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Pačiais svarbiaisiais reikalais
PASIKALBĖJIMAS SU V. T. PIRMININKU KAROLIU ŽALKAUSKU IR L. L. K. 

PIRMININKU VACLOVU SIDZIKAUSKU 
(Specialiai Nepriklausomai Lietuvai) 

HENRIKAS BLAZASPasikalbėjimo laikas — ge
gužės 22 d., 6 vai. vakaro.

Pasikalbėjimo vieta — po 
nios Alenos ir Dr. Mykolo De 
venių ūkis Watertown, Conn.

Pasikalbėjimo aplinkybės— 
abu pirmininkai po pietų, iš-

nių sluogsniy paskutiniu metu 
keliamą klausimą: kokios tak 
tikos Lietuvos laisvinimo bylo 
je laikytis — trumpos ar ilgos 
distancijos, išeinant iš koncep 

braidžioję pp. Devenių ūkio kad Lietuvos laisvinimas 
pievas ir džiungles, nuo kitų įvyks greičiau ar nusitęs ilges- 
atsiskyrę, ilsina kojas ir kai-’”’“ 
basi.

Kiti—verandoje susėdę 
žosios Lietuvos Tarybos 
mininkas Erdmonas Simonai
tis, kuris, vykdamas su pas
kaita į Waterbury, Conn., čia 
buvo kelioms valandoms užsu 
kęs, lydimas LLK nario Mar
tyno Brako su ponia ir sūnum 
ir inž. Vilkgalio. Be jų — 
ponios Sidzikauskienė, f

Protestas prieš lenkų kėslus
PROTESTO NUORAŠAI PASIŲSTI KANADOS KARO MINISTERIUI, LIETUVOS 

PASIUNTINIAMS, KONSULAMS, VLIKUI, ALTUI, LLK IR LENKŲ KONGRESUI.
Kaip jau buvo „NL” skelb- iš šiaurės Lenkijos miesto Vii Lenkijos sienos. Mes neapim

ta, bal. 24 d. „The Montreal 
Star“ paskelbė žinią, kad Ka
nados Vicemaršalas G.E. Boo- 
kes, C. B., OBE. yra išdavęs 
leidimą įsteigti Montrealy len 
kti eskadrilę, kuri pasivadino 
,,Wilno“ ir jos vadu paskyręs 
K. Bieleckį. Dėl šio fakto KLB 
Politinis Komitetas, susisiekęs 
su atatinkamais Lietuvos veiks Wing“ __ 
niais ir gavęs jų pritarimą, pa- bolinti kraštutinių lenkų impe- mas, kaip tai daro lenkų vetera 
darė Vicemaršalui G. E. Boo- rialistinio gruoboniškumo ins- nai lakūnai, atrodo siekia ne pa 
kės demaršą, apie kurį painfoi tinktą, taip svetimą taikios Ka gerbti maršalą, bet jo įvykdy- 
mavo Kanados Karo Ministeiį nados žemei. Tai įžeidžia Ka- ' 
p. B. Claxtoną, Lietuvos ats- nados lietuvius ir sukelia nerei 
tovus, Generalinį kons. Kana- kalingos trinties tarp Kanadoo 
doje p. V. Gylį ir kitus veiks- piliečių, kurie šiuo rusų-komu- 
nius. Žemiau dedamas demar- nistų agresijos metu susiduria

maus, kuris nūdien yra anapus bavom Lenkijos įvykdyto Vil- 
Curzono Linijos ir kuris yra naus užėmimo 1920 metais. Di 
pirmutinio Lenkijos maršalo J. džiosios Britanijos nusistaty- 
Pilsudskio gimimo vieta“. mas 1919 m. tebėra išreikštas 

Politinis Komitetas turi gar- vadinamoj Curzono Linijoje“, 
bę atkreipti Jūsų dėmesį į tą J. Pilsudskis gimė Žalave 
faktą, kad Lietuvos sostinės (arba pagal Chambers Enciklo 
Vilniaus (sulenkintai — Wil- pediją Zulowe), Lietuvoje, o 
no) vardo panaudojimas „310 ne Lietuvos sostinėje Vilniuje.

pavadinti siekia įsim- Todėl šio miesto panaudoji-

Klausimas: Kaip vertinate 
pereitą savaitę New Yorke vy
kusią Veiksnių konferenciją ir 
kokias pozityvias išvadas iš 
jos darote?

K. Zaikauskas: jau pati kon
ferencija yra pozityvus reiški
nys. Ji prisideda prie veiksnių 
susiderinimo ir paskatins jų 
vieningumą.

V. Sidzikauskas: Ši konfe
rencija per visus mūsų trem
ties metus buvo pirmoji tokios 
apimties. Tiesa, ji visų sprendi 
mil nepadarė, bet daugelį klau
simų aptarė ir įstatė juos į tin 
karnas vėžes. Be to sutarta,

niam laikui?
Sidzikauskas: Reikia turėti 

Lietuvos laisvinimo ir trumpo 
ir ilgo distancijų programas.

