neuždarytose Lietu
vos Kai. bažnyčiose Vilniuje, 
Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoj 
ir kitur, kom. partijos centro 
komiteto, gugoiaų ir raikomų 
įsakymu turėjo būti atlaikytos 
iškilmingos pamaldos ir per
skaityti Stalinui garbės ir pa
dėkos Aktas. Su Pasaulio Tai 
kos Komitetais Bendradarbia
vimo Deklaracija ir Atsišauki 
mas į Pasaulio Bažnyčias, Ti
kybas ir tikinčiuosius. Tuo pa 
čiu laiku taip pat pradėtas 
smarkiau pulti Vatikanas, ku
ris kaltinamas „imperializmu“, 
„kišimucsi į svetimų valstybių 
vidaus reikalus“ etc. (Elta).

DIDELIS MOTERŲ SUVA 
ŽIAVIMAS AMERIKOJE
Gegužės 12—17 dienomis 

JAV, Mineapoly, įvyko The 
General Federation of Women 
Clubs visuotinis suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 3.000 atsto 
vių, kurių tarpe 24 atstovavu
sios šias užsienių valstybes: 
Kanadą, Kubą, lianą, Indiją, 
Graikiją, Šveicariją, Vokietiją,

Laikinai sugrįžęs į Montreal}, 
p. Kostas Leipus, remdamas 
„NL“, tuojau nupirko du Še
rus, už kuriuos įmokėjo 20 dol.

Nuoširdžiai j. K. Leipui dė 
kojame;

Sp. b-vė „NL“.

Panama, Filipinus, Latviją ir 
Lietuvą.

Lietuves suvažiavime atsto
vavo Ligija Dirkienė, latves K. 
Leische ir estes O. Raidsmats. 
Pabaltietės buvo vienintelės 
moterys, kurios atstovavo tau
tas ir valstybes, esančias už ge 
ležines uždangos.

Suvažiavimas programon bu 
vo įtraukęs punktus, kuriais 
buvo pasisakyta prieš totaliz- 
mus ir demonstracija bei pasi 
priešinimas agresijai, kurią įvai 
riomis termomis vyjedo sovie
tai.

Lietuvos atstovei teko sueiti 
į artimesnį kontaktą su tarp
tautinių santykių komiteto pir 
mimnke p. Beggs, kuri parodė 
ypatingą susidomėjimą paverg 
tiems Pabaltijo kraštams.

Gegužės 14 d. visos Pabal
tijo valstybių atstovės turėjo 
žodį visam susirinkimui, kuris 
tai priėmė ovacijomis. Visos su 
važiavimo narės gyvai domėjo
si Lietuvos reikalais. Delega
cijų garbei suruoštame subu
vime buvo iškelta daug paverg 
tuosius Pabaltijo kraštus lie
čiančių klausimų: kaip oku
puotiems padėti, kokiomis prie 
monėmis ir tt. Priimtos rezo
liucijos, kuriomis pasisakoma 
prieš laisves priešus, prieš ge
nocidinius veiksnius, prieš ag
resiją ir tautų pavergimą bqi 
okupacijas.

— JTO Darbo konferencijo 
je Ženevoje dalyvauja 600 ats 
tovų ir 65 valstybių.

KANADA ĮSILEIS DAR 
NAUJŲ ATEIVIŲ

Toronto tyrimų stotis, pra- 
vedusi balsavimus, gavo dau
gumos pasisakymą prieš nau
jų ateivių įsileidimą, bet Imi 
gracijos ministens Walter Har 
ris pareiškė, kad šiemet Kana
da įsileis dar 100—150.000 
naujų ateivių.

Sako, reikia griebtis apsaugos, 
kad „vakaru agentai“ neįsi- 
veržtų į Lenkiją.

Dantis už dantį.
Sekminių trecios dienos rytą 

anglų kariuomenė apsupo bri
tų sektoiiui esančią rusų zonos 
radijo stoti ir per trumpą lai
ką apipynė spygliuotomis vie
lomis, surangė 2 m aukščio „is 
paniškus raitelius“. Stoty, be 
žymesnio tarnautojų skaičiaus, 
yra izoliuoti vienas rusų kari
ninkas ir sargybų komanda. 
Atvykusius rusų karininkus 
„zdielat poriadok“ sutiko ei
lės anglų sargybinių šautuvų 
vamzdžių. Stotį gali kiekvie
nas palikti, bet joj esantieji 
gavo įsakymą patalpų neap
leisti. Sakosi maisto užteksią 
14 dienų, bet, įeikia tikėtis, 
kad reikaias anksčiau baigsis, 
kai pasalins blokadą keturių 
vak. vietovių, (šis reikalas va 
kariečiams pareiškus protestą, 
sutvarkytas. Red.).

Bėga kas gyvas.
Sąryšy su ruuii zonos įvy

kiais, į V. Berlyną pasipylė
bėgti žmonės iš visų pusių. Lau 
kiama dar didesnio skaičiaus, 
nes neužilgo į Vakarus uždan 
gą aklinai užsklęs. Bėgamieji 
— dauguma jaunimas, ven
giantieji tarnybos r. zonos ka
riuomenėj. Per Sekmines Leip 
cige įvykusiame vokiškų kom- 
somolcų sąskrydy pirmą kart 
paradu pražygiavo, šautuvais 
apsikabinusių, civilių mo.erų 
batalijonai.

Įvykiai zonos gyventojuose 
sukėlė paniką: pradėjo pulti 
valst. krautuves ir per trum
pą laiką jos ištuštėjo, nois kai
nos — - astronomiškais skai
čiais rašomas. Daugel kur įvy 
ko tarp gyventojų ir policijos 
susirėmimų.

Nežiūrint visa, vak. sekto
riuose gyvenimas bėga sena va 
ga ir jokio jaudinimosi nesijau 
čia. kor.

NAUJAS LIETUVIŲ 
TRANSPORTAS

Laivu „Cannbei ra“ atvyko iš 
Anglijos. 
Sakalauskas Petras į Sudbury 
Sarpalius Jonas — Coldvval

Altą
Sarpahenė Adelė „
Sarpaliūtė Danguolė „
Sarpalius Algirdas „
Balčiūnas Kazys — Toronto 
Dubickas Juozas „
Dubickas Vincas „
Klumbys Stasys — Sudbury 
Klumbienė Juzė „
Kybartas Hermanas—Toronto 
Kybartiene Elena-Mar. ,, 
Skibaitė Eugenija „

Ir dar viena panelė, kurios 
pavardes nepavyko sužinoti.

Gražios sėkmės įsikurti.
Visi atvykusieji teigia, kad 

išvykimas iš Anglijos tikrai su 
varžytas jau, bet galės išvyk
ti tie, kurių sveikata jau pa
tikrinta, arba artimi giminės, 
kuriuos kviesis kanadiečiai.

Primename visiems atvyku
sioms, kad „Nepr. Lietuva“ 
jiems siunčiama bargan ligi jie 
užsidirbs, — prašome tiktai ad 
lesus pranešti.
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LIETUVOS ADMINISTRACINIS PADALINIMAS

dabartiniu metu taip atrodo: Šiaulių srityje; Šiaulių, Kei 
yra keturios sritys, kurios pa- mės, Tytuvėnų, Užvenčio, Kur 
dalintos rajonais. Rajonų iš vi 
so yra 87. Vilniaus miestas is 
Vilniaus srities išskirtas, kaip 
atskiras administracinis viene- Pakruojo, Radviliškio, Sedu
las. Jis taip pat paskirstytas vos, Dotnuvos, Ramygalos, Pa 
rajonais. Kauno miestas taip 
pat tvarkomas kaip atskiras ad 
ministracinis vienetas. Vil
niaus srityje yra Vilniaus rajo
nas, bet jis, matyt, apima už
miesčio teritoriją.

Vilniaus srityje yra šie rajo 
nai: Vilniaus, Eišiškių, Šalči
ninkų, Nemenčinės, Smėlių, 
Varėnos, Daugų, Druskininkų, 
Trakų, Vievio, Širvintų, Uk
mergės, Kovarsko, Anykščių, 
Molėtų1 Utenos, Zarasų, Duse 
tų, Dūkšto, Ignalinos, Švenčio 
nėlių, Pabradės ir Naujosios 
Vilnios.

Kauno srityje. Panemunės, 
Kaišiadorių, Žiežmarių, Jiez
no, Alytaus, Šilimo, Veisėjų, 
Lazdijų, Kalvarijos, Prienų, 
Mariampolės, Vilkaviškio, Ky
bartų, Naumiesčio, Šakių, Kaz 
lų Rūdos, Vilijampolės, Vilki
jos, Jurbarko, Raseinių, Ario
galos, Kėdainių ii Jonavos.

Įtinamai. Dėl blogo aprūpini- . 
mo elektros energija 20 proc. 
fabriko įrengimų stovinėja ne
naudojami.

Jau metai laiko fabriko kie
me stovi ir rūdija 292 sudė
tingi plūgai, tačiau ministerija 
neduoda paskyros jų pardavi
mui.

Nepakankamą dėmesį fabri
kui skiria ir vietinės pramonės 
ministerija. Tiesa, ministerijos 
atstovai gana dažni svečiai fab 
rike, tačiau jie atvyksta, susi
renka reikalingas žinias ir iš
važiuoja, o padėtis lieka po se
novei“.

0 „Juvelyrpickybos“ Kau
no parauotuvė, Stalino pr. 63, 
visada turi didelį pasirinkimą 
meninių juvelirinlų dirbinių iš 
aukso, sidabro ii brangių ak
menų : žiedų, auskarų, apyran 
kių, segių, pudrinių, segtukų,

giausia balsų, >ra išrinkti į 
Krašto T-bą, kiti lieka kan-ais.
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Arlauskaite 224 33 257
Juškevičienė 222 18 240
Kardelis 193 20 213
Riekus 172 20 192
Lukoševičius 165 23 188
Andruškevičius 151 28 179
Toliušis 154 14 168
Balzaras 119 13 132
Leknickas 128 — 128
Jurkus 93 12 105
Sakalas 86 16 102
Valiulis 74 24 98
Katilius S8 6 94
Petronis 88 5 93
Kudžma 87 5 92
Navickas 62 8 70
Čipkus 65 5 70
Narbutas 44 4 48
Skučas 27 9 36
Bukauskas 23 9 32
Baltuonis 24 7 31
Turėjo teisę 

balsuoti
Balsavo
Balsavūsių% 48

582 44
354 43
,20 97,75 72,97

Pirmieji septyni, gavę dau

šėnų, Akmenės, Žagarės, Jo
niškio, Biržų, Joniškėliio, Va
balninko, Pasvalio, Linkuvos,

VLIKo atsišaukimas į
lietuvius

BIRŽELIO 14 D. PROGA 
Broliai ir Sesės Lietuviai!

Vienuoliktą jau kartą mini
me didžio mūsų Tautos gedu
lo dieną! Vienuoliktą jau kar 
tą kreipiame savo akis į šiaurę 
ir į rytus, į kur yra prievarta 
siunčiami šimtai tūkstančių mū 
sų krašto sūnų ir dukterų! Vai“ 
giai rastume šiandien Lietuvo- /vizmas yra virtęs visuotiniu 
je nors vieną šeimą, kuri neiną *taut'ažudžiu. 'lai sakoma visam 
retų savo narių po žeme, Sibiioi/|pasaLljįuį) sakoma drąsiai ir at 
taigose ar Baltosios jūros pa-|«virai, nes vienuolikos metų mū- 
krantėse. Trėmimai yra virtę tautos trėmimai yia pakan- 
sunkia lemtimi, slegiančia visą darnai atidengę si jo bruožą.

Tačiau tautažudžių likimas 
is: jie užtrokš

ta savo aukų dūsavimuose. Tie 
sa, minėtame regėjime A. Mic- skaitytojų tarpe turėdamas įvai 
kevičius neslepia, kad trėmi- 
'mai yra sunkus tautai kryžius 
r kad šio kryžiaus „skersmens 
globia visą Europą“. Tačiau 
[čia pat jis regi, kad ne visi 
[tremtiniai žūva, bet kad iš li
kusiųjų auga jėga Tautai išva- 
dueti. Ir iš tikro, jau arti yra 

i prislėgtos tautų

tekusias jo vergijon. Šiandien 
jis deda didelių pastangų joms 
išnaikinti: jis rauna jas iš so
dybų, sklaido po svetimus kraš 
as, neigia žmogui pagrindinę 

,.jo teisę — kurtis n gyventi 
įgimtojoje savo žemėje. Boiše-

nevėžio, Troškūnų, Kupiškio, 
Pandėlio, Rokiškio ir Obelių.

Klaipėdos srityje: Klaipė
dos, Priekulės, Šilutės, Pagė
gių, Tauragės, Salantų, Ma
žeikių, Skuodo ir Kretingos.

FABRIKAS YRA — TVAR 
KOS NĖRA.

„Tiesa“ bal. 17 d. rašo: „Ro 
kiškio žemės ūkio mašinų fab
rikas „Plūgas“ Tarybų val
džios metais žymiai išaugo.

Tačiau fabrike greta su lai
mėjimais yra eilė stambių trū portsigarų, o taip pat ir gintari 
kūmų. Štai šių metų pirmo ” ' 
jo ketvirčio asortimentinė už 
duotis nebuvo įvj^kdyta. Silp
nai įmonėje kovojama už ko
kybiniu g. 
gerinimą.

Socialistinio lenktyniavimo 
sutartys, kaip taisyklė, suda
romos daugiausia kontoroje, 
(vėliau duodamos darbininkui 

ir po to segamos į ,

musų Tautą.
Ir ne nuo šiandien! Jam yra vįSų vienoda: 

pries šimtą dvidešimt metui 
Adomas Mickevičius rašė savo 
regėjime: „Tironas kyla! Ero 
das! O Viešpatie, visa Tėvynė 
išduota į Erodo rankas! Regiu | 
— ilgi, balti ki yžiaus keliai. .. 
per girias, per pusnynus. Visi į 
j šiaurę; į ten, į tolimą šalį tarM 
si upės teKa“. Poetas savo dva“____
šioje m *0, kaip šiais keliais 'įuotį, 
jjlyg ' gainiojami debesys, laikas, kada p___ o__  ___
mūs varnai keliauja — visi p jėgos susijungs ir pasieks aną

istorinių mūsųjų 
.nu vizija. I1-?

TIE PATYS ARGUMENTAI
„Britanijos Lietuvis“ 21 

(249) nr. rašo;
„Britanijos Lietuvis“, savo

nių dirbinių, įvairių markių vy 
riškų ir moteriškų laikrodžių. 
Supirkimo punktas superka iš 
gyventojų už grynus pinigus: 

gamybos rodiklių pa- auksą, sidabrą ii brangiuosius 
akmenis, įvairių firmų ranki
nius laikrodžius, o taip pat ir 
krištolą ir porcelianą“.

(„Tiesa“ bal. 27 d.)
@ „Šiaulių alaus darykla 

„Gubernija“ parduoda dideliais 
kiekiais bonkas 0,5 litro tai- • 
pos. Bonkų kaina 40 rublių 
už 100 štukų. Direktorius.

(„tiesa“ bal. 27 d.)
S „Vilkija. Norėdami ar

čiau susipažinti sa rusų tautos

leidžiamajame są- 
,,Kibirkštis“ tik ret 

užsi-

pasirašyti 
bylą.

Fabriko 
vaitraštyje 
karčiais paviršutiniškai
menama apie socialistinio lenk 
tyniavimo vystymą. Fabrike 
nematyti ne vienu šūkio ar pla kultūriniu lobynu, skaityti ori- 
kato. Kartas nuo karto ruo
šiami gamybiniai pasitarimai, 
tačiau šiuose pasitarimuose dar 
bininkai nesidalina darbo pa
tyrimu, o vietoje apsvarstomi 
dažnai nereikšmingi antraeiliai 
klausimai.

Išvystyti socialistinį lenkty 
niavimą kliudo n blogai suor- Jiems1 vadovauja mokytojai Zu 
ganizuotas tiekimo darbas. 
Prieš kurį laiką fabrikas gavo 
užduoti gaminti Kolūkių elekt 
rinėms izoliatorių kablius. Per 
trumpą laiką daibininaki įsisa
vino šiuos naujus gaminius ir 
pradėjo gamybą. Tačiau kab
lių gamybos skyrius dienines 
gamybos užduotis įvykdo vos 
40—50 proc., nes fabriko di
rekcija nesirūpina tinkamo 
aukšto kaitrumo kuro, be ku
rio trukdosi darnas. Fabrike 
technika išnaudojama nepaten

Lygiai taip pat mes vertina 
me diplomatijos šefą ir džiau
giamės, kad tokią svetimų vals 
lybių pripažintą instituciją mes 
tremtyje glaime turėti.

Bet ir vėl, remti diplomati
jos šefą, dar nereiškia remti jj 
palaikančias grupes, kurių veik 
la gali mums būti nepriimtina. 
„B. L.“ mano, kad diplomati
jos šefas neturėtų rištis su ats 
kiromis grupėmis ir būti iden 
tifikuojamas su viena ar kita 
grupe, nes tas įneša tik dau
giau nesusipratimų į mūsų ir 
taip nesklandumais gausij gy
venimą.

„Britanijos Lietuvis“ kalti
namas taip pat neturįs vienos 
linijos.

Tas nesusipratimas kaip tik 
kyla iš to, kad „B. L.“ nėra 
vienos grupės laikraštis, bet sa 
vo skiltyse stengiasi apimti vi
są mūsų pozityvią veiklą, Lie
tuvos laisvinimo akcijos apim
tyje. Grupinio intereso asme 
niui tai, žinoma, atrodo, svyra 
vimu iš vienos pusės į kitą. Čia 
reikia dar įsakmiai pastebėti, 
jog „Laisvoji Tribūna“ Neiš
reiškia laikraščio linijos. Ten 
duodama 
nuomonė, 
nesutikti 
„Laisvoje 
įdomesni klausimai, diskusijos, 
asmenys parašo, ką jie apie tą 
ar kitą dalyką mano. Kam pa 
reikšta nuomonė nepatinka, tas 
gali savo nuomonę parašyti. 
Savaime suprantama, kad laik 
raščio redakcija negali visko, 
kas rašoma, patalpinti, ar tal
pinti taip kaip parašyta“.

Kaip matome, „B. L-viui“ 
tie patys priekaištai, kaip ir 
„Nepriklausomai Lietuvai“. Ir 
atsakymai. . . tie patys, kokių 
nekartą jau buvo pareikšta ir 
„NL“. Todėl suprantame „B. 
L.“, nes tikrai yra žmonių, ku 
rių matymas toliau siaurų savo 
reikalų nesiekia. Apgailėtina, 
kad taip yrą, bet reikia sutikti 
•— taip yra.

ginale Lenino ir Stalino veika
lus, rusų literatūros klasikų 
kūrinius, „Padauguvio“ ir 
„Raubatonių“ žemės ūkio ar
telių kolūkiečiai mokosi rusų 
kalbos.. Suo.'ganizuotuose 
šiuose kolūkiuose kursuose lan 
kosi daugiau kaip 40 žmonių.

raus nusistatymo asmenų, turi 
pareigą tarnauti visiems lietu
viams, kulių svarbiausia misi
ja tremtyje yra išlaisvinti Lie
tuvą, bet neginti srovinių in
teresų, ar šmeižti savo openen 
tų. Tarnaudamas Lietuvai ir 
lietuviams, o ne srovėms ar 
grupėms, „B. L.“ laiko pareigą 
savo skiltyse paminėti pozity
vius ir mūsų laisvinimo darbui 
naudingus faktus, nežiūrint 
kieno jie būtų atlikti, iškelti pa 
sitaikančius mūsuose negeru
mus, paremti visų lietuvių pas 
langas, siekiant kuo greitesnio 
tėvynės išlaisvinimo.