K. Žalkauskas: Galima pri
leisti blogiausią atvejį, kad Lie 
tuvos laisvinimas užsitęs ilgęs 
niam laikui, bet taip pat būtina 
pasiruošti galimoms staigmeno kad ji ne paskutinė bet ateity-go tekstas ie kurio sumine. su prieškomunistine kova, kuri 
mSKlau«ima«- Ka manvtnmėie i® ga !ma turetl daugiau, tik toms įnstancįjomB dar fouvo piį yra bendra ne tik visiems kana 

. • dėtas platesnis memoranda-diečiams, bet taip pat lenkams
l . • ę lai *4 v i n i m Irti „k j -į z, c zl . c r a n I 1 * i - ■ - a tuiėtuinėtc mas kuriame yra konstatuoti ir lietuviams. Ogi minėtu bu-
kauskienė, Devenienė, Dr. M. vos laisvini™ trumpos distan- dar ką pridėti? - ’ • y ...........................

ei jos programos punktu? ’’ '•••••
_______ _________________ . V. Siazik.u.1..: Staigių įvy paaakyiiri^’diplomatai šioje 'tas^Zlino 

kas ir V Sidzikauskas buvo atveJu Veiksniams būti pa- konferencijoje dalyvavo dau- - 
siruošusiems tuoj įsijungti 3 giau negu stebėtojais, kaip sp-

Ma 
Pir-

Devenis ir kiti.
Vietoje įžangos K. Žalkaus-

tam Vilniaus pagrobimui pa
teisinti. Buv. Italijos ambasa
dorius Varšuvoje FRANCES- 
CO TOMMASINI štai kaip iš
kėlė Pilsudskio prisipažinimą: 
„Ponai, kadaise aš buvau pri
verstas pasakyti, kad genero 
las Želigovskis atsisakė kiaušy 
ti mano įsakymų užimdamas 
Vilnių. Dabar, kai aš vėl tapau 
paprastas pilietis, aš laikau sa
vo pareiga atitaisyti tą anksty
vesnį mano tvirtinimą ir atleis
ti Želigovskį nuo visos atsako
mybės. Jis veikė, kaip ištiki
mas bei sąžiningas karys pagal 
mano įsakymą“.

Net ir nūdien lenkų politikos 
vadai tremtyje atrodo neatsisa
kė nuo savo agresingų impe
rialistinių siekių lenkų tanios 
taikių kaimynų atžvilgiu.

Jie visais būdais drumsčia 
Vakarų pasaulio viešąją nuo
monę dėl tikrosios Vilniaus 
miesto padėties. Pasirodo, kad 
jie jau net pasiekė Kanadą su 
savo naivia galvosena, many
dami, kad pakrikštydami nie
kad Lenkijai nepriklausančio 
miesto vardu lenkų veteranui 
lakūnų oro pajėgų dalinį,—jie 
jau įgyja pusiau oficialų Ka
nados vyresnybiti pripažinimą 
jų imperialistinių siekių atžvil
giu. Čia kaip tik atrodytų tin
ka priminti Britų Ministerio 
Pirmininko Pavaduotojo Atlee 
1945 m. kovo 1 d. pasakytus 
parlamente žodžius apie len
kus: „Aš labai vertinu lenku 
savybes, tačiau aš negaliu pa
sakyti, kad tarp jų būtų žmo
nių su rimta politine išminti
mi. Yra ultra-romantiško gal
vojimo lenkų“.

Pažymėtina, kad kita lenkų 
grupė Anglijoje susvajojo, be 
abejo lenkų kraštutinių politi
kos vadų paskatinta, įmūrinii 
Westminster Katedroje Londo 
ne paminklinę lentą esą, išori
niai žiūrint, Vilniaus Aušros 
Vartų Panelei Švenčiausiai pa
gerbti. Lietuvos Ministeris 
prie Jo Didenybės Vyriausy
bės pervėlai tai patyrė, kad bū
tų galėjęs demaršais užkirsti si 

jų žygį. Tačiau jam paaiškinus, 
kad už to slepiasi grynai po
litinė intencija, kardinolas Grii 
fin ir visi augštieji Katedros 
dignitoriai atsisakė dalyvauti 
lentos atidarymo iškilmėse, 
nors jose turėjo dalyvauti visa 
civilinė ir karinė Lenkijos vy
riausybė su pačiu jos Preziden
tu prišakyje.

Visa tai pateikiame Jūsų dė

Lietuvos sostinę Vilnių hečią du siekiant gauti atsakingų 
faktai ir mažiau informuotiems Kanados vyresnybių pritari- 

is tų laktų mą Lenkijos įvykdytam smur
tui prieš lietuvių tautos teises 
j tą miestą, kuris 500 metų yra 
Lietuvos sostinė ir jos tautinė 
Meka, — kaip tik tas bendras 
frontas ir susilpninamas.

Korespondencijoje pasaky
ta: „Bataliono vardas kildina
mas iš šiaurės Lenkijos miesto 
Vilnius, kuris nūdien yra ana
pus Curzono Linijos ir kuris 
yra pirmutinio Lenkijos marša 
lo J. Pilsudskio gimimo vieta“.

Visa tai akivaizdus istorinių 
faktų klastojimas ir aiškus mė 
ginimas panaudoti Vilniaus va 
rdą imperialistinės lenkų pro- 
pogandos tikslams.

Visų pirma, Vilnius niekad 
nebuvo (gal tik kieno vaizduo
tėj), Šiaurės Lenkijos miestas, 
nes jis nuo 1323 metų yra Lie 
tuvos sostinė.

Kita vertus, Vilnius pagal
1919 m. gruodžio 8-tą nustaty 
tą Curzono Liniją buvo Lietu
vai pripažintas, kartu su Garui 
nu ir juos siejančiomis lietu
vių gyvenamomis žemėmis. Ši
ta linija eina 31 mylia į rytus 
nuo Vilniaus — Daugavpils — 
Gardinas geležinkelio ruožo n 
priskiria Lietuvos Respublikai 
jos lietuvių kalbos gyventojus. 
Šitą liniją Lenkija 1920.IX.9. 
sulaužė, brutalia jėga pagrob
dama Vilnių ir visą vieną tree 
dalį Lietuvos etnografinės te
ritorijos. Šitas pagrobimas ne 
tiktai sulaužė Curzono liniją, 
bet ir Alijantų 1920 m. liepos 
10 d. priimtą jų Spa Konferen
cijoje sprendimą, o taip pat
1920 m. spalio 7 d. Tautų Są

jungos Karinės Kontrolės Ko-
T., diplomatų, Alto, LLK ir misijos akivaizdoje Lietuvos 
Mažosios Lietuvos atstovai ir Lenkijos pilnai įgaliotų ats- 

Sudarytos komisijos Lietu- bendrame pasitarime pasiaiški- tovų pasirašytą Suvalkų sutar- 
~_ ir Vakarų proble- na, kas nuveikta ir kas artimo- tį.

moms tirti bei dokumentacijai je ateityje reikia nuveikti ir pa Tautų Sąjungos Tarybos 
ruošti. Sutartos priemonės in- siskirsto darbų vykdymą. Pirmininkas LEON BOURGE 
formacinei veiklai pagyvinti ir Konferencija sutarė atsišau-OIS 1920 m. spalio 11 d. pa- 
praplėsti. Pasiskirstyta darbais kimą j sovietų okupuotą Lietu- smerkė, Tarybos vardu, Len- 
ir uždaviniais. Sutarta, kad vą ir į laisvame pasaulyje gyve kijos vyriausybę šiais žodžiais: 
bent kartą per metus Vliko, V. nančius lietuvius. „Tokiomis aplinkybėmis lenkų

kariuomenės įvykdyta okupaci 
ja yra Lenkijos Tautų Sajun- 

DIDELĖ MONTREALIO UKRAINIEČIŲ PROTESTO gaj duotų įsipareigojimų sulau 
DEMONSTRACIJA PRIEŠ UKRAINOS OKUPACIJĄ IR žymas ir tad Sąjunga laiko sa- mėsini, kad Jums būtų žinoma 

ISTORINIŲ FAKTŲ FALSIFIKAVIMĄ. vo prievole reikalauti iš Lenki paviršutiniškai nekaltais atro-
Sausio 18 d. suėjo 300 metu, tos, Ukrainos nepriklausomy- jos Vyriausybės nutraukti tą dantieji lenkų žygiai, kurie tik 

kai Ukrainos hetmanas Boh- bę užgniaužė. Antram pasauli- okupaciją. Jei Vilnius lenkų Limoje apima neskanias poh- 
Chmelnickij Perejaslave niam karui prasidėjus, ukrai- nebus labai trumpu laiku eva- tines implikacijas ir turi agre- 

Maskvos caru Aiek niečiai vėl atgaivino Ukrainos kuotas, T. Sąjungos Taryba lai syvinius imperialistinius atspal 
• -----  •--------------- x_._: ----- . vius ju taikiu kaimynu atzvil-

- vieną valstybę visas išlaisvin- rinkti posėdžio svarstyti pade g>u- Mes giliai Įsitikinę kai. 
._ ,------.- čiai, kuri tėra labai rimta“. tvlrta sugestija bus padaryta

Dvidešimt ketveriems meta- lenkų veteranams lakūnams pa 
ms praėjus, SIR WINSTON keisti „Wilno Wing“ vardą ki- 
CHURCHILL, Britų Ministe-tu, tikrai Lenkijai priklausan- 
ris Pirmininkas, kalbėdamas čio miesto, pavadinimu, pavyz 
Atstovų Rūmuose, 1944 m. va- džiui, Varšuva. , 
sario 22-tą, pareiškė: „Dabai 

_ __ aš galiu priminti Parlamentui, 
pavergtos tautos privalėjo pūs- kad mes niekada nesame garan
ti didžiojo okupanto — MasK- tavę, Jo Didenybės Vyriausy-

Nukelta į 8-tą psl. bės vardu, jokios tam tikros

V. Sidzikauskas: Norėčiau

užklausti:
— Jūs .--------, ------ . . . -.

ferencijos ir visos eilės past matlskai ir kitaip, 
tarimų, vykusių pereitą savai R- Žalkauskas: 
tę, turite teisę į savaitgalio reikalauja, kad visi mūsų Veiks vaus pilnai, 
poilsį. Bet gal sutiksite atsa- niai būtų organizaciniu atžvil- Abiems pirmininkams už su
kyli į kelis klausimus spaudai? g‘u vieningi. Staigiems įvy- teiktą pasikalbėjimą buvo pa- 
Jei sutinkate, siūlau žaibišką kiams užklupus būt jau nebe dėkota skaitytoji] vardu, 
pasikalbėjimą, taupant laiką. laikas spręsti Veiksnių orgam- Henrikas Blazas.

— Sutinku, — atsakė K. nacinės vienybės ir '-------- --
Žalkauskas. cijų klausimus. Tad

— O kuriam laikraščiui? - mai re*kia išspręsti 
paklausė V. Sidzikauskas ii, gre*5}au- 
sužinojęs, kad „Nepriklauso
mai Lietuvai“, taip pat sutin
ka.

Klausimas: Vykusi Berlyne 
ir dabar vykstanti Genevoje 
tarptautinės konferencijos Lie 
tuvos išlaisvinimo viltį priarti
na ar atitolina?