Yra, tačiau, asmenų ir or-

maras ir Naujelis“.
(„Tiesa“, balandžio 12.

šiaurę“ (Vėlinės 3 dal. 3 see-, 
na). Tai yra is 
Tautos grumtynių vizija, 
gą savo i 
rėjome grumtis su rusų užma
čiomis ištirpdyti mus slavų ma 
sėje. . _ _ 
miami iš savo kryžiais papuoš
tų sodybų į aną šalį, „tušrią n/)“— ........ ...............
baltą“, kaip apie ją sako A.' 'ištremtųjų naštą Rusijoje, ku g^nų, kūne mato tikjne^ą......
Mickevičius. Dabar Šis trėmi- Vie leidžiate priespaudos nei 
mas pasiekė aukščiausią laips- 'baimės pilnas dienas Tėvynė- 
nį. Tai, kas seniau buvo dangs je ar esate, išsklaidyti po lais
toma sukilimų kalte, šiandier 
vykdoma be jokios kaltės. Šian 
dien vyrai ir moters, seneliai 
ir vaikai, ūkininkai ir darbinin 
kai — visi šiandien yra ver
čiami eiti anais ilgais kryžiaus 
keliais — į šiaurę.

Piešoamas tremtinių kelią 
Rusijon, A. Mickevičius paste
bi, kad šis kraštas yra tarsi po 
pieriaus lapas, „parengtas ra
šyti“. Bet kas jame rašys? 
Gal „Šventas Dievo pirštas, gc 
rus žmones raidėmis pavertęs“? 
O gal „senas Dievo pirštas“, 
kuris, nebe plunksna, bet kar
du įrašė, kad „žmonių giminę 
reikia pančiais apkalti“ (Vėli
nės 3 d. 9 scena). Deja, į baltą 
Rusijos lapą bolševizmas kar
du įrašė kaip tik šį pastarąjį 
dėsnį. Jie apkalė pančiais mū 
sų Tautą, kaip ir visas kitas, pa

,ledo salį“, paskelbdamos vi
siems ištremtiesiems grįžtančią 

įiuimyinu vizija. iaiSVę, kaip gervės kad paskel 
istorijos metą mes ti'| t,įa pavasarį.

Todėl šiandien, minėdami 
llgąX laiką buvome ‘ tre- , šią didelio mūsją gedulo dieną, 

............. __L-V.ir kreipiamės į Jus, broliai ir 
tuščią ir [sesės lietuviai, kurie kenčiate

vojo pasaulio užkampius, pra
šydami ištverti Jus kančioje, 
ryžtyje ir laukime, kaip kad is 
tvėrė istoriniai mūsų kovoto
jai, mūsų knygnešiai1, mūsų Ne 
priklausomybės kariai ir galop 
mūsų partizanai. Mus yra iš
tikusi viena iš istorinių naktų, 
kurių pasaulyje esama nemaža. 
Vis dėilo 
ir žydi, nors ir 
mės šešėliais“, 
Mickevičius. Ji 
sur, kur tik yra 
Ir ši jos gyvybe 
Žmogaus paniekinimo 
pasibaigs, nes laisvojo pasau
lio tautos pamažu, bet ryžtin
gai ir neatlaidžiui telkiasi bar
barų šėlsmui nugalėti.

Vardan tos Lietuvos!
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo 

mo Komitetas.

.mūsų Tėvynė gyva 
'ridengta že- 

sako A.
gyva vi- 
lietuviai. 
atsities.

laikas

r 
kaip 
yra

vėl

su
ve-

sa-

Birželio 14-toji ir mes
Atėjus birželio 14-tąjai mū

sų mintys lekia į tėviškę, kai 
prieš vienuolika metų daugelis 
patys savo akimis lydėjome už 
kaltais langais traukinius 
mūsų broliais ir seserimis 
žamais į rytus.

Skaudus atsiskyrimas su
vaisiais, jų pasmerkimas žiau<- 
riai tremtinio daliai ir mirčiai, 
nežmoniškas elgesys, panieki
nimas ir teisių sutrypimas, ve
žamų skundas neišdilo: šis šian 
dien, kaip gyvas, stovi mūsų 
mybę ir pareigą gelbėti žlugdo 
mena mums nuolatinę atsako
mybę ir pareigą gebėti žlugdo
mą tėvynę.

Eilę metų riedėjo traukiniai 
į rytus su geriausiomis tautos 
jėgomis, pasmerktomis mirčiai 
Sibiro taigose, Kazachstano 
stepėse, Uralo sričių kasyklo
se.

Lietuvis mokėjo aukotis ir 
mirti už žemę, kurioje pirmuo 
sius netvirtus žingsnius ban
dė eiti, už žemę, su jos žaliuo
jančiais laukui s ir pievomis, pa 
kelių smuikeliais, už žemę, ku-

riai atidavė visas savo jėgas, 
kad tik joje būtų gera ir gra
žu gyventi visiems, už žemę, 
kurią pikti žmonės visais lai
kais puolė ir plėšė; kurioje 
tiek daug mažais, kukliais kry 
želiai pažymėtų kapų. . .

Tie kapai, kiekvieną lietuvį, 
kur tik jis bebūtų, įpareigoja 
tai žemei gyventi, dirbti ir ko
voti. Visos kliūtys, kurios pa 
sitaiko gyveninio, darbo ir ko 
vos kely — ne kliūtys 
mūsų nepalaužiamą 
ryžtą!

Lietuvis Kanadoje 
ko kasdienybėje. jis 
visada ir visur savo 
siela.

„Tautos Fondas yra mūsų 
rezistencijos sukurtas iždas ves 
ti kovai už Lietuvos išlaisvini
mą. Tai svarbiausias tai ko
vai vesti mūsų ginklas, be ku 
rio visos mūsų didžiausio pa
sišventimo žadinamos pastan
gos dažnai liktų be realių pa
sėkų. Tautos Fondas yra ty
lus, bet ištikimas mūsų kovos 
palydovas, be kurio pati kova

prieš 
valią ir

nesuny- 
prisidėjo 
darbu ir

N L”.
2,00 

50,00 
auko-

NL

dalio pusę ir boja tik siaurų 
irupimų interesų, dėl to ir ky
la nepasitenkinimas „Britani
jos Lietuviu“, kūlis į reikalus 
žiūri, išeidamas is ko platesnio 
lietuĮviškų Reikalų supratimo 
ir įvertinimo.

Jeigu mes nurodome negeru 
mus VLiKe (ką ir pats VLIK 
as pripažįsta) ir siekiame tuos 
negerumus pasalinti, tai rado
me norėdami VLIKui gero, gi 
teisės konstruktyviai kritikuo
ti kitus, rūpintis mūsų vado
vaujančių veiksnių veiklą ir su 
tarimu niekas iš mūsų negali 
atimti. D. Britanijos lietuviai 
yra nemažiau už kitus suintere 
suoti mūsų vadovaujančių 
veiksnių darbu.

Taigi — „Britanijos Lietu
vis“ ir toliau laikysis nešališku 
mo, bet visada reikalus ver
tins, išeinant iš mūsų bendro 
tikslo. Mes esame už VLIKą, 
kaip būtinai reikalingą organą, 
jį Iremsime ir jieškosime būdų 
jam sustipirnti ir jo autorite
tui pakelti. Tačiau remti VLI 
Ką, dar toli gražu nereiškia 
remti visų, jį sudarančių, gru 
pių vidinę veiklą.

P-LĘ ALE MAURUŠAITYTĘ 
ir

P-NĄ MINTAUTĄ MIKŠĮ, 
įžengusius į naują gyvenimą, nuoširdžiai sveikina

Lietuvių Evangelikų Susivienijimas Toronto.

autonaus asmeninė 
kuri gali sutikti ar 

su „BL“ nuomone.
Tribūnoje“ keliami

ft
H S g
» y y

Mielą bendradarbį 9
P-NĄ MARTYNĄ YČĄ |

ir «
P-LĘ ONUTĘ LIUBINSKAITĘ, 

sutkūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir X
linkime laimingo gyvenimo.

ft Evangelikų Jaunimo Ratelis, Toronto. 1
<e»- ' ' ‘ o

būtų neįmanoma, kaip neįma
noma kūno gyvybė be pastoviai, 
ir pakankamai stipriai plakan 
čios širdies“. — (T. F. Vald. 
Prof. J. Kaminskas— PLKB.)

Auka Tautos Fondui yra 
kiekvieno lietuvio neatsisako
ma pareiga pavergtai ir žlug
domai tėvynei!

ft 
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;i 
ft 
ft 
ft 
ft 
ft

AUKOJO
P. Kleza, Mtl.,
K. Motuzas, US

Didelis ir nuoširdus 
tojams ačiū. t------- ------------------
MOKYKLA — LIETUVY

BĖS TVIRTOVĖ!
Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

Krokodilo ašaros.
Bimba verkia, kad į San 

Francisko atgabenti 122 lavo
nai kritusių Korėjos kare. To 
dėl jis puola Trumaną už „po 
licinį žygi“.

Jeigu net ir taip būtų, kad 
Trumanas vykdo „policinį žy
gį“, tai gi Bambai yra aišku, 
kad yra tie, kurie iššaukė tą 
žygį. Ir kas gi tat kaltas, ar 
tie, kurie iššaukia reikalingus 
patvarkyti žygius, ar tie, kurie 
tvarko ?

Pagal Bimbą išeitų, kad rei
kia bausti policija, kam ji da 
ro tvarką. Bet, pats Bimba, 
kai buvo „kryžiokų“ (taip jis 
pats rašė „Laisvėje“) „užpul
tas“, rėkdamas šaukėsi policijos 
pagalbos. Todėl, vietoje to, kad 
liejus krokodilo ašaras, Bimba 
verčiau pagraudintų tuos, ku
rie griebėsi smurto, agresijos 
ir privertė Trumą imtis „po 
licinio žygio“. Bimbos krokodi 
lo ašaros čia tikrai nieko ne
padės, bet daug galėtų padėti, 
jeigu Bimba savo skaitytojams 
pasakytų atvirą tiesą ir paaiš 
kintų, kad visų pirma reikia 
smerkti tuos,, kurie vykdo 
smurto žygius ii iššaukia „po
licinius žygius“. „Policinių žy
gių“' nereikėtų, jeigu Maskva 
nevykdytų smurto žygių.

Begėdžiai.
„Liaudies Balsas“ 'iškone

veikė tragingai fabrike žuvusį 
V. Zuperką, kad jis buvęs veik 
lūs ir turėjęs savo nuomonę.

Štai kas komunistams nepa 
tinka: kad žmogus turi savo 
nuomonę, kad nepasiduoda ve 
damas ant pavadžio.. . Tai 
bent „progresyvumas“ komu
nistų.

„Progresyviųjų” skonis.
Andrulis „Vilny“ rašo, esą 

amerikonams nepatinga Rusi-

Prileiskime, kad gali būti ir 
taip. Bet. . . Andruliui patin
ka, kad tų valstybių kapitalus 
kontroliuoja Maskva.

O mes pasakysime: reikia, 
kad tos valstybes būtų laisvos 
ir savarankiškos ir kad nei 
Amerika, nei Rusija jų kapita
lų nekenti oliuotų. Už tą ko
voja visi, kas nori tikros lais
vės. O kad Andruliui patinka 
Maskvos kontrolė, tai esmė 
reikalo ne kiek neišlošia.

Mizara ir Mikuckis.
Mizara nepaprastai apsi

džiaugė, kad į komunistų pik
niką atsilankė dipukas rašyto
jais Juozas Mikuckis. Atvirai 
sakant, Mikuckiui garbė nedi
delė .. .

Bet Mizara, kuris aprašinė
ja, ką J. Mikuckis pasakęs apie 
agitacinę komunistų „literatu 
rą“, nieko nepasako apie tai, 
ką Mikuckis jam papasakojo 
apie tai, kaip Mikuckį okupan
tai rusų bolševikai kalino Kau 
no kalėjime, kaip jį tardė ir 
kaip aklu autobusu vežiojo — 
nežinia, šaudyti, karti ar 
tremti. . . Tegul Mizara tai 
nors dabar parašo savo skaity
tojams.

Ir Mizara skundžiasi.
Jau Bimba vaitojo, kad pi

nigų kolektavimai komunistų 
spaudai „šiemet neina tai, kaip 
turėtų būti“. Dabar ir Miza
ra skundžiasi.

Pakartotinai turime įspėti 
visus komunistus, kad jie bū
tų apdairesni. Viena, nuo to, 
kad jie „Laisvei“ ir „Vilniai“ 
neaukos, nuo to nesustos ėju
sios. Tie laikraščiai kaip ėję, 
taip ir eis. Gai tiktai Bimba, 
Mizara, Andrulis ir kiti oku
pacijų ir smurto garbintojai 
mažiau švaistysis, mažiau na
mų statysis. O laikraščiams

Gyvename dienas, kada mū
sų broliai ir sesės prekiniais 
traukiniais yra tebevežami. Su 
sikaupę ties skaudžia realybe 
burkime ir apjunkime bendram 
darbui jėgas. Vaduokime Lie 
tuvos išlaisvinimo reikalui! 
Tautos F. Atstovybė Kanadoje, jos okupuotos valstybės todėl, - . . ,
M. Arlauskaitė, P. Adamonis, kad Amerika negalinti kontro- leistl 11 be aukd P^gV užteks. 
L. Girinis-Norvaiša, D. Jurkus, liuoti tų valstybių kapitalų. Mandrapypkis.
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Žmonijos istorijoje yra žino 
mas ne vienas tarptautinis nu 
sikaltimas, kuri įvykdžiusieji 
dažniausiai yra anksčiau ar vė
liau nubaudžiami. Tačiau, pa 
skutiniuoju laiku Sovietų Są
jungos daug padarytų ntfsikal 
tįmų kailininkai netik nenu
bausti, bet net jieškoma būdų 
su jais geruoju susitarti, kad 
tik išsaugojus taiką. Šitokį de 
mokratimo pasaulio nusistaty
mą bolševikai išnaudoja savo 
tikslų — pasaulinės revoliuci
jos įgyvendinimui. Planas jau 
seniai kominterno paruoštas ir 
sąlygos yra palankios, nes bol 
ševikimų agentų suorganizuo- 
tso penktos kolonos, reikalui 
esant atliks joms skirtą užda
vinį tinkamai, o Įvairūs izolia- 
cionistai ir „taikos mylėtojai“ 
laisvų tautų bucirumą susiipni 
na. Sovietiniai taikos apašta 
lai nejučiomis yra įtraukę i sa 
vo laikos propagandą kaiku- 
riuos mokslo ir valstybės vy
rus. O įvairaus plauko tarp
tautiniai spekuliantai iš 
džiaugsmo trina rankas, kad 
spekuliuodami ginklais ir karo 
medžiaga su komunistiniais 
kraštais turi gerą bizni. Šiau
rės Ameiikos kontinento žmo
nės liguistai pavergti materia
lizmo visą savo energiją ir gal 
voseną yra paskyrę, kad tik 
kuo daugiau įsigytų dolerių ir 
tuo būdu užtikrintų sau pato
gų ir sotų gyvenimą.

Žmogui, žinančiam gerai bol 
ševizmą, toki reišginiai darosi 
nesuprantami, kad laisvos tau
tos, artėdamos į pasaulinės tra 
gedijos išvakares, dar vis ne
mato to pavojaus, kuris jas ga
li ištikti. Reikia būtinai veik
ti, tas tautas įtikinti apie grę
siantį pavojų, o tai gali atlikti 
tik tie, kurie patys yra tiesio
giai liudininkai oolševikų pa
darytų nusikaltimų ii juos įro 
dyti. Čia, šiame kontinente jų 
yra labai daug, iš kurių ir lie
tuviai sudaro didelį skaičių. 
Tarn veiicimui turima nemaža 
progų, bet vieną turime ypa'tin 
gal išnaudoti minėdami bolše
vikų įvykdytus lietuvių tautos 
masinius išvežimus ir žudy
mus 1941 m. birželio mėn. 14 
—22 dienomis. Turime ne tik 
įrodyti, bet ir Įtikinti šio kraš
to žmones, kad lietuvių tautos 
sunaikinimu1 bolševikai buvo 
paruošę planą dar tada, kada 
Lietuva buvo nepriklausoma 
suvereninė valstybė ir Tautų 
Sąjungos narys. Tas planas 
buvo paruoštas Sovietų Sąjun 

gos vidaus reikalų komisaro 
(NKVD) dar 1939 metų spa
lių mėn. 11 d. Maskvoje ir pa
vadintas įsakymu numeris 
001223, kuriuo remiantis atvy
kęs iš Maskvos liaudies komi
saras Liteuvai Gladkovas 1941 
m. balandžio men. 23 d. Įsaky
mu numeris 0023 pradėjo 1941 
m. birželio mėn. 14 d. lietuvių 
tautos naikinimą ir tik prasidė
jęs birželio mėn. 22 d. vokiečių 
kara ssu bolševikais tą šėtoniš

Tėvynės meiie
Yra daug būdų tėvynės met

ei įrodyti. Teisinga yra tai, kai 
kiekvienas pilietis myli savo 
tėvynę tokiu būdu, kuris yra 
kuo natūralesnis jo priginčiai, 
jo gabumams, jo gyvenamoms 
sąlygoms, jo profesijai ir gale 
tų kuo daugiausia patarnauti 
kuo didesnės tėvynės išbuda- 
vojimui.

Daugelis iš mūsų esame pra
radę šios perspektyvos pras
mę iki tokio taškaregio, kad ne 
priduotame didesnės svarbos 
kitokiems kovos būdams, kaip 
tik piaiietam kraujui arba 
paaukotai pinigų sumai. Kurie 
nekovoja ginklu rankose, arba 
negali paaukoti stambesnės pi 
nigų sumos bei pasakyti iškal
bingų prakalbų tėvynės labui, 
tie laikomi kaip ir „mirusiais 
tėvynei- , arba tik antros bei 
trečios vci tės patriotais, — i 
juos ziuiima su nepasitenkini
mu ii net su pasipiktinimu. Del 
tų pačių priežasčių Goetlie ir 
tas savo laiku jau yra rašęs, at 
sakydamas visiems tiems, kurie 
jį nepagrįstai kaitino dėl pat
riotizmo stokos:

„Aš nesigailėjau ypatingų 
pastangų tam, kad dasimustų 
iki pačių aukštybių tokiuose 
dalynuose, kuriuose natūraįiai 
jaučiausi labjausiai tinkamu ir 
pajėgiu, nesu padovanojęs bū 
dų, nei pastangų atsisakęs savo 
kūrybos realizavimui: jei kuris 
nors kitas šioje srityje yra pa
daręs tiek, kieK aš padariau, 
lai pakelia savo pirštą“.