K. Žalkauskas: Lietuvos iš
laisvinimo viltis būtų atitolina 
ma tik tuo atveju, jei Genevoje 
tikėtumės appeasmento tarp 
laisvųjįi Vakarų ir komunisti
nių Rytų. Nežiūrint didelio no . 
ro, kai kurių Vakarų valstybių veju? 
su komunistiniais Rytais priei- V. Sidzikauskas: Lietuvos 
ti susitarimo ir tarptautinį įtem klausimą išlaikyti gyvą tarptau 
pimą susilpninti, suteikiant ko- tinės politikos plotmėje. Dirbti 
munistiniams Rytams net kon- kartu su kitų komunizmo pa- 
cesijų, komunistinis užsiprašy- vergtų tautų veiksniais, kartą 
mas yra perdidelis ir nėra žen planuojant ir veikiant, kad ko
kių, kad appeasmentas galėtų munizmo pavergtų valstybių ir 

Lietuvos išslaisvinimo reikalas 
nebūtų nustumtas į antrąsias 
eiles. Nuolatinė, nenutrūksta- diskutavo Lietuvos laisvinimo 
ma diplomatinė akcija Lietu- programą, paryškino su Lietu- 

_______________ _ .... . . ke- vos išlaisvinimu susijusias pro 
Komunistinė arogancija Berly- hant. blemas. sienų, santykių su kai
ne ir Genevoje, dideli užsipra K. Žalkauskas: Lietuviškojo myninėmis valstybėmis Balti- 
Symai, ryškina jų tikslus net di potencialo išlaikymas išeivijoje Jos valstybių tarpusaviu santy- 
džiausių su jais susitarimo Ša ir tėvynėje. Visų veiksnių tai- k*M po išlaisvinimo ir visos Eu- 
lininkų akyse. Genevos konfe- ka iškelti tautiškai-kultūrinius ropos integracijos, 
rencijos nepasisekimas artina klausimus į pirmąsias eiles. Jei ! 
sprendimus, kuriuos kai kurios Lietuvių Bendruomenės, kuriai vos Rytų 
Vakarų Europos valstybės vis pirmoje eilėje tas klausimas turi 
stengiasi atidėti, norėdamos pa rūpėti, organizavimasis ne visuo 
sislėpti už laikinų susitarimų, se kraštuose yra patenkinamas, 
Kai Vakarai sprendimus pada- galima kalbėti apie L. B. statu- 

C rys, Lietuvos išlaisvinimo va- to kiekviename krašte pritaiky 
landa bus labjau sukonkretinta mą prie vietinių sąlygų. Didž- 
laike ir priartinta. Taip turėtų iausias rūpestis kreiptinas į 
būti, nes galimumų appeasmcn JAV, kur lietuviškoji išeivija 
tams tarp Vakarų ir komunis- skaitlingiausia ir be kurios Pa- 
tinių Rytų nenumatau. Komu- šaulio Lietuvių Bendruomenės 
nizmo veržimasis yra globali- organizavimo užbaigimas ne 
nis. Siekdamas užvaldyti Euro įmanomas.
pą, jis drumsčia vandenį, kur V. Sidzikauskas: Bendruo- 
tik gali. Agresiniai veiksmai menė turėtų padaryti didžiau- dan 
Azijoje turi padėti siekti tiks- sias pastangas susiorganizuoti, 
lų Europoje. Globalinis komu- Visi veiksniai turėtų padėti 
nizmo veržimasis skatina orga Bendruomenę pastatyti ant ko 
nizuoti globalinį nuo komuniz- jų. Jei kliūtys nenugalimos, rei 
mo apsigynimą. JAV eina tuo ketų jieškoti išeities šiai prob- 
keliu ir kitos laisvojo pasaulio lemai nugalėti, 
valstybės pačių įvykių yra į tą 
kelią įjungiamos. Į kovos su ko 
munizmu, pavergtų tautų ir 
Lietuvos išlaisvinimo kelią.

Klausimas: Ar jums neatro
do, kad išvedant iš pirmojo 
klausimo, visai būtų vietoje at- veiklos, 
sakyti į mūsų lietuviškų politi- problemą pozityviai išspręsti.

nušvietimas.

po Veiksnių Kon- ivyk*y raidą : politiškai, diplo audoje buvo skelbiama. Tiki- KLB Politinis Komitetas 
u; mės, ka(j sekančiose konferen- 3420 Drummond Street

Šis atvejis cijose mūsų diplomatai daly- Montreal, P. Q.
1954 mė gegužės 15 d. 
Air Vice-Marshal G. E. 
kės, C. B., OBE. 
Narional President, 
RCFA Association 

Sir: — 
Čia pridėtas Aide-Memoire 

pagarbiai pateikiamas Jūsų ma 
New Yorke geg. 18—19 d. loniam dėmesiui ryšium su pe- 

Taip pa* įvykusi veiksnių konferencija reito balandžio 24-os „The Mo 
staigių įvykių užklupti turėtu paskelbė, kad apie tai plautinę ntreal Star“ atspausidnta ko- 
mėme turėti jau paruoštus sp- padėtį ir Lietuvos išlaisvinimo respondencija, kurios turinys 
rendimus teritoriniais, tai yra perspektyvas bei apie atliktus pažodžiui šis: 
Lietuvos sienų, santykių su ir suplanuotus darbus padarė 
kaimynais ir kitais poltiniais pranešimą Vliko pirm. M. Kru 
klausimais. Neminint visų tų pavičius, Vykd. Tar. pirm, pro 
klausimų, kurie yra susiję už fesorius K. Žalkauskas, Maž. 
kovos už Valstybės išlaisvini- Liet. T-bos pirm. E. Simonai- 
mą laikotarpiu ir išlaisvinto 
valstybės tvarkymo pradžia.