Neįmanoma kalbėti aiškiau 
ir tiksliau už Goethę. Krau
jas yra brangus n pinigas taip 
pat turi savo vertę, bet dar 
brangesnė yra dvasinė kūry
ba. Labai aukštai vertiname 
gyvybės auką, kaip aukščiausį 
asmens pasiaukojimą, bet kul
tūringai tautai reikia ir dau
giau: reikia kovoti už didįjį 
idealą tos didžiosios šeimos, ku

RAŠO ADV. K. T RUSK A.
ką Gladkovo darbą sutrukdė. 
Dėl staigaus vokiečių karo žy
gio i Lietuvą u tuo laiku lie
tuvių rautos spontaniško suki 
limo prieš bolševikus, Gladko
vas su savo enkavedistais ne
suspėjo sunaikinti nei jo Įsaky
mo, nei sudarytų išvežamųjų 
asmenų sąrašų, kurie pakliuvo 

lietuvių rankas ir šiandien yra 
bolševikų padarytų nusikalti

rioje esi gimęs, priklausai jai 
savo socialine padėtimi, savo 
troškimais, savo galvojimo bū 
du ir savo kultūra. Visa tai 
reikalauja daug daugiau, ne
gu vien fizinių bei medžiaginių 
aukų.

Tėvynės meilę įrodyti gali
me taip pat ir dvasinėmis au
komis ir dvasiniais ginklais ko
vodami : kurdami ir remdami 
lietuvių liaudies dainą, muziką, 
knygą, laikraštį, žurnalą, or
ganizaciją, mokyklą, socialinį 
ateities Lietuvos teisingumą ir 
bažnyčią, kuri pasižymėtų sa
vo tolerantiškumu lietuvių iš
eivijoje ir ateities Lietuvoje.

Tolei ancija yia viena iš pa
čių didžiausiųjų tėvynės mei
lės ypatybių: niekad teisingai 
neįrodysi tėvynės meilės ar 
patriotybės sociainiais kontras 
tais, darbo liaudies išnaudoji
mu ir jos sktudžiu gyvenimu, 
politinės ir socialinės laisvės 
neigimu, persekiojimu, kalini-

Joyce Sullivan su Merrick Jarrett trečiadieniais 7,30 va
karo Der CBC dainuoja senas liaudies dainas, perpinamas 

dialogais.

mų įrodomoji medžiaga. Iš pa 
liktų įsakymų n sąrašų paaiš
kėjo, kad bolševikų paliktas 
planas lietuvių tautos visų 
sluogsnių žmones sunaikinti. 
inteligentus, ūkininkus, darbi- 
nikus, katalikus, ir net senus 
komunistus, jeigu jie yra pa
rodę kiek nors nepasitenkini
mo bolševizmo daromiems žiau 
rūmams.

Pavasmui austant
Koks gražus, Koks reikšmin 

gas ir malonus pavasario at
gimimo laikas! Tai traukia ei
ti į parkus, kur žalia žoė ir ža
li medžių lapai pinasi su skais 
čiais margaspalviais krūmokš
lių žiedais.

Bet tuo pačiu laiku krūtinę 
baisiai spaudžia, kad beveik

h -----==į
mu ir žudymu kitaip galvojan 
čių savo tautiečių. Jei toleran
cijos bei žmoniškumo atmeti
mas reikštų tėvynės meilę, tai 
Hitleris, Mussohnis, Franko ir 
Stalinas būtų laikomi didžiau
siais patriotais vokiečių, italų, 
ispanų ii rusų. Deja, tokiais 
juos laisvas pasaulis nelaiko. 
Tėvynės žudikams bei engė
jams neįmanoma įrodyti savo 
tėvynės meilę.

J. Lazd-uskas-Joliušis.
Montevideo, Urugvajus.

rusai vėl v^r1944 metų vasarą 
okupavę Lietuvą pradėtą Glad 
kovo išvežimų darbą tęsia be 
jokio perstojimo iki šios die
nos. Šiandien aukų skaičius 
jau siekia ne dešimtimis bet 
šimtais tūkstančių, o gal net ir 
milioną peržengė. Dabar dau 
giausiai bolševiku aukomis tem 
pa ramus ir niekuo nekaltas 
tik savo sunkiu darbu ir pra
kaitu pelmjęs duoną lietuvis 
ūkininkas, kuris išvežamas į 

jau dvylikti metai tęsiasi žiau
ri bolševikų okupacija mūsų 
tėvynėje. Ji prislėgta, suvar
ginti n bijosi savo skriaudė
jams teisybės žouį pasakyti.

Nesiaziaugs pavasariu į ka
lėjimus ir koncentracijos sto
vyklas sugrūsti lietuviai; nesi
džiaugs ir tie, kurie yra išblės 
kyti po Rusiją ebi atsidūrė Si
bire. Jie ten skursta ir didžiau 
sį vargą kenčia. Pagaliau ir vi 
si Lietuvos žmonės dabar lyg 
kokiame kalėjime atsidūrę.

Malonus pavasaris jiems ma 
žai suraminimo teteikia. Ne
galvoja apie pavasarį ir tie, ku 
ne dar pasilikę Lietuvoje. Jie 
badauja, nuolat nedavalgę. Jie 
gyvena nuolatinėje baimėje ir 
perseKiojimo pavojuje, ir bi
jo, užsitraukti nelaimės.

Kokio džiaugsmo galės susi 
laukti banditų bolševikų oku
puoti kraštai, kur žmonės yra 
plėšiami ir vergais laikomi?

Leisdami šį pavasarį paly
ginti jaukioje nuotaikoje, turi 
me prisiminti tuos milionus 
žmonių, kurie visai nekaltai 
kenčia baisiausias nelaimes.

Prisiminkime tuos miškų jau 
nuolius, kurie grumiasi su nely 
giu ir žiauriu priešu ir aukoja 
savo gyvastis, Kad tironizmas 
neįsigaletų pasaulyje.

Turėdami visa tai mintyje, 
labjau pasistenkime aukotis, 
daugiau prisidėti prie bendrų 
pastangų, kad bolševikiška pa
baisa būtų pašalinta visiems 
laiakms. Be to, mes galime pri 
sideti savo darbais bei centais, 
kuriuos dažnai visai be jokio 
reikalo leidžiame. Mes priva
lome daugiau budėti organizaci 
jos sieniniuose, susirūpinti gy
venimo statomais uždaviniais.

Nesiskirstykime ir nesiskai 
dykime į visokias partijas, bet 
gerai supraskime savo Tėvynes 
baisią dabartį u bendromis jė
gomis stokime į eiles, kad iš
kovotume savo kraštui išlais
vinimą. O. Pakštienė. 

gjšJ. stovyklas kriria’ikųii'-'. 
mui ai jau padarytas vergu 
kolcheze.

Mūsą visų yra pareiga šį boi 
ševikų padarytą tarptautinį 
lietuvių tautai nusikaltimą vi
sokiais budais kelti aikštėn, 
jau nevien dėl to, kad iš mūsų 
kiekvienas turime artimųjų, ta 
pugių bolševikų aukomis, bet 
dar ir dėlto, kad esame naiki
namos lietuviu tautos sūnumis 
ir dukromis. Tas netik mums 
suteikia teisę, bet ir pareigą. 
Žmogus, nejaučiąs pareigos sa 
vo tautai, yra tuščias, be dva- 
sis.

Čia, Montreaiyje, turime 
kiekvienus metus, birželio m. 
minėjimą, kada bolševikai pra 
dėjo lietuvių, latvių ir estų tau 
tų naikinimą. To minėjimo 
tikslas — iškelti bolševikų pa
darytus toms tautoms nusikal
timus ir dėl bolševikiško pavo
jaus įspėti visą laisvąjį pasaulį. 
Deja, skaitoma, kad IVIontre- 
alio mieste gyvena per 8000 lie 
tuvių, bet į tą minėjimą ■ atsi
lanko vos per 300—500 asme
nų ir tai vis tik tie patys, ku
riuos tenka nuolatos matyti 
bažnyčioje, prie oažnyčios, į v ar 
riuose minėjimuose bei parengi 
muose. Kiti, visi, atrodo, ne
randa jokio reiaklo dalyvauti, 
nors save skaito dideliais pa
triotais. Gal kai kam išrodo iš 
tikro, kad tokie minėjimai ir 
juose dalyvavimas yra betiks
lis, bet tai labai klystama. Mont 
realis yra didžiausias šio kraš
to miestas, kuriame yra be dau 
gelio mokslo ir meno įstaigų, 
sukoncentruota didžiausia kroš 
to pramonė ir gyvena įvairių 
tautų ir kultūrų žmonės. Tai 
yra grynai kosmopolitinis 
miestas ir čia yra geriausia vie 
ta iškelti aikštėn apie bolševi
kų lietuviu tautoo naikinimą ir 
pareikšti protestui. Mūsų vi
sų masinis dalyvavimas pri
vers ir kurčius išgirsti mūsų 
balsą ir aklus pamatyti mūsų 
lietuvių tautos liejamą kraują. 
Be to, is mūsų tūkstančių krū
tinių pagalbos šauksmas ir pro 
testo oalsas Aukščiausiojo pa
galba pasieks ausis tų, nuo ku
rių priklauso viso pasaulio žmo 
nijos likimas ir krikščioniškos 
kultūros išgelbėjimas ir jie pa
galiau suras tikrąjį kelią ne 
pęr Korėją, bet per Lietuvą pa
saulinei taikai įgyvendiųti ir 
Maskvoje esantiems tarp*tauti 
niams nusikaltėliams nubausti.

LAIŠKAI IŠ
Tąsa iš praeito n-rio.

Mes sėdėjome prie apskri
to mozaika inkrustuoto stalo. 
Stalas buvo apdengtas arbatai 
5 asmenims. Ant mezgiginės 
staltieses, buvo tamsiai mėly
nos sevres lėkštės, su auksinė 
mis šakutėmis ir mažais auksi
niais šaukštukais. Vidury sta 
lo buvo vaza su šiltadaržio vai 
siais — retenybe Maskvoje. 
Prie kiekvienos lėkštės buvo ii 
keriui stikliukas iš Bohemiš
ko kristalo.

Pasu odė puikioje livrėjoje 
vyr. tarnas, puikiai kalbąs ang 
liškai ir pasiūlė mums rusiško 
vyno ir labai puošnių sumušti
nių su ikrą ir salotomis, o pas
kui arbatos ar kavos. Mes vai 
gėme galimai grakščiau, o po 
nia Gusev laikė, atkišus mažą 
jį pirštuką, jos manymu — la 
bai grakščiai. Vėliau tarnas 
atnešė pyragaičius ir mes val
gėme vėl.

— Ar jūs matėte baletą? — 
paklausė p. Višinskiy.

— Ne. Bet aš labai laukiu 
sezono atidarymo rugsėjo mė
nesį — atsakiau.

— Ar jūs Amerikoje turite 
baletą taip pat, — paklausė po 
nia Gusiev.

— Taip, tikrai, — aš atsa
kiau — ir klasikinį ir moder
nųjį. Mes labai norėtume pa
matyti Jūsų geruosius meninin 
kus pas save. Prieš daug metų 
aš atsimenu Diaghiliovą, maty 
tą New Yorke ir jo didelį pa
sisekimą. —

Jos neatsakė nieko. Yra la
bai aprėžti dalykai, apie ku

riuos galima kalbėti ir disku
tuoti. Jos gal būt yra dar dau
giau stebmios ii šnipinėjamos, 
negu mes. Jeigu aš nežinočiau, 
kur aš sėdžiu, ir kieno kompa
nijoje — aš lengvai įsivaizduo
čiau ponią Visit.skienę esant 
vieną iš daugelio rusų emigran 
tų Paryžiuje — persisunkusią 
kartumu, sunaikintą ir su dau
gybe asmeniškų prisiminimų. 
Jos išvaizda, jos balsas ir ma
nieros yra visai skirtingos nuo 
kitų dviejų ministerių, tikrų so 
vietų gaminių.

Aš būčiau dar ilgiau kalbė
jus su ponia Višinskiene, jei 
mes nebūtume buvę stebimos 
kitų trijų ir net tarno, kuris 
yra mažiausiai buvęs generolu 
MVD. Man ji tikrai patiko. 
Aš ją randu kažkaip vertg pa- 
sigailėjomi, vienišą ir malonią, 
kaip kartai ssutinkami karališ 
kos kilmės žmonės.

Kada aš atsistojau atsisvei
kinti, aš jai pasakiau, kaip man 
buvo malonu ją sutikti ir kad 
aš tikiuosi, kad mums dar teks 
susitkiti ir kad ji man padarė 
didelį malonumą mane priimda 
ma. Ji taip pat pasakė, kad 
mums gali tekti dar susitikti 
ir tai labai greitai.

Jauna vertėja mane palydė
jo iki durų. Aš jai pasakiau 
komplimentą dėl anglų kalbos.

— Ar jūs čia išmokot? — 
Aš paklausiau.

O, taip. Mūsų specialioje 
kalbų mokykloje. Vieną die
ną aš tikiu išvykti į užsienį. 
Tai bus įdomu ii naudinga — 
ji atsakė. 

Tarnas atidarė duris. Pasi
rodė ambasados maina ir iš 
ivykau pro vartus. Aš labjau
siai norėjau žinoti, ką trys pa 
silikusios ponios kalbėjo apie 
mane. Aš esu tiKra, kad man 
išėjus, ponios Gusiev ir Zorin 
baigė valgyti pasilikusius py
ragaičius.

1949 m. liepos 30 d.
Po mėnesio Maskvoje aš bau 

džiau surūšiuoti savo įspū
džius. Aš buvau pasiruošus 
Maskvą rasti darbingą, gyvą 
ir augančią, su pastebimu žmo 
nių atsigavimu po baisaus ka
ro ir jų viltimis bei svajonėmis 
apie naują pasaulį. Vietoj to 
— nieko gražesnio, tik nešva
ra ir purvas ir pati Kremliaus 
baidanti masė.

Skandinavijos kraštuose ir 
Suomijoj yra pastebima gry
nai tautinio skonio pavyzdžių, 
kurie puikiai tiktų klimatinėms 
sąlygoms Sovietų Sąjungoj. 
Bet reikia turėti drąsos .priim 
ti tokius dalykus, nes mimste- 
rių budrios akys seka viską, 
Stalino 70 metų akys mato vis 
ką iš Kremliaus aukštumos ir 
blizgančių plytų ar blokų kons 
trukcijos tikriausiai jo nepaten 
kintų.

Muzikai — Prokofjevas ge
riau visai nutilo negu sutiko 
rašyti kompozicijas pagal už
sakymus; Šostakovič — vie
šai padarė išpažintį pagal So
vietų pavyzdį. Artistai gami
na sacharininius portretus ar 
į fotografijas panašius paveiks 
lūs. Rašytojai rašo knygas ir 
matuoja jardais, kaip medžia
gas — nei vienas nedrįsta pato 
dyti originalaus talento.

Čia taip pat yra lygybės sko 
nis drabužiuose. Vyrų drabu-

žiai yra iš dirbtinos vil
nos ir dėl stokos valyk
lų — visada atiodo nešvarūs. 
Moterų sukneles yra maišai — 
sijonai labai trumpi be klosiu 
ar kliošų. Net ir brangesnės 
sukneles yra palaidos per visą 
kūną — be jokio pritaikymo. 
Kartais pastebima ilga suknelė 
teatre ar priėmimuose, ant ko 
kios aukšto valdininko žmonos, 
yra to palies kirpimo su aukš 
tu kaklu ir ilgomis rankovė
mis. Papuošalai paprastai bū 
na: eilute gintaro ar stiklo ka 
rolių. Vestuviniai žiedai be
veik nenešiojami, nors krautu
vėse yra parduodami. Jų kaina 
60—70 dol. mūsų pinigais.

Apatiniai , baltiniai išstatyti 
krautuvėse yra visai primity
vūs. Moteriškos kelnaitės yra 
ne kelnaites, bet iš ryškiai mė- 
'lynįos/ ar violetinės spalvos 
megstos kelnės iki kelių. Ži
noma, tokios pat baisios spal- 
vo ir marškiniai ir moteriški lie 
menėliai, kurių forma nežmo
niškai padaryta. Visa tai atro 
do vienodai ir daro nežmoniš
kas figūras motetų, juos dėvin 
čių. Gorsetai iš viso yra rete
nybė. Vieną mačiau pasiūtą 
iš raudono perkelio, su daugy
be kaulų ir prieky susegamas 
su pagalba 12 sagų. Naktinių 
marškinių nemačiau iš viso, o 
vyrų pyžamos .naudojamos ke
lionėms ar poilsiui namuose, 
bet ne miegojimui. Vyrų apa
tiniai baltiniai susideda iš tam 
šiai mėlyno perkelio kelnių ir 
kiek šviesiau mėlynų trikotinių 
marškių.

Kainos kai kurių dalykų do
leriais būtų:

Meavil. mot. kelnės— 7 dol.
Medvilninis mot. liemenėlis 

— 4,50 dol.

Vyr. medviln, marškiniai — 
dol.

Vyr. odiniai batai — 75 dol. 
Vyr. pusbačiai — 40—60 d. 
Moteriška suknelė, iš dirbt, 

šilko, kuri Jungt. Vastybėse 
kainuotų 14 dol., čia kainuo
ja 100 dol. ir daug blogesnės 
rūšies.

Vyr. kostiumas antros rū
šies ir iabai blogo pasiuvimo 
— 275—300 dol.

Yra įvežama porceliano iš 
Dresdeno ir Melseno fabrikų 
kurie dabar yra sovietų zono
je, bet rūšis jų yia žymiai su
prastinta, kad patenkinus žmo 
nių reikalavimus ir jų skonį. 
Visame mieste jau yra mėnuo 
vienas n tas pats vienodas, su
iręs, prastas skonis.

1949 m. rugpjūčio 3 d.
Lietus lyja visą laiką nuo 

pat mūsų atvykimo į Maskvą.
Aš prašiau Chantal Goffįn, 

Belgijos ambasadorienę, mane 
nuvesti į turgų, ji puikiai kal
ba rusiškai, ir kaip belgė yra 
gera šeimininke. Aš apsiren
giau savo seniausiais drabu
žiais, bet Chantal man patarė 
apsirengti hetpačiu ir su ska
rele ant galvos, ji sakė, kad aš 
atrodau kaip kapitalistų šni
pė. . .

Mes buvome centriniame tur 
duktus paiduoti. Yra leidžia- 
zų darbininkai atveža savo pro 
duktus parduoti. Yra eidžia- 
ma pardavinėti rinkoje kas at 
lieka nuo jų pristatytų normų, 
todėl šiam tikslui, jie laiko pa 
čius geriausius produktus.

Vienintelės daižovės — o da 
bar jau rugpjūtis, kada daržo
vių pats derlus daržuose — yra 
agurkai, morkos, kopūstai, ke
letas svogūnų, keletas mažų

grieščiu ū miške pririnktų gry 
bu.

Aš mačiau moterį perkant 
ne pusę ar ketvirtį kopūsto, 
bet tris ar keturis lapus, 2 ar 
3 morkas ir tas pats su svo
gūnais. Visa šitą rusai sude
da į sriubą, nes sriuba yra pa 
grindinis rusų valgis. Net ir 
mėsą, karia jie sau gali leisti, 
sudedama kartu į sriubą. Keps 
nių labai mažai tedaroma. Mė
sa dažniausiai yra perkama tur 
guje, ir moterys dažniausia ją 
nesuvyniotą neša rankoje, ar
ba apsuktą laikraščiu.