Klausimas: Kokie būtų pag
rindiniai uždaviniai Lietuvos 
laisvinimo ilgos distancijos ai-

£miFlaten VEIKSNIŲ KONFERENCI 
Įdek gali- JOS PRANEŠIMAS.

Boo

V. Sidzikauskas:

mas yra
klų, kad
Įvykti. Tai nėra pagrindo prie
laidai, kad Genevos konferenci 
ja gaji Lietuvos išlaisvinimo 
viltį atitolinti.

V. Sidzikauskas: Priešingai, v.os laisvinimo klausimą

„RCAF (Karališkų Kanados 
Oro Pajėgti Pulkas Jgyja Nau 

ją Batalioną. Oro Pajėgų Są 
junga Priima Lenkų Dalinį.

Eskadrilės vadas K. Bielecki 
s tis, Alto sekr. dr. P. Grigaitis, paskirtas šefu pirmutinio užsie 

LLK pirm. V. Sidzikauskas, ir nio kilmės oro pajėgų batalio- 
Lit. Ūkio Atst. Komis, pirm. J. no, šiandien įsteigiamo vardu 
Audėnas. Gen. Konsl. J. Bud- „310 Wilno Wing“ Quebeco 
rys perskaitė Min. P. Žadeikio Provincijoje ir sudaryto iš len- 
pranešimą.

Konferencija 
kad tarptautiniai 
luliuojasi sovietų 
Europos dalies laisvinimo kiy 
ptimi ir kad Lietuvos valsty 
bės suvereninių teisių vykdy 
mo atstatymas tėra laiko klau
simas.

Konferencija nuodugniai iš-

konstatavo, 
santykiai ru 
pavergtosio:

kų, kurie Antrojo Pasaulinio 
Karo metu tarnavo RAF (Ka
rališkose Oro Pajėgose) ir R 
CAF bei kuris priimtas į RC 
AF Sąjungą.

Oro Pajėgų Viceadmirolas 
G. E. Brookes, CB, OBE, Tau
tinis RCAF Sąjungos Prezidei. 
tas, įteikė Eskadrilės vadui Bie 
leckiui chartą.

Įteikimas įvyko RCAF 
(Aux) Radio ir Susisiekimo Da 
linio būstir/ėje, 20 Laurier stre 
et West.

Bataliono vardas kildinamas

pasirašė su 1----------- --------------- „ ... • ■
siejum savitarpinės pagalbos nepriklausomybę ir sujungė į kys save Įpareigota tuoj susi- 
sutartį, netrukus Maskvos su
laužytą, beveik taip pat, kaip tas Ukrainos žemes, bet vėl ne 
Maskva sulaužė draugingumo x 
sutartį su Lietuva. Po to sekė

K. Žalkauskas: Būdinga, kad Ukrainos okupacija, prieš ku
kai kurie Veiksniai, kurie anks rią ukrainiečiai kovoja visą lai- 
čiau ribojosi vien tik politine ką. Po pirmojo Pasaulinio ka- 
veikla, šiandien jau nebe taip ro, 1918 m. Ukraina, kaip u 
kategoriškai stengiasi atsipalai Lietuva, buvo paskelbusi Uk- 
doti nuo tautiškai kultūrines rainos nepriklausomybes atku-

Tai gali teikti vilčių rimą, tačiau Maskvos jėgos, iš
vienos pusės, ir Lenkijos, iš ki

laimė — naujas okupantas — 
nacinė Vokietija tą nepriklau
somybę užgniaužė. Bet ukrai
niečiai toliau kovoja ir neabejo 
ja, kad ateis Ukrainos laisvė ir 
nepriklausomybė.

Vasario 18 d. visos Maskvos

čiai, kuri tėra labai rimta“.

Su labai gilia pagarba
J. Žmuidzinas 

Komiteto Pirmininkas.
J. Kardelis
Sekretorius.



2 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. V. 26. — Nr. 21 (370)

JVEPRIKIrAUS.^AlA Llt'!LU\/A
I N D E P E NDENT LITHU A N I A 

Redaktorius Jonas Kardelis 
Redaguojama bendradarbiaujant Redakcinei Kolegijai. 
7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q., Canada 

Telefonas: HEmlock 7920.
Prenumerata metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje .......................... $ 5.00Canada ...............................$5.00
Amerika ir P. Amerika $ 5.50America & S. America $ 5.50
Visur kitur ......................$ 6.000ther Contries................. $6.00
Teksto eilutė............... et. 0.15Pajieškojimų kaina . . . .$ 1.00
Adresų pakeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

PAREMKIME SILPNESNIUS
LIETUVIŲ BŪKLĖ VOKIETIJOJ.