Pagrindinis rusų valgis su
sideda iš košės be pieno ir cuk 
raus iš ryto; kartais košė yra 
valgoma su aliejum. Vidur
dienio pietums —- kopūstų sriu 
ba arba mėsos ir daržovių sriu 
ba ir gabaiukas duonos; vaka
rienei daugiau duonos ir daug 
kartų perpiltu arbatąAčusų duo 
na yra gera: pradedant juoda, 
baigiant balta, kuri yra gera. 
Visa duona yra parduodama 
valdžios kontroliuojamose ke
pyklose.

Miltų išviso negalima pirk 
ti išskyrus 2 kart metuose: lap 
kričio 7 d. šventės ir gegužės 
1-sios proga. Tada kiekvienam 
asmeniui yra leidžiama pirk
tis atatinkamas kiekis miltų, kū 
ii paskiria didysis ir duosnu- 
sis tėvas Stalinas. Kadangi 
kiu būdu išdalinama — duoda 
ma suprasti, kad tai yra dova 
na, neatsižvelgiant, kad žmo
nės visus metus neturėjo mil
tų.

Per šį laiką aš išviso dar ne 
mačiau jokios pristatymo maši
nos ar vežimo. Žmonės viską 
nešasi ant pečių patys.

Bus daugiau.
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ŽMOGAUS BUDĖJIMO IR MIEGOJIMO 

SLAPTINGUMAS
New Ycrko Metropolitan opera 

ir
ALGIRDAS BRAZIS.

VYDŪNĄ S. Tai žiauri ameriko-
. III. Pabudusio žmogaus . 

Pareiga ir patirtis.

Kurs pabusdamas aiškiai nu 
mano, kaip jis atsigavęs -- 
reikšmingas žodis! — tas tu
rėtų n dienos metu pasistengt 
išmanyti, kad jis ir tada gyve
na Kūrėjuje, iš kurio juk nie
kas prasišalinti negali. Tik 
dažniausiai nėra tai aišku žmo
nėms. Bet kurs pabudęs tuo
jau su malda kreipiasi į Dievų, 
Jam pasišventia ir, kiek tai ga
lima, visą dienų taip laikosi, 
tas palengva vis aiškiau pati
na ypatingą dvasinį gyvumą, 
nors maldos prašymai visai ne 
išklausomi. Žmogaus esmė 
šviesėja, jo žmoniškumas ryš
kėja ir įsirodo visais žmogaus 
pasireiškimais.

Tokį budrumą reikėtų išma 
nyti kaip tikriausiąjį. Tiesa, 
nėra tai galima jaa visiems žino 
nėms. Jie todėl ir niekados ne 
galvoja apie tai, Jiems vien Lik 
tai geras įmigimas svarbus, net 
gi sąmones niaukimas viso
kiais apsisvaiginimais.

Kurs rūpinasi tikru budru
mu, dvasine giedra, tas pabus 
damas ir numano, kad kūrybi
nės galios jį neša iš vidinių ir 
dvasinių gelmių į asmenybės 
gyvumo laipsnių santvarką ir 
pagaliau į juslinį gyvenimą. 
Kūrybinės galios jį ir laiko ši
tuose santykiuose visą dieną ir 
iškelia jį iš jų įmigdinimu į kū
rybos gelmes, o jo esmės kilmę.

Labai stebėtina yra, ką žmo 
gus patiria savo asmenybėje, 
kad jis bunda. Savo kūną jis 
laiko' pasilikusiu tuo patiu, bū 
damas pastovus, nors jis nuola 
tai kinta. Kitoks yra žmogui 
vidujinis jo gyvumas. Paki
lus iš gilaus savo vidaus, jis už 
plūstamas kaip kokios vidinės 
srovės. Visokios mintys sūky 
la, vertia jį į visokius tikslus 
ir vėl pranyksta. Žmogui net 
sunku parimti prie vienos min
ties. Bet be jų jis yra ir pa
gaunamas ir supamas visokių 
nuotaikos būsenų. Jis gundo 
mas visa-ko geidauti, arba visa 
ko baugštyties, šiuo-tuo pasi- 
mėgti ir nuo kita-ko atsikra
tyti. Bet visame tame plūdi
me jis galėtų nusimanyti esan 

tiu, ir buvantiu. Tik dažniau
siai jis tai priskaito savo kūnui, 
tarsi žmogus butų vyriausiai 
kūnas.

Iš to, ką žmogui juslės pa- pastebėjo: „P. Marijošius, ziui. . .
teikia, jis jautic visokių būse- kurs pernelyg ilgai buvo lai- 
nų sukilimą ir susikuria viso- komas paslėptas. ..“ Tai — Metropolitan opera.
kius vaizdus, vadinas mintis. 
Bet jos tuojau ir atsiliepia į 
jį ir vertia jį visa-ką daryti. 
Jo kūnas tam yra priemonė, 
tarsi rįankis. Žmogus pats su 
savo esme iškyla iš savo vidaus 
į daiktinį gyvenimą ir tiki gy
vesniu pasidarąs. Visokie nuo 
taikos pakitimai jį lyg gyvina, 
mintys jį lyg nušvietia. Ir vi- 
sa-tai jis visokiais veiksmais 
suteikia savo aplinkai. Vis 
dėlto jis yra kūlėjas visų tų 
vidinių turinių ir tūrių.

O žmonės dažniausiai tiki, 
kad jie visa-tai esą jie patys. 
Labjausiai jie save ir savo gy 
vybę randa visokiuose prilin- 
kimuose ir vėl atsigręžimuose, 
kiek mažiau savo mintyse ir 
savo mąstyme. Mintis jie grei 
tiau laiko savo Kūrimais. Iš 
tikrųjų žmogus ir yra kūrybi
nė veiksmo galia. Visas vidi
nis jo gyvumas yra jo sąmo
nės kuriamas ir nušvietiamas. 
Tam jis yra visokių žinomų ir 
slėpiningų galių kurias jis pa
tiria, skatinamas. Joms jį pa 
veikus; jis turi savo viduje ką 
sukurti ir tada tai atiduoti sa
vo aplinkai.

Žmogaus asmenybė yra tik
riausiai visokių galių taikinys. 
Jos, žmogaus esmės gyvinti ir 
suklaidinti ,gali būt kreipia
mos j tam tikrus tikslus. Taip 
tad žmonės ir pasireiškia, bet 
labai skirtingai ir visokerio
pai. Kartais jie gali tiesiog 
nuostabiai daug gera padaryti. 
Bet labai dažnai jų yra visa-ko 
pikto ir nelabo apreiškiamo, 
kad kiti visai nusigąsta, tai pa 
tirdami. Atrodo jiems lyg ne
suprantama, kaip nežmoniškai 
žmonės gali pasielgti. Kalba
ma tada apie daimonus, ar net 
gi venius, kurie esą žmogų pa 
gavę.

Apie visa-tai pamąstant, rei 
kia ir prisiminti, kad žmogaus 
esmė yra ypatinga kūrybinė 
galia, kuri, žmogui dar maža 
težmomš'.ėjus, lengvai pagau

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

„The Hartford Times“, ra- mas. .
šydamas apie Lietuvos operos 
dirigentą, dabai tinį Hartfordo 
konservatorijos profesorių Vy 
tautą Marijošių, nedvejodamas 

atvirai pasakyta tiesa. Ma
čius diiiguojant daugelį ir ge
riausių pasaulinių dirigentų, 
drąsiai galima teigti, kad V. 
Marijošius, būdamas kitos tau 
tos, iškiltų kaip genialus diri
gentas, ypač didžių gabumų 
operos specialybėje. Deja, 
kaip pastebi minėtas laikraš
tis, jis „pernelyg ilgai slepia- 

narna tamsiųjų naikinantiūjų 
kūrybos galių, jeib ir neigiamu 
būdu kūrybiškai būtų veiklo
mis. Visatos Kūrėjas juk ne
tiktai kuria, ale n naikina. Jo 
tarnyboje stovi šviesa ir tam
sa, malonumo ir baisuijio ga
lios. Išminties žodis (Rom. 
11,36) todėl ir sako: „Iš Jo, 
Juo ir Jopi yra viskas“.

Bus daugiau. 

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pai
mu otame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žame, paskambinus telefonu 3290.

niško gyveninio tikrovė, kuri, 
yra pagrindo teigti, taikoma ii 
Metropolitan operos solistui, 
mūsų tautiečiui Algirdui Bia-

Mačius visas garsiąsias pa
saulines operas, labai norėjosi 
susipažinti su nepaprastai gar 
sinama New Yorko Metropoli
tan opera. Du jau jos kolek
tyvus teko matyti ir abu kartu 
nusivilti. Ir tai ne todėl, kad 
iš jos būtų laukiama ko nepap 
rasta. Žinau, kad joje daina
vo Giglili, Caruso, Lili Pons, 
Galli Cure, dirigavo Toskani- 
ni, Cooper. Tai žinomi vardai. 
Vis dėlto, tai Metropolitan ope 
ros gastrolieriai, ne daugiau. 
Klausimas, kas lieka, kai tie 
vardai išnyksta? Sakytume, 
Katkauskaitė, Stoškutė, dabar 
ir Brazis? Jie gi Amerikos pi 
liečiai. Bet vienų jų jau nėra, 
o kiti, anot „Hartford Times“, 
„laikomi paslėpti“.

Žinoma, pasiteisinimų visa

da galima rasti; tai per jaunas, 
tai partitūra to nereikalauja, 
ar dar geriau — partitūra ne
leidžia. Bet gi yra ne taip gar 
siu operų, kurių partitūros 
leidžia ir ne tiktai leidžia, bet 
ir reikalavimus stato tokius, 
kurių garsinamoji Metropoli
tan neįstengia.

Štai klausėmės „Traviatos“. 
Violeta (E. Steber) jau net 
nepartitūriškai „taupė” bal
są : vengė aukštų gaidų, ilsė
josi ant pianų ir pirmąjį aktą 
baigc ant fa (ne aukštojo). 
Gal tai yra vis dėlto pirmos rū 
sies balsas? — Anaiptol. Mak 
simum jam galima duoti tre
čios eiies kvalifikaciją. Be to, 
ji nemaža detonavo. Gal to
dėl, kad prasta jos mokykla, 
nes žemumose jos balsas lūž
ta į mezzo sopraną, kas yra ne 
leistina.

Alfredas (J. Peerce) dar 
prastesnis: balsas tremoliuo- 
jąs, nenašus, nė karto nesuži
bėjęs aukštutine do. Jei taip 
mūsų Kipias Petrauskas užku 
lisy nepaimtų do, visa publi
ka vienu balsu pasakytų: „Eaig 
ta“. . . O čia gi ne mažos Lie
tuvos opera, o tūkstančiais do
lerių Apmokamoji garsioji Met 
ropolitan. . .

Žeinionas (L. Warren) 
taip pat ne koks: pergomuri- 
nis, neniuansuojantis. Jokiu 
būdu jo neprilyginsi nei A. So 
deikai, nei ypač Mažeikai. O 
apie mūsų tauitetį A. Brazį nė 
ra kas ir rašyti, nes jis šioje 
operoje turi tiktai kelis saki
nius ir tai ne savo skalėje — 
jis pildo baso markizo rolę, bū 
damas baritonas. (Todėl apie 
A. Brazį galima kalbėti tiktai 
iš jo koncerto įspūdžių).

Taigi: kaip Metropolitan 
opereteje, taip ir operoje artis 
tai nepakyla aukščiau trečios 
rūšies (išskyrus operetėje vie
ną dramos aktorių, kuris tikrai 
buvo geras komikas).

Kas reikia tikrai pagirti, 
kaip vertinga, tai orkestrą. Jis 
tikrai pninauja visai operai. Bet 
dirigentui (F. Cleva) galima 
daryti priekaištų už didelį vie
tomis ietimmą (gal tai taiky
mosi liriko-kolai atūrai pasek
mė?), neiškėlimą būdingesnių 
orkestrinių momentų ir tt.

Choras, galima sakyti, geras, 
Baletas taipgi. Dekoracijos ir 
kostiumai padaryti turtingai 
ir gražiai.
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Tačiau bendras įspūdis pa
tvirtina tūius teigimus, kad 
Metropolitan opera pirmoje ei 
Įėję yra biznio įmonė. Jon įsto 
ti reikia pirmiausia kapi
talo. Net gi yra įsto
jimo procedūra, sulaipsniuota 
ir brangiai apmokama: pirma 
turi pereiti Carnegie Hall, už 
kurią reikia iš anksto sumo
kėti 3.000 dolerių, o jau tiktai 
paskui bandyti ir į Metropoli
tan. .. Taigi, pirmoje eilėje pa 
statytas nemenas. Kitaip ir įsi 
vaizduoti negalima, nes bran
giausia pasauly opera traukia 
pačias geriausias muzikines jė 
gas. Ir jeigu tikrai jos būtų 
pageidaujamos, tai jos ir būtų 
čia pirmos eilės, ne ketvirtos 
ar trečios, kaip Kad dabar yra.

A. Brazio koncertas.

A. Brazį koncerte jau tikrai 
galima buvo pažinti. Galima 
sakyti, kad koncertas davė ga 
na pilną vaizdą, nors ir patal
kintas K. Smilgevičiaus.

A. Brazis davė gana nenau
dingai solistui sudarytą prog
ramą. Sakysime, koncertui už 
baigti geriau tiko TĮoreodoro, 
ne Valentino arija. Bet, žino
ma, tai nėra koks lemiamas da 
lykas; jis tačiau rodo tūlą dai 
solisto jaunumą, neįgudimą.

Malonu konstatuoti, kad so
listas turi didelį, gerai nešantį, 
gražaus tembro balsą, pasižy
mintį ištvermingumu ir žymia 
kantilena, nors balse ir jaučia
mas tūlas šiurkštumas. Jo mo
kykla turi itališkojo belcanto 
pobūdį, tačiau šia prasme dar 
neišbaigtą. Labai pageidauja
mas būtų didesnis dinaminis 
niuansą/imas, nes dainininkas 
kol kas daugiau mėgsta fortuo 
ti ir paforsuoti. Čia didesnis 
saikingumas būtų naudingas. 
Dar viena būdinga jo dainavi 
mo savybe — beveik visų iš
baigiamųjų frazių galūnių ak
centavimas. Tas sudaro tani 
tikrą efektą, bet muzikaliai nė 
ra pateisinama.

Bendrai, Metropolitan ope
ros solistas A. Brazis turi ver 
tingą ir pajėgų balsą. Jeigu 
jo nenugalės kokios kitiems 
teikiamos protekcijos, tai jis 
turi gerus duomenis kilti ir 
tobulėn, ko mes jam linkime 
visu nuoširdumu. Neabejotina, 
kad p. Brazis bus nepalygina
mai geresnis Žeirnonas, negu 

(Nukelta į 6 pusi.)

RIMAS BAGDONAS

IN MEMORIAM
Nežinau ar Jūs atkreipėte dė, 

mesį į tą mažą žinutę, pasiro
džiusią, prieš kurį laiką vieti
niame laikraštyje, joje, trum 
pi profesionalo reporterio žo
džiai sakė, kad toli, prie van
denyno pakrančių, įsigėrusio 
šoferio vairuojama mašina už
mušė neseniai atvykusį emi
grantą. Jo pavardė tokia keis 
ta — Arūnas Ruskus. Gal ir 
aš nebūčiau atydžiau perskai
tęs, jei ne toji pavardė. Ne Rus 
kus jis buvo, bet Ruškys. Re
porteris nė tautybės nepaminė 
jo, bet mudu su Arūnu vieno
je stovykloje, Vokietijoje, gy
venome ; tose tarp miškų pasi 
slėpusio Illerbach'o kareivinė
se. . .

Iš kur jis į Illcrbach'ą atkly 
do, taip niekas ir nesužinojo. 
Tik kai tą vasaros ryją išėjau 
parsinešti kavos, buvo aišku, 
kad Ruškys jau buvo čia ir 
jautėsi kaip namie. Virtuvėje, 
pagyvenusi, bet žvilgsnio dar 
verta, virėja garsiai kikeno. ,. . 
Nežinau, ką jis savyje turėjo, 
bet moterys jį mėgo. O dau
gumas vyrų, dažnai, gal ir pa
vydo stumiami, nusikeikdavo:

„Ir kodėl, po anų, tos mer
gos prie jo taip limpa?!“

Tikrai, kodėl? Niekas, net 
ir jos pačios, negalėjo pasakyti, 
kad jis giažus buvo. Aukštas 
•— bet daug aukštų vyrų pa
saulyje sutinkama, ant kaktos 
suposi neklusnių plaukų kuokš 
tė, erelio nosis ir prie dešinio
sios ausies buvo randas.

„Čia man prisiminimas, — 
jis girdavosi, — kai josios vy
ras mudu užklupo. ..“

Kas buvo toji ji ir jos vy
ras, jis niekam nepasakojo, net 
ir man, nors mano bonką, tarp 
baltinių , paslėptą, jis dažną^ 
surasdavo ir ištuštindavo.

„Geras tu vyras, Pranai, — 
jis taukštelėdavo delnu man 
per nugarą. — ja, geras vy
ras. . . bet kad tu per lėtas. . . 
Ai, ką aš tau čia bepasakosiu, 
pats žinai — nepritampi tu 
prie moterų. . .”

Ir, pasitaisęs prieš veidrodį 
kaklaryšį, dingdavo už smagiai 
trenktų durų.

Kas dieną nauji gandai sklis 
davo' po stovyklą. Vakar jį 
su ta matė, šiand.en vakare su 
latviuke prie Uler’io sėdėjo. 
Ir taip uiena po dienos. Plepėti 
mėgstantiems nuobodžiauti jis 
neleido.

Kai salėje būdavo šokiai, 
merginos, su juo šokdamos, ro 
dėsi, tirpte tirpdavo. Bet jis 
likdavo šaltas ir abejingas, 
taip, iki baigiantis šokiams, ka 
da su viena per duris išeidavo 
ir dingdavo vakaro vėsume.

„Ir kodėl, po anų. . . — iš- 
girsdavai kurį iš vyrų vėl tą 
pačią melodiją betraukiant.

Miestelyje — nedidelis jis 
buvo, gal kaip Panevėžys, — 
tik primindavo Kalėdų atviru
kuose vaizduojamus miestelius 
— vokietaitės jį greit pažino.

„Oho, Arūnas. .. — Atsidus 
davo viena, kita.

Latvaites ir estaitės jį sa
viesiems vyrams pavyzdžiu sta 
tė. Bet kodėl? — aš nežinau.

Ar dėl to, kad jis anksti kei 
davosi ir, paskui, kuone iki va 
karo pokerį lošdavo. Tik pie
tūs azartą laikinai pertraukda 
vo. Pinigų jam netrūko.

„Man meilėje nesiseka, tai 
čia laimė lydi“, — jis lyg skųs 
davosi.

„Eik tu. . ., — kitas per dan
tis iškošdavo, kai Arūnas pas
kutinę jo markutę, ant stalo 
tris tūzus padėjęs, nušluodavo.

Sportas? Jam?. . . „Kam 
dar būti tokiu kvailiu ir laks
tyti po aikštę? Paskui kamuo 
lį? O ne. .. Tegul kamuolys 
paskui mane seka. . .“ O tas 
kamuolys ir buvo merginos.

Viena po kitos jos per jo ran 
kas ėjo, daugelio jų akyse bu 
vo matomas nusivylimas, bet 
prieis jis, užkalbins — ir vėl, 
lyg saulė, nusišypsojo.

„Neįstengiu ant jo supykti“, 
— nereta skųsdavosi.

„Aš žinau, jis tik paprastas 
padauža, bet. . .“

Tik viena į jį dėmesio ne
kreipė! Mėlynakė Laimutė nė 
galvos į jį nepasukdavo. Vy
rai, pagaliau, nors truputį at
lyžo. Matai, visoms galvas 
susuko, o šiai ne! O ji, tai 
bent mergina! Tokios visoje 
apylinkėje kitos nebuvo. Ah, 
ką čia, vargu ar iš viso į ją pa
našią rastum.

man. . . Manęs niekas nepri- 
riš. . .“

Vieną lietingą vakarą, trau
kiniu iš Obergau grįžęs, sku
bėjau iš stoties namo. Retai 
sutikdavau žmogų, nes ir šuo 
tokiu oru vargu ar lakstyti bū 
tų benorėjęs. Kai ėjau pro 
Biurgermeisterio namus, vaitų 
nišoje pastebėjau du aistringai 
susikabinusius šešėlius.

„Oh. . . Aranas. . . Lieb- 
ling. . . oh. . .“ — išgirdau mies 
to galvos dukters balsą.

Iš apmaudo net nusisukau į 
kitą pusę. . .

. . . ten prie lempos stulpo 
stovėjo Laimutė. Nežinau, ar 
lai buvo ašaros ar lietaus lašai 
ant jos skruostų. . .

Stūgavo vėjas ir gatvėmis 
plaukė upeliai.

„Šią naktį Ulei‘is pakils, — 
pagalvojau, — tiek vandens iš 
kalnų subėgs. O jis toks srau
nus, kaip Šventoji“. ..

Kai kitą rytą išėjau į mies
tą, laikraščių pardavėjo balsas 
skambėjo po gatves: „Mergina 
išplauta į krantą!. . . “

Blogą nujautęs, stvėriau 
laikraštį. — ,, . . . prie žemuti
nio tilto šį rytą rastas mergi
nos lavonas. Policija išaiškino, 
kad tai buvusi Laimutė Biudu 
tė“ . . .

Ne Bludutė ji buvo, bet 
Bliūdžiūtė, taip kaip ne Rus
kus, bet Ruškys.

* « *

ANATOLE FRANCE

Tas velniukas, giliai Arūne 
tūnįs, jam nedavė ramybės. Vi 
sas šokinėdavo, bet akimis Lai 
mutę sekdavo. Apie ją būrys 
vaiiknų sėdėdavo ir kai tik jis 
ją norėdavo iškviesti, kuris ki
tas pasiskubindavo. Žmonės 
pradėjo juoktis. Girdi, Arūnui 
net šonai įkrito paskui Laimu
tę belakstant, bet toji nė 
šnipšt. O, tai bent mergina!

Ir vieną dieną stovyklon lyg 
perkūnas trenkė. Praėjusios 
dienos vakarą Arūnas su Lai
mute vaikštinėjo po slėnį! 
Kaip jis to atsiekė, liko tipiš
ka Arūno paslaptis.

Kai saulė jau nepajėgdavo 
iki zenito iškilti ir pirmieji ru 
dens lietūs pradėjo barbenti į 
langus, Arūnas pasikeitė. Tie
sa, merginos nenuobodžiavo, 
bet jo akyse skendėjo rūpestis.

„Prieš savaitę Laimutė man 
pasakė, kad tėvas būsiu. . .“ — 
vieną naktį obuoline dvokda
mas man prisipažino.

„ . . . Prikaišioja man kas 
dieną, kad aš su kitomis per 
daug lakstau... O kas ji

PRILYGINIMAS
Jaunasis princas Zamira, pa 

veldėjęs iš savo tėvo Persijos 
sostą, liepė sušaukti visus ka 
ralystes akademikus ir, matyda 
mas juos susirinkusius, jiems 
tarė:

— Mano mokytojas dr. Ze
ba yra mane mokęs, kad valdo
vai padarytų mažiau klaidų, jei 
jie būtų apšviesti praeities pa
vyzdžių. Štai kodėl aš noriu 
išstudijuoti tautų metraščius. 
Aš jums įsakau parašyti pašau 
linę istoriją ir, kad jį būtų pil
na, nieko nepraleisti.

Mokslįininkai pažadėję Ji'šį- 
pildyti princo norą ir, pasitrau 
kę į nuošalumą, tuojau ėmėsi 
darbo. Baigiantis dvidešimčiai 
metų, jie pasirodė prieš kara
lių su dvylikos kupranugarių 
karavanu, kurių kiekvienas vil- 
po po penkis šimtus tomų. Aka 
demijos sekretorius parpuolęs 
•ant sosto aiptų, prakalbėjo 
šiais žodžiais:

— Valdove, jūsų karalystės 
akademikai turi garbės prie jū 
su kojų sudėti pasaulinę istori

gaus gyvenimo trumpumų.
Persijos akademikai dirbo 

dar dvidešimt metų; paskui 
jie trimis kupriais atgabeno ka 
raliui tūkstantį penkis šimtus 
tomų.

— Valdove, — susilpnėju
siu baisu tarė amžinas sekreto 
rius, — štai mūsų naujas kū
rinys. Mes manome nieko es
mingo nepraleidę.

— Galimas daiktas, — atsa
kė karalius, — bet aš jo ne
skaitysiu. Aš esu senas; il
gas užsiėmimas darbu nebetin 
ka mano amžiui, trumpinki! 
dar ir negaiškit.

Jie sugaišo tiek nedaug, kad, 
baigiantis dešimčiai metų, jie 
sugrįžo su jaunu drambliu, ne
šančiu penkis šimtus tomų.

— Pikiuosi esąs sutrumpi
nęs, — tarė amžinas sekreto
rius.

— Jūs dar nepakankamai

ją, kurią jie yra parengę jūsų 
didybės intencijai. Ją sudaro 
šeši tŪKStančiai tomų ir joje 
yra visa, kas mums buvo įma 
noma surinkti apie tautų papro 
čius ir valstybių likimą. Mes 
į ją įterpėme senovines kroni
kas, kurios laimingu būdu yra 
išlikusios ir pailiustravome jas 
gausiais raštais iš geografijos, 
chronologijos n diplomatijos. 
Vien įžanga sudaro vieno kup 
ranugario naštą; užbaigą gi la 
bai sunkiai neša antras kupris.

Karalius atsakė:
— Ponai, aš dėkoju jums už 

jūsų padarytą triūsą. Bet aš 
esu labai užimtas valdymo rū 
pėsčių. Antra, aš pasenau, kai 
jūs dirbote. Aš pasiekiau, kaip 
sako peisų poetas, gyvenimo 
kelio vidurį ir, nors ir prileisda 
mas, kad mirsiu pasiekęs seno 
amžiaus, negaliu protiniai ti
kėtis turėsiąs laiko perskaity
ti tokią ilgą istoriją. Ji bus su 
krauta į karalystės archyvus. 
Malonėkite man sudaryti sant 
rauką, labjau atitinkančią žmo-

sutrumpinote, — atsakė kara
lius. — Aš esu savo gyvenimo 
pabaigoje. Trumpinkit, trum 
pinkit, jei norite, kad prieš mir 
mirdamas sužinočiau žmonių 
istoriją.

Amžinas sekretorius pasiro
dė prieš rūmus, praėjus pen
kiems metams. Eidamas su 
kriukiais, jis laikė už pavadžio 
mažą asilą, kuris ant savo nu
garos nešė storą knygą.

— Paskubėkit, — jam tai ė 
karininkas, — karalius mirš
ta.

Tikrai, karalius buvo mirties 
patale. Jis nukreipė beveik už 
gesusį žvilgsnį į akademiką ir 
storą jo knygą ir, dejuodamas, 
tarė:

— Aš mirštu vis dėlto nesu 
žinojęs žmonių istorijos.

— Valdove, — atsakė aka
demikas, taip pat beveik mirda 
mas kaip ir jis, aš jums ją su
glausiu į tris žodžius: Jie gimė, 
kentėjo ir mirė.

Tokiu būdu Persijos kara
lius prieš numirdamas išmoko 
pasaulinę istoriją.
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Moksto-technikos naujienos
MI LIONO METŲ AMŽIAUS ŽMOGUS

Taip juokiamasi už g. uždangos
Pietų' Afrikos, Johanenns- 

burgo universiteto profesorius 
dr. R. A. Dart kalnų uoloje ra 
do kaulus sutvėrimo, kuri jis 
pavadino Australopithecus pro 
rnetheus, kuris žemėje gyveno 
prieš milioną metų, o gal ir se
niau dar, nes tiksliai jo gyven 
tasai laikotarpis dar nenusta
tytas. Tas gyvis atrastųjų žmo 
gaus išsivystymui nustatyti 
grandinėje užims labai reikš
mingą vietą, tačiau kol kas sun 
kiai nustatomą. Pagal rastus 
duomenis mokslininkai nustatė, 
kad ta esybė vaikščiojo dviem 
kojom ir jau naudojosi ugnimi, 
tačiau jos išsivystymo laipsnis 
labai panašus i zmoginių bež
džionių lolrmas, bet gi visokiu 
atveju panašesnis'ir daugiau tu 
ris panašumo j žmogaus for
mas. Iš radinio ii aplink jį ras 
tų liekanų sprendžiama, kas 
tas „beždžionžmogis“ jau nau
dojosi ugnimi mėsai kepti.

GREITO PASTABUMO 
MOKYKLA

Amerikoje veikia dvi mokyk 
los, kuriose studentai mokosi 
greito pastabumo. Tai svarbu 
lakūnams, ypač Karo lakūnams, 
bet tomis mokyklomis plačiai 
naudojasi artistai, dailininkai, 
žurnaistai, šofeihai ir tt.

Mokslas dėstomas tokiu bū 
du: studentams, aikomiems 
tamsoje, vienai sekundei paro
domas batame eklrane koks 
nors vaizdas, kurį jie per 3 mi 
nutes turi nupiešti. Tokiu bū 
du per valandą jie gauna pa 
matyti 20 paveikslų ir juos nu 
piešti. Piešiama taip pat pa
tamsyje. Ir tas išlavina studen 
tus taip, kad po 400 bandymų, 
jų pastabumas pakyla irgi maž 
daug 400 proc .

KAIP SUŽINOMA APIE 
ATOMSPROGIMUS

Daug buvo rašyta, kaip 
Amerika sužinojo apie atomi 
nius sprogimus Rusijoje, bet 
tikrasis tų žinių šaltinis yra 
speciali tarnyba vadinama 
Science Service. Jos stotys, ku 
riose nuolat budi stebėto 
veikia Aliaskoje, Japonijoje, 
Irane it kitose arčiau Rusijos 

(Atkelta iš 4 psl.) 
tas, kuij teko girdėti geg. 30 
d. „Traviatoje“.

Amerikos gi lietuviams, ku
rie dideliu choru džiaugiasi, 
kad p. Brazis užimtas daugely 
operų ir turi daug spektaklių, 
aiškumo ciehai, nurisi pasakyti: 
Tautiečiai, palaukite, kada mū 
sų mielasis A. Brazis mažiau 
dainuos, o tai bus tada, kai jis 
dainuos dideles ir atsakingas 
partijas — tada jis bus tikrai 
savo vietoje ir bus kuo pasi
džiaugti.

Koncerte Morrtrealy jis tu
rėjo didelį pasisekimą: publi
ka ji labai karštai priėmė, šau
kė bisuoti. Jis buvo pasveikin

esančiose vietose. Tos stotys 
turi specialius, labai jautrius 
seismografus, kurie užrašo 
kiekvieną žemes sudrebėjirną, 
o pagal drebėjimo rūšį spren
džiama apie jo piiežastis. Be 
to, steoimas atominių dulkių 
pasirodymas po sprogimu ir et.

GARLAIVIS IŠRASTAS 
PRIES PUSANTRO ŠIMTO 

METŲ.
Amerikietis Robertas Fulton 

buvo laikrodžių taisytojas, pie
šėjas ir tapo išradėju, masinu 
kasimui kanalų, perpjovimui 
ir šlifavimui marmuro ir kita. 
Anglijoj niekas nenorėjo pirkti 
jo išradimų.

1803 metais, rugpjūčio mė
nesį, jo laivas, apie 100 pėdų 
ilgio, plaukė išilgai Seine upe. 
Paryžiuje. Plaukė prieš upės 
tekėjimą ir veik visi Paryžiaus 
gyventojai gėrėjosi. Napole
onas palaikė Fui toną bepročiu 
ir žuliku.

Bet štai Jungtinių Valsty
bių vyriausybė pasiūlė Fulto- 
nui grįžti namo, pažadėjo jam 
pagalbą.

Tad 1806 metais jis grįžo į 
New Yorką.

1807 metais jo naujas gar
laiviukas „Clermont“ per 32 va 
landas atliko prieš Hudson 
upės tekėjimą 150 mylių kelio
nę, iš New Yoiko į Albany.

Tad ir buvo pradžia garlai
vių. Robert Fuiton gimė Pen 
nsylvanijoj, 1705 m., o mirė 
1815 m.
KANADOS MEDICINIŠKAS 

SUGEBĖJIMAS.
Jauno Jaan Haberkorn, ku

ris yra 12 metų amžiaus ir at
vykęs iš Estijos, tėvas pabėgo 
iš Estijos į Švediją laiveliu. Jis 
sugebėjo taipogi atsigabenti į 
Švediją savo šeimą, o iš Šve 
dijos jie atvyko t Kanadą.

Jaano kelyje išsivystė dide
lis skausmas. Diagnozė paro
dė, kad Jaan turi reumatizmą.

JaaiTui davė cortisone, kar
tu su kitais vaistais šitai li
gai, ir jis parode gerėjimą jau 
už savaitės ligoninėje. Jis pa 
buvo ligoninėje 17 savaičių ir 
vyko namon būdamas pasvei
kęs ir jausdamasis daug geriau.

tas koncerto organizatorių ir 
E. Kardeiienė p. Brazį pasvei 
kino su ložėmis kaip Amerikos 
operos solistą Lietuvos operos 
solistės vardu.

Pianistas K. Smilgevičius 
prisidėjo dideliu ir aukšto me 
niškumo įnašu. Nors jo skam
bintieji daly vai jau buvo gir
dėti, bet puikus išpildymas su
teikė tikro malonumo. Pajėgus 
ir įtikinantis pianistas p. Snni 
gevičius. Ne veltui jis turėjo 
labai gražų pasisekimą ir karš 
tą publikos pritarimą.

Solistą gražiai iortepionu pa 
lydėjo St. Gailevičius.

J. Kardelis.

KUVfŪRWwK&CWIKA
RUOŠIAMA VERTINGŲ LEIDINIŲ

Enciklopediniam leidiniai 
apie Lietuvą, kmis numatytas 
400 puslapių didumo ir duos 
apie kraštą su jo gyvenimu pa 
čius naujausius duomens^, pa
rinkti patys geueji visų sri
čių specialistai.

Rūpinamasi paruošti išsamų 
leidinį apie genocidą Pabaltijy, 
kur būtų sudėti patys naujie
ji tos srities konkretūs duome 
nys.

JAV-se atsidėjus rūpinama
si išleisti naują platų Lietuvos 
žemėlapi, kurio technikinį dar 
bą pagal prof. K. Pakšto nu
rodymus yra apsiėmęs atlikti 
pulk. Andrius, su visomis rei
kalingiausiomis žiniomis apie 
Lietuvą — Lietuvos Žinyną, 
ypač jos padėtį po 1940 m. ir 
pasaulio lietuvius; išleisti Lie
tuvos istorinę geografiją, ku
ri greičiausiai pasirodys dar 
šiemet, n — mokslinį kapita
linį veikalą apie lietuvių že
mes, kur būtų sutelkta tuo rei
kalu visais atžvilgiais mokslinė 
medžiaga.

Lietuvių profesorių grupė 
aplankė prof. R. Tuirnerį ir su 
juo aptarė lietuvių įnašo į ruo
šiamą kapitalinį veikalą „Žmo
nijos mokslinė ir kultūrinė is
torija“ smulkmenas.

Viena JAV leidykla leidžia 
prof. K. Pakšto geografinį vei
kalą apie Europą, „A. L.“ lei 
dykla — Kar. Pažėraitės „Nu
sidėjėlę“ ir archit. V. Žem
kalnio „Vilnių“, jo „Kudirkos 
sąjūdį“ leidžia „Šviesos“ sam
būris Australijoje, „Bąltija“ 
— B. Rukšos antrą eilėraščių 
knygą.

NAUJA GIMNAZIJOS 
MOKYTOJA

Torontictė Birutė Indrely tė, 
žinomųjų Toronto visuomeni
ninkų Onos n Jono Indrehų 
duktė, gegužės 10 d. pabaigė 
Ryerson Institutą ir gavo gini 
nazijos mokytojos teises.

Birutė Indrelyte, prieš dve
jus metus baigė gimnaziją — 
High School ir po to dvejus 
metus mokėsi minėtame Ryer
son Institute.

Naujai gimnazijos mokyto
jai linkime gražios sėkmes iš
einant j gyvenimą ir užimant 
naujus veiklos barus.

MUZIKO SIBELIJAUS 
ŠVENTĖ

Žymiojo Suomijos kompozi
toriaus Sibelijaus šventė šie
met Helsinkyje įvyks birželio 
7—13 dienomis. Jos metu bus 

I

/

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

išpildyti žymieji Sibelijaus kū
riniai. Į tą šventę iš užsienių 
į Helsinki suvažiuoja daug 
kompozitorių ir kitų muzikų.

MOKSLO PAŽYMĖJIMŲ 
REIKALU

Anksčiau kai kurie asmenys 
kreipėsi prašydami išduoti pa
mesto atestato dublikato nuo
rašą, patikrinti bylas, kodėl 
pažymėjimas neišduotas ir pa
našiais reikalais. Tiems as
menims, kiek tada sąlygos lei 
do, buvo pagelbėta.

Dabai archyvo medžiaga jau 
taip aptvarkyta, kad galima 
tuo reikalu kiekvienam padėti. 
Tad visi tei asmenys, kurie mo 
kėši Vokietijoje ii kuriuo nors 
būdu neteko išduoto pažymėji 
mo ar del emigracijos nesuspė 
jo atsiimti jam priklausomo do 
kumento, gali Kreiptis į Pa
saulio Lietuvių archyvą, 2601 
W. Marquete Read, Chicago 
29, HL, U. S. A.

Kad būtų galima greičiau ir 
lengviau padėti, besikreipian
tis turi nurodyti mokyklos pa
vadinimą, savo vardą ir pavar
dę, gimimo dalą ir vietą, ku
rios klasės pažymėjimu suin
teresuotas ir kuriais metais tą 
klasę baigė.

P LA Vadovybė.

PLANUOJAMA VALSTY
BINĖ BIBLIOTEKA ‘

Vyriausybė sudarė bilių, ku 
ris liečia valstyoinės bibliote
kos kūlimą Ottawoje. Vyriau 
sybė planuoja ne tik suteikti 
rūmus tai bibliotekai, bet ir su 
daryti fondą pastoviam perso 
nalui ir nuolatiniam knygų pir 
kimui.
LIETUVIAI STUDENTAI 
IR AMATŲ MOKINIAI

HAGELARE
Pabaitiečių Krikščionių Stu 

dentų Sąjungos bendrabutyje 
Hangelare, ties Bonna, vasaros 
semestre apsigyvens jau 9 lie- 
tuivai studentai, einą mokslus 
Bonuos universitete. Didelė 
jų dalis tai Vasario 16-tosios 
gimnazijos Diepholze auklėti
niai. Vienas is jų, Alg. Gin
tautas yia dabar baigęs Diusel 
dorfe specialius bendrabučių 
vedėjų kursus ir skiriamas 
Hangelaro bendrabučio vedė
ju, bei kun. Urdzės pavaduoto 
j u. Lietuvių tar pe yra ekono
mijos mokslų doktorantas Obe 
lavičius, grįžęs iš Australijos 
baigti Vokietijoje mokslą. Mer 
gaičių kandidačių tarpe yra 
lietuvaitė G. Petiaitytė iš Le-

1

Pavojingas visomenei.
Bukarašto gatvėmis keturi 

ginkluoti milicininkai varo pa
gautą vyrą.