Mes čia sotūs ir apsirengę balai, cukrus, elektra) Kanado 
begyvendami, automobiliais, je daug pigiau, negu Vokieti
namais, šaldytuvais ir pan. be- joj.
sirūpindami, atrodo, retai ka- Aišku, kad be mūsų pačių, 
da besirūpiname Vokietijoj Ii- išemigravusių lietuvių žymios 
kusius lietuvius ir mažai supra šalpos jie gyventi negali. Ta- 
timo turime, kaip jie ten gyve čiau ta mūsų šalpa nėra pakari 
na. karna. Todėl organizmo išseki

Vokietijoj likusių, Vok. Kr. mas ir pasėkoj to ligos nuolat 
bendruomenėje užsiregistra- plečiasi.
vusių, yra apie 7.800. Iš jų da-- Kaip baisi Vokietijoj likusių 
lis dirba darbo kuopose, maža tautiečių būklė, galime supras 
dalis dirba vokiškame ūkyje, ti iš to, pavyzdžiui: Augustdoi 
Šie pragyvenimo šaltinius tu- fo stovykloje yra 110 lietuvių, 
ri. iš jų 34 džiovininkai, 7 chroniš

Tačiau apie 6750 yra, kurie ki ligoniai, 9 invalidai, 65 vai 
nei dirbti gali, nei išemigruoti; kai, 4 seneliai, Whenen stovyk a 
niekas jau jų dėl sveikatos ar loję yra 395, iš jų 65 džiovinin- | 
šeimyninio stovio (našlė su ma kai, 19 chroniškų ligonių, 6 in t 
žais vaikais) nebeįsileidžia. Tą validai, 132 vaikai, 6 seneliai. i 
grupę sudaro 2.200 vaikų, 688 Toks maždaug vaizdas viso- į 
seneliai, 650 T. B. C. sergą, se stovyklose, kurių mažai be- 
288 invalidai, sergą įvairiomis ra, toks pat vaizdas ir ne sto- 
chroniškomis ligomis ligoniai ir vykiose gyvenančių lietuvių, 
našlės su mažais vaikais. Tik ši Galite įsivaizduoti, kokios gru 
tie ir šelpiami lietuviškų šalpos mtynės su gyvenimu pas juos 
organizacijų. kasdien vyksta esant tokiai pa-

AMERIKOS LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEK
TŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS BOSTONE.

A. L. I. A. Sąjungos istorija sį pasisekimą mūsų intehgenti- 
siekia ankstyvus Nepriklauso- jos tarpe, 
mybės laikus, kai Lietuvos In
žinieriai susiorganizavo į Lietu 
vos Inžinierių Draugiją tiksiu 
kelti technikinę Lietuvos kultu 
rą bei gerbūvį ir tobulintis sa
vo specialybėse.

Būdami Vokietijoje, inžinie
riai ir architektai savo organi
zaciją pavadino Lietuvių Inži
nierių Tremtinių Draugija. Iš- 
emigravę į įvairius kraštus, Karlsruhes Politechnikumo stu 
kur susispietė į atskirus Lietu (jentui M. Bružui, studijuojan- 
vių Inžinierių ir Architektų Są čiam ten statybą; be to reikia 
jungos skyrius didesniuose JA sucjaryti organizacijos Šalpos 

» V miestuose. Tie skyriai susi- poncją, bei galutinai sucemen
tuoti ALIAS į vieną stiprų vie 
netą, pajėgų kultūriškai ir eko- 
_____ Suvažiavimas įvyks' 
gegužės 29—31 dd. So. Bos-

Šiuo metu yra ruošiamas tre 
čiasis ALIAS-gos suvažiavimas 
Bostone, kur yra nedidelis, bet 
veiklus ALIAS skyrius. To su
važiavimo uždavinys bus pa
tvirtinti laikinuosius Ištremtų
jų ir Išvežtųjų Lietuvių Inži
nierių vardo stipendijos nuosta 
tus, pagal kuriuos jau dabar 
yra yra mokama stipendija

Neužmirškime atnaujinti 
„Nepriklausomos Lietuvos” 

prenumeratos
IR PARAGINKITE KITUS JĄ UŽSIPRENUMERUOTI

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

jungė į Sąjungą.
Sąjungą dirba kaip vienetas *■ " — 41V LCl . 17 VA I V

su skyriais didesniuose JAV llomj§kai 
miestuose, glaudžiai bendradar 
biaudama su PLIAS skyriais ^Mass? 48? East, ?th. Št“. 
kituose kraštuose: Kanadoje, kur bus ir aroda 
Australijoje, Argentinoje, Vo
kietijoje, Anglijoje, Kolumbijo 
je, Venecueloje.

Didžiausia jungtis tarp lietu 
vių inžinierių yra Čikagoje lei
džiamas mėnraštis „Technikos 
Žodis“.

Sąjungos skyriai organizuo
ta amatų kursus, kurių vieni — 
braižybos kursai — turi geriau

Linkėtina, kad suvažiavimas 
ir busimoji naujoji ALIAS Cen 
tro valdyba pastatytų ALIAS- 
gą i pirmaujančių lietuviškų or 
ganizacijų tarpą, vadovaujan
čią technikiniam atkursimos 
Lietuvos pasiruošimui.

Alg. Didžiulis.
ALIAS C. V-bos Sekretorius.

- „Tauro“ Klubo Valdybos narį

JONĄ RAMANANUSKĄ 
ir

DALIĄ PALKOTAITĘ
sutuoktuvių pioga sveikina

Sporto Klubas „ ’Taura s“.

Pažinkime Kanaaa
KANADA IR TARPTAUTINĖ AVIACIJA.