— Kuo jis prasikalto? — 
klausia vienas praeivių.

— Jis mėgino iš Rumuni
jos bėgti!

— Bet dėl to nėra reikalo 
keturis sargybinius tampyti!

— Tamsta klysti, — paaiš
kina vienas sargybinių, — tai 
yra tikras beprotis! Kas ma
tė, kad sveikas žmogus į Rusiją 
bėgtų!

Geras pavyzdys.
Funkcionieriai apžiūri pra

monės įmonę.
— Čia, draugai, matote, kaip 

kyla mūsų ūkis, — aiškina fab 
irko direktorius. — Pernai čia 
dirbo 200, šiemet — 1000, ki- — Dukart du, vadinasi, me
timet dirbs 2000 ir tt.

Vienam gydytojui šis pavyz 
dys nepaprastai patiko, ir se
kančiam ligoninės tarnautojų 
susirinkime jis pradeda:

— Draugai, mūsų ligoninė 
yra tikras veidrodis gylančios 

benstedto, kur ji išėjo specia
lios vokiečių valstybinės mokyk 
los mašinų statj bos ir elektro 
technikos skyrius ir išlaikė su 
pažymiu „labai gerai“ meiste 
rio pavaduotoju egzaminus, 
„Gehilfenprufung“, įgydama 
prie to dar techniškos braižy 
tojos diplomą.

VIENOJE LEIDŽIAMAS 
PASAULINĖS LITERATO 

ROS LEKSIKON
Medžiagą apie lietuvių lite

ratūrą patiekė estas, p. d-ras 
Otto VVebermann. Toji me
džiaga nėra išsami ir su trūku
mais. Vokietijos Krašto Val
dybos Informacijų skyrius 
kreipėsi į leidėjus, nurodyda
mas, Kad laisvame pasaulyje 
gyvena ir veikia visa eilė lietu 
vių rašytojų, poetų, moksliniu 
kų ir net leksikografų, kurie 
galėtų patiekti išsamią ir tin
kamai sudaromą medžiagą lie
tuvių literatūros Klausimais ir 
siūlydamas savo tarpininkavi
mą tokiai apžvalgai parūpinti.

HANNOVERIO 
AKADEMIJOJE

„Leibniz-Akademie“ Han- 
noveryje Pechstein vasaros se 
mestre skaito paskaitas apie 
Čiurlionį — Delaunay, ilius
truodamas paskaitas šviesos pa 
veikslais. K
LIETUVIŲ KALBA MAR 
BURGO UNIVERSITETE.

Prof. Dr. Kurt Stegmann 
von Eritzwald paskelbė vasa
ros semestre skaitysiąs įvadą 
į lietuvių kalbą „Einfiurung 
ins Litauische“. Vokietijos 
Krašto Valdybos Informacijų 
skyrius palaiko ir su šiuo moks 
hninku ryšius ir talkininkauja 
jam apsirūpinant lietuviškąja 
literatūra. 

liaudies gerovės: pernai turė
jome 100 ligonių, šiemet jau 
500, o kitmet tikimės 5000 su
laukti. . .

Egzaminai.
Vienam „Gostorgo“ skyriui 

Lietuvoj reikalingas tarnauto 
jas. Direktorius egzaminuoja 
kandidatus.

— Dukart du;
— kethuri!
Prašymą atmetė, {eina ant 

ras kandidatas ir vėl tas pat 
klausimas.

— Penki!
Direktorius prašyme pažy

mi : „Kandidatas vertas dėme
sio !“

Trečias kandidatas, vos už
klaustas, pila lyg iš kulkosvai 
džio: 

tini planą išpildėme keturis 
kart greičiau, 4-riais šimtais 
procentų!

Pastarojo prašymas tučtuo
jau patenkintas.

Už geležinės uždangos su
rinko V. Orija.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Algirdas Margeris. ČIKA

GOS ŠEŠĖLIAI. Žiaurios tik 
rovės vaizdai. Iliustravo Mi
kas Šieikis. Naujienų spauda. 
Kaina 3 doleriai. Turiny: tvir 
tas kaip uola. Doleris supyko, 
Čikagos šešėliai, Kalėdos, 
Taip, aš dabar paleistuvė, Mag 
nolija ir Marija Kaunienė. Ad 
resas: Dr. Alg. Margeris, 3325 
So. Halsted St., Chicago 8, Il
linois, USA.

„AIDAI“ 1952 metų 5 nr. 
Turiny: Maceinos Kultūra ii 
religija, V aitkaus atsiminimai 
apie Maironį, Brizgiu, Portu
galijos santvarkos bruožai. 
Vaišnoros Arkivysk. Matulevi 
či>aus Vilniaus gulgota, eilėraš 
čiai Maironio, Nykos-Nilūno 
ir apžvalgos.

Jurgis Jankus „PAKLYDĘ 
PAUKŠČIAI“ 1 d., 172 psl. 
Dail. Pr. Lapė. Kaina 2,20 dol. 
Tai vienas gražiausių J. Jan
kaus romanų su stipria intryga 
ir lengvai plaukančio pasako
jimo stiliumi. Išleido Gabija.

Stepas Zobarskas „DOLE
RIS IŠ PITSBURGO“. Dail. 
P. Ostnolskis n VI. Vijeikis. 
57 psl., kaina 80 c. Žymiojo 
jaunimo rašytojo dvi puikios 
psichologinės n auklėjančios 
apysakos. Tai šešioliktoji S. 
Zobarsko knyga, kuri įrodo au 
toriaus populiarumą. Išleido 
Gabija.

Vysk. Motiejus Valančius 
„VAIKŲ KNYGELĖ“. Dail. 
V. K. Jonynas. .160 psl., kaina 
1,80 dol. Knygelė skiriama 
vaikams: ir jauniems ir suau
gusiems. Pirmieji ras gražiau
sių apysakė ir pedagoginių pa 
mokymų, o suaugusieji gales 
pasimokyti gražiausio mūsų 
gimtosios kalbos stiliaus. Iš
leido Gabija.

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.

Allard Tr.1135

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. 

Neaukštos kainos.
288—6th Ave. Ville La Šalie.

Tvktohia
I CLEANERS 

OYERSCO.
d.... ..............„....... t

į" .±...
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERį/ICE FOR CLOTHES AflD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \ 
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
C 1 T Y - W 11> E PICK-UP 

s*» A N D D E L I V E R Y \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

MiiiiMiiirimmmi ■m>i»ii—ttui Trrnniiii—iii—ibiiwh 
DĖMESIO

Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 

Prekyba ir pataisymai.
PETE'S RADIO SERVICE 

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

MONTREALIS 2836

p Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
į ( V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
į TĖVYNĖ LIETUVA Į
I (Our Country Lithuania)
J Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
' Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: 
>' Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, ' 
J N. Y„ U. S. A. ;

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
I A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Alorkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

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

Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

|Dr. Roman Pniewski |
If Daugelį metų praktikavęs dideKse ligoninėse ir * 
w A
g klinikose Europoje ir Amerikoje. »
S VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ | 
| LIGŲ SPECIALISTAS. g
Į 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 76231

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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LONDON, Ont. Šaulį S te Marie, Ont. S U D B U R Y, Ont.
BAISIŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS BIRŽELIO MĖN. 15 D.

Lietuvių, latvių ir estų or
ganizacijos Londone birželio 
mėn. 14 d. (šeštadienį) minės 
pirmųjų masinių savo tautiečių 
trėmimų 11-kos metų sukak
tį-

6 vai. 30 mm. vak. prie Kar 
žygiams paminklo Viktorijos 
parke — Duff ei in - Welling
ton gatvių kampas — mūsų 
tremtiniams - karkimams bus 
padėtas gyvų gėlių vainikas ir 
čia įvyks atitinkamos ceremo
nijos.

7 vai. vak. bibliotekos žemu 
tinėje salėje, Queen's Ave 305 
nr. bus bendras minėjimas su 
dienos reikšmei pritaikyta me
nine dalimi.

Į minėjimą pakviesta visa 
eilė aukštos anglų visuomenės: 
miesto burmistras, parlamentų 
atstovai ir kiti Laukiama gau 
saus pabaltiečių atsilankymo, 
nes tai bus pademonstravimas 
trijų tautų išeivių vieningumo 
kovoje už tėvynės laisvę

Per Londono radiją — CF 
PL — banga 980) bus paskai 
tų ciklas angliškai.

Birželio 8 d., 12 vai. 15 min. 
paskaitą skaitys mūsų atsto
vas p. Alfonsas Pocius. Kitą 
sekmadienį tuo pačiu laiku pas 
kaitą skaitys latvis ir tt.

L. E-tas.
JUNGTINIŲ TAUTŲ ORG. 
ATSAKYMAS LONDONIŠ 

KIAMS.
Jungtinių Tautų Organiza

cijos Žmogaus Teisių Komisi
ja š. m. gegužės mėn. 21 d. 
atsiuntė atsakymą. į Londono 
lietuvių organizacijų š. m. sau 
šio mėn. 11 dienos raštą, dėl 
lietuvių tautos naikinimo bal-

ševikų okupuotoje Lietuvoje.
Prie atsakymo pridėta Eko 

nomines ir Socialinės Tarybos 
75 (V) rezoliucijos kopija, pa
žymint, kad pagal tos rezoliu 
cijos dvasią londoniškių raštui 
bus duota atatinkama eiga.

L. E-tas.
MŪSŲ PASIRODYMAI.
Londono miesto parkuose, 

vasaros sezono metu, kasmet 
rengiami plačiajai visuomenei 
koncertai.

Jau pernai miesto pramogų 
departamentas ėmė kviestis 
koncertuoti ir Londone gyve
nančius įvairių tautų ateivius. 
Tiesa, pernai pasirodė tik pa- 
baltiečiai, bet šiemet kitatau
čiai Viktorijos parke koncer
tuos šia eile:

birželio mėn. 27 d. — estai, 
liepos mėn. 4 d. — lietuviai, 
liepos mėn. 11 d. — ukrai

niečiai,
liepos mėn. 18 d. — latviai.
Per koncertus duodama: 

tautinės dainos, muzika, tau
tiniai šokiai ir kt. L. E-tas.
LIETUVIŠKOS PAMALDOS 

LONDONE.
Lietuviškos pamaldos liūd

nąja! birželio sukakčiai pami
nėti, Londone Įvyks š. m. bir 
želio mėn. 15 d., 12 vai. 30 min. 
(miesto, ne standart, laiku) Šv. 
Petro Katedroj, Richmond ir 
Duffenn g-vių kampas. Toje 
pat vietoje iš vakaro, šeštadie 
nį, bus kalusoma išpažinčių 
nuo 8 va. 30 min. vak. Pamal
das laikys ir išpažinčių klau
sys j Londoną atvykstąs kun. 
Jokūbaitis, J. E. vyskupo Cody 
priimtas vyskupijom

lenkų salėje — Bay view, vie-ję, kad aktoriai ne vandeneų,
BIRŽELIO 14 D. MINĖJIMAS PER RADIJĄ 

SUDBURY.

SUSIVIEftJIMAS
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA
Įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados 
tuose. 
$ 5.000,00.

Mies-
Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

Nariais priimam! abiejų lyč;i,ų lietuviai 
nuo

Nariai gauna
Iš Susivienijimo
ištikti nariai ir
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimtj klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 West 30th Street New York 1, N. Y.

gimimo dienos iki bO metų

savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
remiami lietuvių kultūriniai reikalai.

tos komitetas i engia baisiųjų 
išvežimų į Sovietų S-jungą mi 
nėjimą. Programoje numato
ma paskaita ir susirinkimas: 
tautiečiai apie tai bus painfor 
muoti raštiškais pakvietimais.

J. Sk.

SKUBI APŽVALGĖLĖ.
Gyvenimas mūsų kolonijoje 

paskutiniu laiku labai pajud- 
rejo. Pradėjo dygti net 5 nau
ji lietuviški namai ir žada, ir 
daugiau statytis.

Septynioliktą gegužės at- 
šventėm Motinos dieną, gai 
kiek pavėluotai, bet geriau vė
liau negu visai nepaminėti tos 
dienos. Smagu buvo matyti 
vis didėjantį lietuvių būrį. . ., 
kurie suplaukę iš Anglijos, Bei 
gijos, bei Montiealio ir Toron 
to, padidino mūsų kolonjią be
veik iki 200. Pumą kartą see 
noje pasirodė Regina Karne- 
naite, pašokusi keletą šokių, 
savo labai „fancy“ rūbuose. . . 
Jei tikrai nieko netrūksta, kad 
būtų gera šokėja.

Vieno veiksnio scena iš par 
tizanų ir „istrebitelių“ veikios 
buvo gan įdomi, tik kiek per 
trumpa. . . Jeigu būtume žino-

Kviečiami /visi lietuviai į iš 
Londono, Woodstock, Inger
soll, Delhi, Rodney ir apylin
kių skaitlingai dayvaluti.

Prisiminkime Sibiran išvež
tuosius mūsų brolius, seses, tė 
vėlius, nukankintus ir dar te
bekenčiančius baisias kančias; 
negalėdami kuo nors kitu jiems
padėti, paprašykim Aukščiau
siąjį ištiesti jiems gąįlestin- 
gąją pagalbos ranką.

L. N. B. K.

bet gryną „wiskę“ traukė, bū
tų viskas atrodę dar juokin
giau. . . Nors veikėjai sceno
je buvo daugumoje naujokai, 
tačiau drąsos jiems tikrai ne
trūko.

Pas mus atvyko buvęs legio 
nierius V. Kutkevičius, kuriam 
„iaivokartę“ išpirko pp. Miš
kiniai iš Sudbury, visai jo ne
pažindami, pagal įdėtą „Nepr. 
Liet.“ prašymą. Tai labai ge
ras pavyzdys ir, jeigu atsiras
tų daugiau tokių auošird ;ių tau 
tiečių, tai būtų galima dar šim 
tams lietuvių gy venimą pada
ryti lengvesnį, o tuo pačiu pa
sitarnauti ir mūsų tautos inte
resams.

V. K. spėjo įsikombinuoti į 
Abitibi popieros fabriką ;ir jau 
čiasi labai patenkintas gyveni
mu Kanadoje. Šiuo momentu 
vienintelis rūpestis — galimai 
greičiau grąžinti paskolą. . .

Įdomiausias paskutinės sa
vaitės įvykis — rinkimai. . . Ir 
čia neapsieita be kurjozų:

Komiteto sekretorius E. Pu 
kinskas, kaipo pavyzdį už ką 
reikia balsuoti, atnešė iškirp
tus iš „NL“ sąrašus. . . bet 
kun. L. Kemėšis, paaiškinęs, 
kad čia gan blogas pavyzdys, 
paprašė sąrašą slėpt... kur nors, 
nes pagal bendra susitarimą 
agitacija rinkimų būstinėj ne
varoma. Gaila tik, kad niekas 
tuo momentu nesusiprato pa
rodyti paskutinio Nr. „Tėviš
kės Žiburių“; kūnų bent 2 nr. 
buvo tuo laiku rinkimų būsti
nėje. . . ir niekas neprašė jų pa 
slėpti. . .

Įdomu buvo išgirsti rinki-
muose diaugą draugui pata
riant :

— Tas, Dr ... r, tai tai krik 
demas. . . Nebūk kvailas! . . .

Duodame ir kreditan
f ' - :

į 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuo šimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

@ CYMA 0 LONGINES 
H BULOVĄ 3 OMEGA 
Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISi MAS 

t w--------- ---- ■—

Liūdnų 14—15 birželio iš
vežimo dienų minėjimą Sudbu- 
rio lietuvių bendruomenės ko
mitetas ruošia sekmadienį bir
želio 15 d. tuoj po pamaldų to
je pačioje salėje. Ten pat bus 
pranešta apie rinkliavą Tau
tos Fondui. Komiteto įgalio
ti asmenys stengsis aplankyti 
kuo daugiau gyvenančių tautie 
čių, kurie po pamaldų bet ku
rį sekmadienį dar nebus savo 
pareigos atlikę, aukodami per 
bet kurį tam įgaliotą valdybos 
narį. Sudburio lietuvių bend
ruomenės valdyba šiuo prane
ša apylinkėje gyvenantiems 
tautiečiams, tikėdamasi tokio 
pat duosnumo šiam kliniam Te 
vynės vadavimo reikalui. Sa-

“■ ~jr—.-jį—
O! Čia! Jis Kanados šachma 
tu meisteris. Dėk jam kryžių!

E. K.
DAR DĖL DARBŲ MŪSŲ 

KOLONIJOJE.
Kalbant apie galimybes gau 

ti darbą mūsų mieste, ęeikia 
pasakyti, kad greitu laiku ža
dama pradėti dviejų miesto h 
goninių praplėtimo darbai (vie 
nos už 1 mil. dol., antros už 
600.000) ir tiems darbams rei
kės nemaža darbininkų. Pri
ima darban ir didžiulis plieno 
fabrikas ,,Algoma Steel“ (va 
dinamas „Steelplant“). Kas
dien piuma apie 10—15 esme- 
nų, tačiau čia patekti yra gry
nai laimės dalykas. Kai kurie 
iš užsnegistravusių išlaukia 
porą savaičių ar net porą mė
nesių, o kartais laimingas be
darbis pašaukiamas sveikatos 
patikrinti n į darbą tą pačią ar 
sekančią dieną. Pirmoje eilėje 
priimami neseno amžiaus, svei 
ki ir šiek tiek angių kalbos mo 
kautieji bedarbiai.

Galimybė patekti į šį didžiu 
lį ir vis plečiamą fabriką suma 
žės, kada atvyks atostogų pa
leisti stutentai iš universitetų, 
gimnazijų ir įvairių mokyklų 
mokiniai. Jau ir dabar plieno 
fabrike vienas kitas studentas 
matyti, tačiau antroje puseje 
birželio, jie, reik tikėtis, sta
čiai užplūs.

vo aukomis Tautos Fondui, 
Sudburio lietuviai pereitais me 
tais juk buvo vieni iš pirmes- 
niųjų.

Pavyko susitarti su Sudbury 
esančia CKSO radijo stoties 
vadovybe dėl Lietuvą palietu
sio liūdnojo išvežimų paminė
jimo per radiją. Programoje 
gautas 15 minučių laikas bir
želio 14 d. nuo 7,45 iki 8 vai. 
vakaro. Programa prasidės 
liūdnu maršu, o po jo Sudbu
rio apyl. lietuvių bendruome
nės pirmininko p. Alg. Siemaš 
kos žodis. Kas bus toliau kai 
bama ir dainuojama — išgirsi 
te patys. Raskite laiko paklau 
syti tą šeštadienį radijo 7,45 
vai. 790 metrų banga. J. V.