Kanada maždaug prieš 10 Prie ICAO ir IATA_ darbo
Tiesa, jie gauna iš vokiečių dėčiai ir visko trūkstant, mais- metų pasidarė oficialiu tai ptau prisideda Institute of Interna- 

valdžios pašalpą: mėnesiui vie to, pinigų ir sveikatos. tinės aviacijos centru. Pašau-tional Air Law, kuris yra Mc
nam asmeniui apie 44 DM Tad ar mes negalime jų su- iio tautos pasirinko tada di- Gili Universitete Montrealyje. 
(10,5 dol.), kitiems šeimos na-šelpimui atsižadėti į metus ko- džiausį Kanados miestą Mont- Kanados dalyvavimas aviaci 

...... ................................... ’ ’ ’ ’ ', naujai suorganizuotos joje neapsiriboja šių tarptautl- 
tarptautinės aviacijos organiza nių organizacijų buvimu jos že 
cijos vyriausia būstine. Pra- mėje. Jos dvi vyriausios oro 
džioje ta laikinė organizacija linijos—Trans-Canada Air Li- 
1947 metais pasidarė „Interna nes ir Canadian Pacific Air Li- 
tional Civil Aviation Organiza- nes — yra pasaulio vadovauja- 
tion“ (ICAO). mų oro linijų tarpe.

63 valstybės dabar yra šios Trans - Canada Air Lines 
ICAO organizacijos nariais, ku kompanija priklauso valstybei

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
.Nuo Kuršėnų rašo: „Tėve-riau dabar pragyvena, turį ož- 

liai išvežti į Sibirą. . . Aš gyve- ką, avį. . .“
nu gerai — mokinuosi. . . La- šių laiškų gavėjas aiškina, 
bai laukėm pavasario, nes labai kad jis gausios šeimos narys, 
šalta gyventi, kai sienos šia- kurios du sūnūs ir dvi dukte- 
piuoja... Pavasarį galima bus rys išsiųsti į Sibirą. Žinoma, 
oran išeiti. Dabar bloga, nes ten, Sibire, „gyvena gerai“, 
patalpos mažos. . . Parašyčiau „kaip rojuje“, pliki, nuogi, be- 
ir daugiau, bet pamokų daug n namiai. Stovykloje, kad ir ne 
jos labai sunkios ir daug už- erdvu, bet už tai miške oro už
duota, tai rašyti laišką netuiiu tenką. ..
laiko...“

Kitame laiške rašoma: 
tau daug laiškų rašome, bet ma 
tyti tų jų negauni. . . Dabar 
džiaugiamės labai, gavę tavo 
laišką.. . Danutė net pa
sveiko iš to džiaugsmo. . . Ma
nęs mokintis jau • neleidžia. . . 
Mes su Praneliu dar maži ir ne 
darbingi, o 
ms uždirbti

Trečiame 
už vaistus, 
padėjo. Labai geri buvo. . . Čia kom, nes nei* dieną, nei naktį 
mes jų negaunam. . . Išgėriau neteko miegoti — tai buvo pra- 
kelis pačkiukus ir rankos nusto garas...
jo skaudėti. . .“ Dabar atsistatom... Beveik

Ketvirtame: „Mes džiaugia-visur sukolektyvinom...
mės, kad tu laisvas esi ir lai- Pas jus, kaip girdžiu per ra- 
mingas, o mes ligų perimti. . . Giją ar laikraščius pasiskaitau, 
Kūčias praleidome labai liūd- tai labai išnaudoja kapitalistai 
nai. Visų jūsų vietose (išvežtą — jūs ten - 
į Sibirą tėvų ir pasitraukusių į neuždirbate...
Vakarus) padėjome po eglės IL— 
šakutę. . . Kalėdų pirmą dieną paukščiai 
vakare tokie neramūs buvome, Prašyčiau Streptomycino nuo 
nes aplankė tokie nemieli sve- plaučių... Jie veikia puikiai, 
čiai, kad visi virpejom, kaip kaimynas gavęs papasakojo. . . 
drebulės lapai. . . Kaimynams Dar daug, daug aš parašy- 
daviau paskaityti jūsų laišką,— čiau, tačiau kai kitas rašo; tai 
visų akyse nušvito vilties žibu- taip ir negali daugiau...” 
l ėliai. . . Iš mamos gavau laiš
ką (išsiųsti į Sibirą). Jie ge-

senelei vienai mu- 
duonos sunku. . .“ 
laiške: „Dėkojam 
kurie mums labai

Laiškas rašytas š. m. kovo pa 
Mes baigoje, gautas gegužės pra

džioje. Duodamos ištraukos: 
„Esam išlaisvinti iš fašisti

nio jungo, atsigausim atsikratę 
to prakeikto vokiečio ir buoži
nio režimo...

Jie atėmė iš mūsų viską: grū 
dus, gyvulius, arklius, drabu
žius ir elgėsi su žmonėm, kaip 
norėjo... Pusę žmonių išvežė į 
Saksoniją, kitus sušaudė., ir ap 
sakyti neįmanoma...

Mes visi pražilom ir nupli- 
, nei naktį

— jus ten vargstate ir nieko

Laukiame pavasario... Jau 
pradeda atskristi...riams po 23 DM (5 dol.), bet kios dėžės alaus, kokios bonkos realį, 

maksimum 120 DM. (30 dol. ar poros visky, maitinimo šei- 
mėnesiui, nežiūrint šeimos dy- mose kačių ar šunų ar kitokių 
džio. Iš tų pinigų jie turi užsi malonumų, kad vykstant dabar 
mokėti buto nuomą, už kurą, Kanadoje rinkliavai, kelis do- 
šviesą ir dar turi likti maistui, lerius paaukotum kenčiantiems 
rūbams, avalinei. didžiuliame skurde tautiečia-