Šiame fabrike moka 1,36 do. 
vai. — mažiausias atlyginimas 
ir tikimasi, kad artimiausiu lai 
ku bus pakelta. Einama gan
dų, kad del atlyginimo pakėli
mo, gali plieno fabrikas net iš 
eiti į streiką.

Vietos chromo fabrike 
„Krumplent'e“ prieš savaitę lai 
ko atleido keliasdešimt darbi
ninkų ir tikimasi, kad dar dau
giau atleidimų būsią, nes vie
nas fabriko skyrius uždaro
mas — sustabdomas remontui 
keliems menesiams. Be to, kita 
priežastis, kalbama, kad bend 
rovės prezidentas grįžęs is U. 
S. A. tuščiomis lankomis — 
negavęs jokių užsakymų. Pa
prastai USA plieno fabrikai 
perka 95 proc. chromo gami
nių, tačiau šiuo metu ir ten 
streikas. Tai yra pirmas di
desnis atleidimas šioje darbo
vietėje laike paskutinių pus
trečių metų. Šį kaitą tai palie 
tė net kelis mūsų tautiečius, 
tačiau scxkoma, kad nėra to blo
go, kad neišeitų į gerą! At
leistieji, šiuo metų laiku gali 
darbą gauti kitur, o kiti, kurie 
lauks pašaukiant atgal — tu
rės progos gražiausiame metų 
laikotarpyje paatostogauti.

LIETUVIS BATSIUVYS. 
Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave. Montreal.
Telefonas: DO 0357.

j PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS j
( LIETUVIS LAIKRODININKAS '■

Į STINSON'S JEWELLERY j
< 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO )
: Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran • 
C genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. :

Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valančios vakaro. I

| DOMINION AGENCIES BUREAU!
16 Woolworth Bldg., | 

FORI ARTHUR,Ont.,CANADA I
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta- 
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų Įstaigą, kuri jau ii- $ 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip * 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- k 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio Šalis.

DOMAS BUČINSKAS
I GENERALINIS APDRAUDEJAS įė 
® ______ - •$ S

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
& Kasdien: Antradieniais ir ketvirta-
® Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak. $
® Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. [■}
Žj Tel. HA 6708 Montreal,Que. w

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS 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.

| GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS | 

I E.D-BELANGER & SONS I 
| 15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE

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

® 7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412. J-j

Į SUPERIOR REAL ESTATE Co. I 
S Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme'x 
$Ave., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle. ę 
j TR. 7849. 'ė

i 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

i 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.

3 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE « « H
g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. «
| Tel. TR 8351. X
g Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.®

(-------------------- (
/ DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS / 

jDE LUXE CLEANERS^ 
j Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. /
/ Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. / 
j------------------------------------------------------------------------------------ J 

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS ’.

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKY S.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
j Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

£—jc 
x

a! x

llMr~ 1 i-- ““ į- m į—““ 51 —J L --------- :.. —

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

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.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted Si., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand,
Chicago.

it 41

g BELLAZZI-LAMY, INC «
K 7679 George St., ..... . ..* TR 5151 5 Ville Lasalle. -»
U Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. 
ei . . . . 4*** Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens.
?**»***ž**-**S**S**šS5^.S*iSeS5***SSS5***44i******i^?

-- - - ~ ~ --- .. - -7L- •Į. 77— ~ -  •~čb~ — - 77 . ' ■- — - > — -—i

V . . . . . į

į! DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- jį

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208. !<
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Dėmesio! Joninės Weiiande
Be puikios auropietiškos muzi kos, veiks su įvairiais gėrimaisbei užkandžiais TURTINGAS BUFETAS. 
Lietus gegužinės nesutrukdys, nes ten pat yra PUIKI SALĖ. Wellando ir apylinkės lietuviai maloniai 

kviečiami „Jonines“ atšvęsti Weiiande. Pradžia 5 vai. Muzika nuo 6 vai. p. p.
WELLANDO APYLINKES L. O. K-tas.

Birželio men. 21 dieną, Wellando A. L. O. K-tas Weiiande, lUNGARŲ PARKE, 
(St. Steven's Park) Port Robinson Rd. (viena pusė mylios į rytus nuoWellando, 

važiuoti East Win St.) RENGIA DIDŽIULĘ - TRADICINĘ

Wellando Joniniu gegužinę
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SEKMADIENĮ, 1952. VI. 22 D. 2 VAL. po pietų
HAMILTONO ATEITININKAI RENGIA

GEGUŽINĘ
p. V. Narusio farmoje, prie Medad ežero. Šokiai 
specialiai įrengtų grindų, Gros Benny Feny orkestras. 
Gegužinės metu loterija, veiks bufetas su užkandžiais 

ir įvairiais gėrimais.
Gegužinės metu galima bus pasinaudoti faunos 

jojimo arkliais.

ant

Rengėjai.
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Winnipeg
WINNiPEGIEcIU

Baisiųjų birželio mėn. depor 
tacijų minėjimas Winnipege 
įvyks birželio mėn. 15 d. daly
vaujant pabaltiečiams ir dar 
kai kurioms tautybėms.

Taigi, sekmaiįienį, birželio 
mėn. 15 d. 2 vai. po pietų visi 
lietuviai prašomi rinktis Ste

EDMONTON, Alber ta

ŽI1
Paul's College kiemą, iš kur 
bus pradėta demonstracijos ei
sena per miestą. Oficialioji da 
lis įvyko Playhouse teatre apie 
4 vai. po pietų.

Visi tautiečiai prašomi kuo 
skaitlingiausia dalyvauti.
KLB Winnipego apyl. V-ba.

11 A Ml LT ON
BIRŽELIO MĖN. BAISIŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.

Hamiltone įvyks birželio 14 d. 
7,30 vai. vakare, šeštadierij, 
Delta College salėje (Main 
str. E., ten, kur buvo praeitų 
metų minėjimas). Minėjimas 
rengiamas kartu su estais ir lat 
viais.

Programoje: paskaitos; so
lo ir choro dainos.

H LB Apylinkės Valdyba.

STEIGIAMA M. L. B. 
DRAUGIJA

Birželio 15 d. Hamiltone, 
469 Bay St., salėje „Dainava“ 
yra šaukiamas MLBD steigia 
masis susirinkimas, kuris įvyks 
4 vai. po piet bet kuriam daly
vių skaičiui susirinkus. Visi 
Hamiltone ir jo apylinkėse gy
venantieji mažlietuviai ir jiems 
prijaučiantieji yra maloniai pra 
somi tame susirinkime dalyvau 
ti.

Be to, visi mažlietuviai, tiek 
klaipėdiečiai, tiek iš visų Ryt 
prūsių dalių, gyv. Hamiltone 
ir jo apylinkėse yra maloniai

prašomi užsiregistruoti, tai y., 
pranešti savo adresus: Mr. Kl. 
Prielgauskas, 51 York St., Ha
milton, Ont.

Susirinkime bus įdomus ir 
labai svarbus pranešimas apie 
M. Lietuvą ir jus ateities rei
kalus. Kas norite, kad Didžio 
ji ir Mažoji Lietuva būtų viena 
Lietuva, tai Jūsų šv. pareiga da 
lyvauti steigiamajame susirinki 

įgaiotilnis.me.

Jono LADYGOS 
''baldų 

studijoje 
ARTI S“.

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.

APYLINKĖS LIET UVIŲ ŽINIAI.
Birželio mėn. 15 d. (sekma- ti, dalyvaujant pamaldose ir 

dietų) Wellando Apylinkės minėjime.
Lark. Organiz. Komitetas ren
gia Weiiande St. Mary bažny
čios salėje išvežtųjų į Sibirą pa 
minėjimą.

10 vai. iš ryto gedulingos pa 
maldos. Po pamaldų taip pat 
paskaita ir menmė dalis.

Apylinkės LOK prašo visus 
tautiečius, šią lietuvių Tautai 
liūdesio dieną tinkamai atšvęs

Wellando Apylinkės LOK-las.

KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMAI

Pas mus Krašto Tarybos rin 
kmiai vyko nelengvai. Regis
truoti teko vaikščiojant po bu 
tus. O rinkimų metu ypač 
daug „trobelio“ tarėjo KD gru 
pė, nes vyko labai stipri agi
tacija. Balsuoti buvo sutelk
tos net tos senutės, kurių šiaip 
jau niekur netenka matyti. „Tė 
viškės Žiburių“ numeris su re
komendacijų sąiašia buvo sklci 
džiamas labai plačiai. Iš KL 
Tarybos pusės gi nebuvo kam 
nors tokia agitacija pasinaudo 
ti. Suprantama, kad agitacija 
duoda vaisių, ypač, kad ji pa
naudojo aukštus autoritetus. 
Balsavo iš suregistruotųjų apie 
57 procentus. Bals.

BENDRAME FRONTE 24 TAUTOS!
Edmontone lankėsi Jeroslavzes šalti-Rusijos imperializ- 
Stezko, buvęs Ukrainos mi- 

nisteris pirmininkas ir dabartį 
nis AB N (Antikomunistinio 
Tautų Bioko) prezidentas.

Jisai yra atvykęs iš Miun
cheno, į Edmuntoną atvyko Įy 
dimas Ukrainos 
Lygos Kanadoje 
Dr. R. Malaschuk‘o.

Gegužes 25 dieną Rialto ki
no salėje įvyko susirinkimas, 
kur, dalyvaujant per 1000-čiui 
asmenų, Stetzko padarė platų 
pranešimą. *

Čia 24 bolševikų pavergtų 
tautų vėliavų priešakyje su di 
džiuliu ABN ženklu ir šūkiu: 
„Laisvės tautoms, laisvės in
dividais“, buvo sudarytas pre 
zidiumas iš ukrainiečių /eike- 
jų ir kitų tautų atstovų.

Lietuvius atstovavo Edmon 
tono ALOK'o pirmininkas Ad. 
Kantautas, kuris, pakviestas 
pirmuoju kalbėti, anglų kalbo
je priminė bendrą kovą ir Stetz 
ko pasveikino.

Po Stetzko pranešimo, susi
rinkime buvo priimta rezoliu
cija, kurioje sakoma: „Kadan 
gi tikras susitarimas tarp Mask

s. mą“.
Kitą dieną A. Kantautas su 

Stetzko turėjo pasikalbėjimą, 
kuriuo metu buv. Ukrainos mi 
nisteris pirmininkas pareiškė, 
kad ukainiečiai niekad neuž-

LIETUVIŠKA 
VASARVIETĖ

Geras pusvalandis kelio (5tu 
highway) nuo Hamiltono yra 
Medetų ežeras. Pasislėpęs tarp 
medžių ir krūmu, nematomas 
iš toli nuo plento. Tai natūra 
ii gainios karalija, kur žmo
gus yra svečias, ne viešpats, 
kur jisai turi prisitaikyti. Ne
naudingi čia nayionai, aukštos 
kulnys bei kitos panašios „ci
vilizacijos apreiškęs“.

Betgi čia galima dainuoti su 
paukščiais, šokinėt su ėriukais vos ir laisvojo pasaulio negali- 
lenktyniauti arkliais, ar visą 
dieną dobilienoj išsitiesus žiū 
reti, kaip slenka debesys per 
tolimą mėlyną padangę, kaip 
žaidžia saulės spinduliai bliz
gančiame ežero paviršiuje, 
klausytis, kaip krykštauja jau
nimas erdviais papieviais, pa
raistėmis, pamiškėmis. Čia 
yra laisvė, miela erdvė, laukų 
ir natūralios kaimo laisvės.

Šitoje vietoje, vadinamoj i 
Waterdown, įsikūrė p. Vytau- jį 
tas Narušis su šeima ir šitą 
atostogų ūkį atidarė plačiai j 
publikai. Per keletą savaičių Į 
Lake Medad tapo populiarus I 
kelio galas plačios apylinkės | 
lietuviams. Vasarvietės atida- j 
rymas sekmadienį, birželio 8- 
tą. S. P. |

Išlaisivinimo 
pirmininko miršta paiamos, kurią lietuviai 

visais laikais (ii Nepriklauso
mybės) suteikė ukrainiečiams.

Reikia pasakyti, kad Ukrai 
nos Išlaisvinimo Lygos žmo
nės lietuviams yra visuomet 
nuoširdžiai draugiški ir, bend
rai, linkę į glaudų bendradar
biavimą su kitomis panašaus 
likimo tautomis. Tokį bend
radarbiavimą su taip simpa
tinga ir didele tauta, reikia tik 
sveikinti ir stiprinti. PI. Š.

mas, tai užtikrinti taiką ir nor
malias gyvenimu sąlygas lais
vajam pasauliui liko tik vienas 
kelias -- pašalinti, ir sunaikin
ti vienintelį šiandieninės kri-

— Jeigu 
Roemeiio 
Mandatas“ 
pasiskolinti 
čaitis, Box 
Canada.

kas turėtų Prof. 
„Reprezentacija ir 

knygą, norėčiau 
1 mėnesiui. B. Vai 
39, Oxbow, Sask.,

KAS SKAITO
„NEPR1KL. LIETUVĄ*

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

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.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

\DR: ALEKSAS VALADKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

a y

g y Z. Tamašauskas
g
8

STATAU iš SAVO ir KLIENTŲ MEDŽIAGOS 
NAMUS ir be atskiro atlyginimo padedu GAUTI 

PALANKIOMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS.
Turiu ryšių su statybinių medžiagų firmomis ir galiu 
tarpininkauti pirktis 3 — 4 mėnesių kreditan.
2514 Leclaire Si. Tek po 7 vv. CL 1558, Montreal.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
Telefonas HE 5853. 
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų
3 sv.gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

1 sv.deg. kavos
1 sv.kakavos
Siunt. N r. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Siunt. Nr. 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv.kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo
Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

L I U DE S 1 O VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home'Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

!

— jg

VIKTUTĖ B U G A I L I Š K A I T Ė
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566. J

..  ip— ■ 16  <—si--------ne— ■ ■ ag J

TEL. FA 0209 ,

1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.)
(buvusi Juozo Paplausko)

SAV. JUOZAS LAURINAITIS.
Visų rūšių maisto pro dūk tai ir įvairios mėsos bei 

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

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.

TTTT.ĮįĮTT—•—-rįf-------------- X'~ * 1' jr~~,~r~1MT~TS=aTi

FOTO STUDIJA
JUKNEVIČIUS :
Verdun, Montreal, P. Q.

Telef. YOrk 6116.
Įvairiose sueigose bei jūsų namuose.

Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos. I
Portretai. Reklamos. Foto reportažai.
•M' 'lt -' ■. . '-M---....... --------—M.--.......... -16-^,,,,—

LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ §

JUDITH HAT SHORPE I
7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. s 

Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
Vestuviniai šydai. S

v Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS S

33—5 ave.,

F otograf avimas

asuu
VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 

RŪBŲ SIUVĖJAS
Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų įr vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai.

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

Tel. LL 9626.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOSES PADĖTI Į;

2102 FULLUM ST. AMherst N94



8 PSI* NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MOVT<|reAL
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS MONTREALY.

šių metų birželio m. 14—15 
dd. liūdnųjų įvykių minėjimas 
sutampa su ANB pirmininko 
prof. Stecko atvykimu į Mont 
realį.

Vietoje sudarytas tarptauti
nis komitetas iš pabaltiečių (viI lė labai didelių abejojimų, ar 
sų trijų tautų), ukrainiečių,!jis ištvers visą dieną sausas, 
baltgudžių, slovakų, rumunų irt|Po pietų rs tikrųjų protarpiais 
vengrų, kuris š. m. birželio m.' pradėdavo lynoti. Tas ir visai 
15 d. 3 vai. po pietų Plateau sa pakirto gero popiečio viltis. 
Įėję ruošia viešą mitingą, 
reikšti protestui prieš vykdo-l cių išsiilgimas gamtos yra toks 
mą už geležines uždangos ge-l didelis, kad nežiūrint nieko, jie 
nocidą — pries rusiškąjį impc-j ir per protarpiais besirodantį 
lializmą ir paminėjimą pirmo-įlietų vis dėlto vyko į piknikų 
stos Pabaltijo tautų gyvento į 
jų deportacijos į Sibirą 1941 
m. birželio 14—15 dd.

Mitingas prasidės 3 vai., 
baigsis 5 v. po pietų.. Iš ko 
miteto sudėties sudarytos trys' 
sekcijos 1) Organizacinė ir 2) 
Inform, ir 3) prop-dos, į kurių

Ville La Salle — G. Rudinskie 
nė HE 2938.

ATIDARYTI MONTREAL
LIO LIETUVIŲ PIKNIKAI

Praėjusį sekmadienį oras kė

paŲ Bet pasirodė, Kad montrealie

!
atidarymą. Nuolatinėje pikni
kų vietoje susirinko per 300 
asmenų. Didelis oūrys vaiku
čių žaidė, krykštavo ir džiau- 
Igėsi vešlaus sodo augmenijoje.

3 Didelis gražaus ir linksmo 
Isjaunimo būrys turėjo progos 

' - x . . . -■smagiai pasišokti, nešokantieji 
sudėtį iš kiekvienos tautybėslsusitikti> lšsikaiDeti. Daug bu

lve visai naujų montrealiečių, 
pernai nematytų, atvykusių iš 
lAnglijos, Belgijos ir net Ar- 

Visi buvo pasvei-

įeina po vieną atstovą. Komi
tetui pirmininkauja estas p. Šilį 
ler.

Biržeio 15 d., 2 vai. (pr-eš||gentinos. 
mitingą) bus uždedami vaini-Bkinti. 
kai ant tautos didvyrių pa-Į q 
minklo Dominion Square. Bus»c|įenįo ^jius 
sudėti du vainikai: nuo PabalF 
tijo tautų ir nuo tautybių, Įei-| 
nančių į antibolševikinį bloką.*

Pabalticčių vainiką uždės 3{ 
mergaičių ekipa 
tautybės po 1 meragaitę) pa
sipuošusių tautimais rūbais, o 
ANB vainiką — ekipa, suda
rytą iš kiekvienos tautos po 1 
atstovą.

Vietos žinomoms asmeny
bėms ir valdžios aukštiems pa 
reigūnams pakviesti sudaryta 
delegacija, įteikti pakvietimus. 
Neaplenkti ir spaudos darbuo 
tojai.

Paruošti atvirlapiai anglų - 
- prancūzų kalbomis, apibūdi
nantieji mitingo prasmę, kurie 
bus dalinami prie įėjimo.

Įėjimas į mitingą Plateau 
Įėję — nemokamas.

Šeštadienį, birželio m. 14 
6 vai. vakaro per CBC radijo 
stotį tuo reikalu bus duota pla
ti informacija.

Montrealio lietuviai prašomi 
kuo skaitingiausiai dalyvauti 
vainikų uždėjmo iškilmėse ir 
mitinge Plateau salėje.

Visi prašomi atsiminti šią 
gedulingojo minėjimo schemą:

Birželio 15 dieną 11 vai. ry
to gedulingos pamaldos baž
nyčiose (org. dalyv. su vėlia
vom), 2 vai. pu pietų Domi
nion sodely vainikų padėjimas 
prie nežinomojo kario kapo ir 
tuojau po to, visi vyksta 
į Plateau salę (La Fontaine par
ke, Calixa Lavaliee gatvė), kur 
Įvyks masinis pabltiečių, ūkia
mų, gudų slovakų ir kitų pa
vergtų tautų miangas, kuria
me labai trumpa: kalbės tau
tų atstovai ir plačiau ABN 
prezidentas p. Stezko, Ukrai-J 
uos premjeras.

JONINIŲ VAKARIENĖ. |

Katalikių Moterų Draugijos* 
Montrealio s 
d., šeštadieį, 1 __  ______
Aušros Vartų parapijoje,P. Spudienė yra Brook 
ruošia didelę Joninių vakane-'!^yno Liet. Darb. Draugijos na- 
nę. Ruošėjų orientacijai ma-/rė ir „Keleivio" bendradarbė, 
lamai prašo dalyvaujančius va-ffl 
karieneje užsiregistruoti: Rose-J 
mount — E. Navikėnienė — \ 
FA 7141, Verdun V. _______
nė — HE57OO, Ville Emard—-,1 
O. Motuzienė — TR. 3134 it į

Gaila, kad praėjusio penkta 
> lietus tiek daug 

(prilijo vandens, Kad dar visur 
įgerokai jautėsi drėgmė. Dėl 

JLto lietaus neįmanoma buvo ge
trai sutvarkyti auto įvažiavimas 

(nuo kiekv<J;į piknikų vietą.

sa

d.

LIETUVIŲ KATALIKIŲ MOTERŲ MONTREALIO
SKYRIUS 1952 m. Birželio 21 d., šeštadienį, RUOŠIA

JONINIŲ VAKARIENĘ
Šokiams gros „MĖLIO DIJOS“ orkestras, pačių šeimi
ninkių gaminti skanūs valgiai, alus, Įdomi loterija, 

__  staigmenos ir kitoki netikėtumai.
Graži proga pagerbti gausingus Montrealio Jonus ir 

sutikti savo prietelius.
Pelnas skiriamas naujos Aušros Vartų bažnyčios staty
bai. Pradžia 7 v. v. Įėjimas 1,50 dol.

■
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BALTŲFEDERACIJA TORONTE MINI DEPORTACIJAS

MONTREALIO LIETUVIŲ 
CHORO DALYVIAMS
Pranešama, kad birželio 13 

d., penktadienį, 8 vai. vakaro, 
3703 De Bullion St., pradeda 
darbą vyrų ciioras. Mišraus 
choro pirmoji repeticija įvyks 
birželio 27 d. S vai. vakaro to 
je pačioje salėje.

Kreipiamės į visus Montre
alio lietuvius tiek čia gimu
sius, tiek atvykusius iš trem
ties : dalyvaukime Montrealio 
reprezentaciniame chore, ne. 
žiūrėdami sąlygų.

Visais choro reikalais skam 
binkite choro seniūnų atstovei 
p. Z. Zemlickienei TU 8233.

Choro Administracija.
BRONĖ IR POVILAS 

PETRONIAI 
penktadienį išvyksta į pie-šį _ 

tus — lankysis Toronto, ka
me viešės pas neseniai Montre 
aly pas juos Verdune veišėju- 
sius Brouislavą ir Antaną Ka
valiūnus ^aplankiusius ir „N. 
L.“ redakciją). Toronte jie da 
lyvaus p. Vaidylos vestuvėse.

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
DRAUGIJA

savo susirinkime, įvykusiame 
gegužes 22 d., nutarė pasiųsti 
sveikinimą prof. Kaminskui, 
linkint tuojau sutvirtėti ir tęs 
ti kovą toliau už Tėvynės iš
laisvinimą.

Tame pat susirinkime nutar 
ta suruošti piknikas birželio 
22 ar 29 d. p. Bakanavičiaus va 
sarvieteje, Brome R. R. 1, 
Quo., apie 60 mylių nuo Mont- 
realio.

Artimiausiu laiku bris nusta 
tyta tiksli pikniko data, o kar
tu ir bus nurodyta, kur užsi- 
registroti neturintiems susisie 
kimo priemonių. Pagiris.

VAIKŲ DARŽELIS.
Motinoms, kurios dirba ir 

neturi kur palikti vaikų, mielai 
patarnauja p. Bulotienė, ati
dariusi vaikų darželį Ville La- 
salle, 77i2—77H George Str. 
Sužinoti įgalima ir telefonu: 
HENežiūrmt tačiau visų kliuvi 

nių, netiKiumo ii nepatogumų, 
vis dėlto buvo atvykusių savo 
mašinomis ir dar daugiau bend Be to, pp. Petroniai lankysis 
romis susisiekimo priemonė
mis.

Šį sekmadieny, dėl gedulo, 
pikniko nebus, už tai sekan
čiam sekmadieniui, birželio 22 
dienos piknikui, kurį galima lai 
kyti Joninių pikniku, jau bus 
jgepaį sutvarkytas automobi
liams Įvažiavimas, bus pastaty
ta dar daugiau naujų atsisėsti 
suolų ir bus nupirktos šokių 
plokštelės tos, kurias jaunimas 
pats pasirinko ir užrašė.

Birželio 22 d. yra numato
mas didelis jungtinis visų skau 
tų laužas, kuris žada būti la
bai Įdomus.

dar pas tabako augintojus.

STAIGMENA PP.
VAIėlAKAUSKAMS

Verduniečiams Antanui 
Marijai VaiČiakauskams drau
gai suruošė 30 metų vedybinę 
sukaktlvių staigmeną, kurios 
metu sukaktuvininkai apdova
noti, pasveikinti ir palinkėti ii 
giausių metų.
Į MONTREAL! ŽADA AT 

VYKU DAUG SVEČIU
Iš Amerikos šią vasarą ža

da atvykti pp. Devenių šeima 
(iš Watertown), p. Mažeika, 
p. Auktuolis, p, Bertašius, gali 
būti ir pp. Šalaviejų šeima, (is 
Worcester), p. K. Bielinis (iš 
New York) ir daugelis kitų. 
K. Bielinis žada Montrealy 
padaryti kelis pranešimus.

GRAŽIOS VESTUVĖS.
Birželio 7 d. Šv. Kazimiero

ir

LE LPG TURNĖ PO 
KANADĄ.

Labai galimas dalykas, kad 
LE LPG pirmininkas p. Sidzi
kauskas su keliais LPG nariais 
padarys per Kanadą turnė su 
pranešimais, tačiau šiam reika
lui yra būtinas tūlas susiorga par. bažnyčioje susituokė Al- 
nizavimas. Kurios lietuvių ko
lonijos šiuo reikalu būtų inte
resuotos prašomos atsiliepti i 
„NL‘.

MŪSŲ JŪRININKAS
Kostas Leipus šią vasarą jau 
antrą kartą lanko Montreal!. 
Šį kartą jis dalyvavo ir pikni- 

Ikų atidaryme.

LANKĖSI MONTREALY 
IŠ BROOKLINO

Tai visuomenės ir spaudos 
darbuotoja p. Spudienė, kuri 

skyrius birželio 21iyra New Yorko BALFo direk- 
7 vai. vakaro,Įjtorė. Ji viešėjo pas p. Stanu-

3119.
JAUNAVEDŽIAI 

ČIKAGOS
Elvyra KammsKaitė 

mas Degučiai lankėsi 
tą (jos) Jadvygą Šipelienę, 
Verdune ir čia praleido 
savaitę.

KOMUNISTŲ 
KOMPLOTAS

„LB“ praneša, kad „Posan- 
čialiečių svetainę“ lietuviai ko
munistai „laistė“ šeštadienį, su 
sidėję su lenkų komunistais, net 
ir bendras komplutas mažai pri 
viliojęs žmonių.

AUDĖJAI 
TEBESTRLIKUOJA

Kaip jau buvo rašyta, Mont 
lealio , ir Valleifreido audyklų 
audėjai streikuoja jau kelinta 
savaitė. Tuo reikalu iš Otta- 
wos buvo iššaukta taikomoji 
komisija, bet susitarti nepasi
sekę. Komunistinis elemen
tas naudojasi padėtimi ir „vei
dą 
kų 
da 
gi 
voti sau teises ir tinkamą darbo 
atlyginimą.

BAIGIA MOKSLO METUS
Šį šeštadienį, birželio 14 d., 

baigia mokslo metus ir šešta
dieninė lietuvių mokykla. Bus 
išeitojo mokslo žinių patikri
namieji egzaminai ir po to 5 
vai. vakaro A V par. salėje iš
kilmingas metų užbaigimo ak
tas ir dovanų įteikimas.

SUTUOK I UVĖS.
Tuokiasi Felicija Bagdonai

tė ir Vytautas rzbickas. Susi
tuokė Aibina Fllcrytė su John 
Zienka.

IS

ir Zig- 
pas te-

visą

raudoną košę“. Elektrinin- 
sąjungoje jie taip pat ver- 
košę. Darbininkai reikalin 
rimtos laikscnos ir išsiko-

LIETUVIŠKAS TAXI 
mielai patarnaus savo tautie
čiams. Vestuvėms ir laidotu
vėms nuolaida. Namų telef.: 
Victoria 2983. Skambinti po 
6 vai. vak. 23-5

VAIKŲ DARŽELIS 
atidaromas „NL“ kaimynystė
je. Teirautis telefonu: HE 
3119.

P. S A L C U N S 
TAISAU BATUS

I ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS
Šv. Kazimiero bažnyčios 

Piešiniė^ klebonas kun. J. Bobinas šeš 
tadienį pakrikštijo Jadvygos ir 

(Felikso Safrončikų dukrą Bi- 
J rutę. Subuvime dalyvavo se

nųjų ir naujųjų ateivių būrys 
ir gražiai praleido krikštynų 
dieną.

PARDUODAMAS šaldytuvas.
Kreiptis: CH 5763 vakarais.
—.." A ' M~ --- usr.
IŠNUOMOJAMI 2 atskiri kam 
bariai vedusių porai be vaikų, 
arba 2 viengungiams, su teise 

naudotis virtuve. Sužinoti
3980 St. Joseph Blvd. East., 

Apt. 4.
* W ~w...  WW———>

fonsas Stankus ir Adelė Skrui- 
byte. Abu jaunieji yra gimę 
Kanadoje ir Lietuvos nėra ma
tę, bet abu gražiai kalba lie
tuviškai. Tai abiejų jaunųjų 
tėvų nuopelnas. Ali. Stankaus 
tėvelis jau miręs prieš 4 me
tus, o mamytė Anastazija Stan 
kienė (teisinga- lietuviškai 
Stankuvienė) nenuilstama vei
kėja, ypač labdaros srityje. Jau 
nosios tėvai Pranas ir Adelė 
Skruibiai yra susipratę lietu
viai, Keliolikai tautiečių pagel
bėję atvykti Kanadon.

Vestuvių puotą iškėlė jau
nosios tėvai pp. Skruibiai. Da
lyvavo apie 156 asmenų, at
vykusių ne tik iš tolimų Kana 
dos sričių, bet ii iš JAV.

Šeimininkai, padent po
nioms Šilkauskienei, Leponie- 
nei, Kušleikienei, Bendžaitie- 
nei ir Rugenienci, bei pp. Bur 
bai ir Bendžaičiui, svečius vai 
šino gardžiais valgiais ir gė
rimais. Visą laiką skambėjo 
lietuviška daina. Jaunieji susi 
laukė gražių sveikinimų ir do
vanų. S. K.

Aną šeštadienį pp. Bukaus
kai šaunias vestuves iškėlė sa
vo duurai Aldonai, kuri ištekė
jo už Stepo Žaldoko1, į Toron
to. Nors jaunavedžiai abu jau 
gyvena Toronte, bet vestuvių 
atvyko į Montreal}, kame anks 
čiau gyveno nuotaka Aldona 
Bukauskaitė. Po vestuvių bu
vo gražus vestuvinis pobūvis Henrikas Adamonis, 
pas pp. Bukauskus. M. K. Knox St., P. S. Ch.

birželio mčn. 14 d. (šeštadie
nį) 3 vai. Massey Hall saleje 
(178 Victoria). Kalbės „Satur
day Nigth" redaktorius p. Wil 
Ison Woodside, Baltų Federa
cijos pirmininkas — Estijos Ge 
neralinis Konsulas p. Markus. 
Lietuviškai, latviškai ir estiš
kai žodį tais Dr Zubrys, p. 
Luisi ir p. Eckbaum.

Meno programos išpildyme 
dalyvauja; operos solistės p. 
Pranė Radzevičiūtė, Herta Lu- 
sa, soistai Brl. Marijošius ir 
Irene Losberg, pianistai Tali- 
valds Keninš, Salma Lohuaru, 
Erika Loosberg, lietuvių miš
rus choras kun. Pacevičiaus ir 
estų vyrų choras p. Toi diriguo 
jami.

Birželio mėn. 15 d. 9.30—10 
vai. per St. Catharines radijo 
stotį (banga 620; kalba Baltų 
Federacijos pirmininkas Kana
doje p. Markus, skaitomas Bal 
tų motei ų atsišaukimas į lais 
vojo pasaulio moteris; lietuvis 
kai, latviškai ir estiškai žodį 
taria E. Jurkevičienė, A. Gai 
lite ir j. Faets.

Birželio mėn. 15 d. 11 vai. 
iškilmingos pamaldos už de
portuotus — lietuvių katalikų 
parapijos bažnyčioje. Lietu
viams evangelikams pamaldos 
laikomos estų ir latvių evange 
iikų bažnyčioje.

Pageidaujama, kad moterys 
atvyktų į minėjimą apsirengu
sios tautiškai.

Lietuvi, gyvendamas laisva
me pasaulyje, neužmiršk bro
lių ir sesių likusių vergijoje.

POSĖDŽIAVO LIETUVIŲ 
DAILĖS INSTITUTAS 
Toronte gegužės 30—31 d. 

d. įvyko L. D. i-to suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo Insti
tuto atstovai iš JAV ir Kana
doje gyveną Instituto nariai.

Suvažiavimo metu buvo ap
tarti ateities planai dėl lietuvių 
dailės tremtyje ugdymo. Nu
tarta Lietuvių Dailės Geleriją, 
kuri buvo įkurta Vokietijoje ir 
kurios eksponatai atgabenti į 
Čikagą, papildyti naujais dai
lės kurmiais. Taip pat buvo 
nutarta organizuoti lietuvių 
dailę reprezentuojančias paro
das.

Naujon LDI vadybon išrink 
ti šie dailininkai A. Valeška — 
pirmininkas, T. Valius — vice 
pirmininkas, P. Augius — gen. 
sekretorius, V. Vizgirda ir L. 
Vilimas — nariai.

Gegužės 31 d. vakare dail. 
T. Valiaus namuose įvyko ar
batėlė, kurioje dalyvavo ne
maža grupė dailininkų ir sve 
čių.

T. L. N. F. VALDYBA 
PRANEŠĖ,

kad Toronto lietuvių namai yra 
užpirkti (1129 Dundas str.), 
t. y. duoti rankpinigiai ir pasi
rašyta užpirkimo-užpardavimo 
sutartis. Kelio atgal nėra, rug
pjūčio 1 d. reikės sumokėti 
9000 dor. grynais ir tą dieną 
mes gauname raktus ir tampa
me savų lietuvių namų šeimi
ninkais. Nuo to laiko prasidėi 
__K&u________________

naujas lietuvių gyvenimas To
ronte. Kampininko - pastum
dėlio gyvenimas pasibaigė. To 
ronto lietuvių namuose — lie
tuvybės išlaikymo tvirtovėje 
— jausimės Kaip Lietuvoje. 
Čia vyks niekelio nekliudomi 
ir org. susirinkimai, pobūviai, 
šokiai, kult, parengimai ir ma 
lonus laisvalaikio praleidimas, 
pasiskaitant spaudą ir besišne
kučiuojant su ai ūmaisiais. čia 
bus progos vieni kitus arčiau 
pažinti, susidraugauti ir ’tikrą 
lietuvišką širdį parodyti, pama 
tyti, pajusti.

Dabar dėl permažo bendra
vimo mes vieni į kitus dažnai 
su nepasitikėjimu ir didele, ne 
reikalinga kritika žiūrime. Į 
lietuvių namus įstatyta tiktai 
viena koja.

Kiekvienas Šero turėtojas 
turės balsą namų valdyme. 
Lietuvių Namų administracija, 
bus mūsų pačių demokratiniu 
būdu išrinkta ii kasmet per
renkama.

T. L. Namai bus pirmoji lie 
tuvių stambesne bendra nuosa
vybė Kanadoje. Čia mes būsi
me patys šeimininkais, nerei
kės iš kitų prasyti malonės, 
reikalui esant, visuomet gale 
Sime namus parduoti. Tat pa 
rodykime reikalo supratimą ir 
pirkite TLN Šerus. Vieno Še
ro kaina 25 d. Šerus platina 
liet, organizacijom ir liet, pre
kybininkai. Kurie pasirašė pa 
sižadejimo lapus, prašom mokė 
ti gryn. pinigais ar čekiais, 
vardu: „Lithuanian House 
Fund oi Toronto“. Gautus 
kvitus su TLNF antspaudu ir 
parašais) palaikyti kaip šėro 
savininko įrodomą dokumentą.

T. L. N. F. Valdyba. ‘
TORONTO LIETUVIŲ NA 

MŲ FONDO ŠĖRUS
PIRKO:

po 50 dol. Alf. Augutis, Vacys 
Vasiliauskas, X., po 25 dol.. 
Augaitis Pr., Gulbinskas P., 
Paleckis Ant., Sidonis Zigmas, 
Ratkus Jonas, Žekas Bronius, 
Baturkytė Rože, kėkštas Sta
sys, Kcamerytc L., Petraitytė, 
Raguckas Jonas, V. Puteikis, 
Bleizgys Jonas, Aldona Venc
kutė, Vanda Žukaitė, Antanas 
Virmantas, Virbas Butrimas, 
J. Apanavičiūtė, Liutkus Kos
tas.

Visiems ačiū
T. L. N. F. Valdyba.

APDEGĖ LIETUVIS
Massey Hary fabrike dirbau 

tis lietuvis B. Calutka, baigda
mas dienos darbą, gavo įsaky
mą šiukšes išvežti į kiemą ir 
sudeginti. Kadangi kieme jis 
rado krūvą šiūklių, atvežtų iš 
kito skyriaus, todėl savąsias 
suvertė ant jų ir visas kartu no 
rėjo sudeginti. Bet pasirodė, 
kad kitą skyriaus šiukšlės bu
vo sulietos benzinu, nes vos 
spėjus prikišti degtuką, stai
giai visos šiukšlės užsidegė ir 
liepsna, kildama t viršų, užde
gė Čalutkos rūbus, nuo ko la
bai apdege abi jo rankos ir krū

PADĖKA.
Širdingai dėkojame gimr- 

nėms, artimiesiems, prieteliams 
ir visiems kiliems pažįsta
miems už surengti mums staig 
meną 26 metų vedybinio gy
venimo sukakties proga.

Labai dėkingi krikšto duk
rai, kuri užfundijo ponų Lapi
nų orkestrą.

Tarp pat širdingai dėkojame 
visiems už gražias ir brangias 
dovanas bei linkėjimus sulaukti 
mums 50 metų vedybinio gy
venimo sukakties minėjimo.

Širdingai ačiū visiems
A. ir V. Rasimavičiai.

TAISO ŠALDYTUVUS
2336

LIETUVIŠKA
Priimu kasdien ir 

kiekvienu laiku.
82 nr. 7 Ave., Ville Lasalle.

Tel. HE 1772.

IŠNUOMOJAMAS priekinis, 
saulėtas kambarys vedusių po 

rai arba viengungiams.
357—8 Ave Ville Lasalle.

Telef. HE 0800.

; Mėsos krautuve
■; Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817
į 2379 Rosemount Blvd., Montreal.

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. JUŠKAITIS
/

Į 907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

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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