Aišku kad iš tos šalpos pra- ms. Net ir po 10 dol. jų sušelpi 
gyventi negalima. Kad suprastu mui paaukoję, mes dar nevai g 
me, kaip galima gyventi, jsivaiz sime, o jiems būtų galima pa- rie sudaro specialų Jungt. Tau ir jo*s lėktuvai skrenda oro ke-
duokim, kad mūsų viengungiui siųsti bent po svarą tankų me- tų skyrių. Organizacijos veik- liais, kurie apglėbia pasaulio
su 30 dol. reikėtų vieną mene- tams, pinigų vaikučiams pieno la apima pasaulinio standarto ketvirtadalį, kas sudaro maž-
sį pragyventi, nors kaikas (rie- nupirkti. L. Tamošauskas, sudarymą aviacijos saugumo, daug 19.000 mylių. Be to, TC 

patikimumo bei pastovumo ir A aptarnauja dar ir svarbius 
kita. centrus Europoje kaip ir Cenl-

Montrealyje taipogi yra vy- rinėje Amerikoje, apimant 
riausia būstinė Tarptautinės Meksiką ir Karibijos sritį, 
transporto Sąjungos (Interna- C *’ ~
tional Aviation Transport As-veikia 10.000 mylių vidaus oi o kokie jie bebūtų — rusiški ar H- 
sociation, IATA), kuriai pri- keliais ir daugiau kaip 17.000 vokiški. Mat, Bimbai okupan 
klauso septyniasdešimt oro h- mylių tarptautiniais keliais, ku tai labai mieli. Vergu gimęs, 
nijų, atliekančių 95 nuoš. pa- rie išsitiesia nuo Vancouverio jįs vergu nori ir mirti. Todėl 

" jam, nesugebančiam pakelti 
akių augščiau, atrodo visai ge
rai, kad vietoje vokiškų oku
pantų dabar Lietuvoje sėdi ru 
siški okupantai. Na, tiek to dėl 
šito, nes vergu gimus sunku su 
prasti laisvę. Vabalu gimęs aru 
neskrajosi.

Bet Bimba, be savo bendro 
vabališkumo, dar ir apsimeta 
mažesniu vabalu, negu jis yra. 
Jis Simonaičiui kaišioja Klaipė 
dą. Esą, tenesirūpina Simonai
tis Klaipėda, nes ji esanti sovie 
tinėje Lietuvoje. . .

Ne, drauge Bimba, Simonai
tis ne Klaipeda rūpinasi, bet vi 
sa Mažąja Lietuva, kurią sovie 
tinis okupantas prisijungė prie 
Leningrado oblasties. Tai šu
tys su Karaliaučium, sovietų 
pavadintu Kaliningradu, su Įs
ručiu, Tilže ir tt. Ne viena Klai 
pėda sudaro Mažąją Lietuvą, 
bet visos žemės, kurios, Rusi-

i Vokietija besidalinant nės žmones valgė. Motinos vai 
Lietuvą, vokiečių buvo paveig gė savo vaikus. Tai yra baisus 
tos 600 metų, o dabar Maskvos faktai, bet faktai tikri. Dėl to

Manau, kad visiems aišku! 
Nukelta į 7-tą psl.

Ką rašo kiti
PIRMININKAMS ATVYKUS.

„ . .. mūsų vyriausiosios kr- ir šie klausimai su pirmininkais 
ašto laisvinimo institucijos va- turės būti pagrindinai išnagri- 
dovaujančių asmenų atvyki- nėti.
mas duos progos dar labjau su Kai prieš akis stovi ne vien 
glaudinti laisvinimo darbo gre- bėgamojo meto reikalai ir efek- sauiio 
tas su šiame krašte esančiais tyvus veikimas, visuose pašau- kimo, 
lietuviškais veiksniais, peržiū- lio politikos centruose, bet kai 
rėti laisvinimo darbų progra- mes turime gausybę būsimos is 
mas ir būdus, pasiskirstyti dar laisvintos Lietuvos problemų, 
bu toms programoms ir atei- kurioms reikia gerai pasiruoš- 
ties darbams įvykdyti. ti, tuomet iškyla ir gausesnio

Šiame krašte, visiškame kon- būrio VLIKo bendradarbių mo 
takte, su lietuvių visuomene ir bilizavimas. 
JAV administracija veikia 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Washingtone yra nepriklauso
mos Lietuvos įgaliotas minisl 
ras P. Žadeikis, kitose vietose 
— Lietuvos konsulai, New Yor 
ke tarp kitų pavergtųjų kraštų 
egzilų, Europos Laisvės Komi
teto globojamas veikia Lietu
vos Laisvės Komitetas. Čia yra 
ir BALFas, 1

Bimba vabalo rolėje. protestuos prieš šią deportaci- 
Apsimesdamas visišku durne M? . . ,T ,

hu, Bimba kolioja Simonaitį, , . Taigi: Kardelis užprotestuos 
Canadian Pacific Air Lines kad gis nepakenčia okupantų, kiekvieną neteisėtą deportaci-

Bet kodėl „L. Balsas” nepro 
testuoja prieš šimtus tūkstančių 
neteisėtą deportaciją, vykdomą 
Rusijos? Kodėl „L. Balsas” ma 
to vienos šeimos skaldymą, ko 
dėl jis nemato šimtų tūkstan
čių šeimų skaldymo, vykdomo 
Rusijos? Kodėl jis mato krislą 
ir nemato rąsto?

Apie „negerai“ ir „gerai“. 
Winipegiškis Patrijotas „L.

Balse“ užsipuola Mandrapypkį 
ir daro jam visokių priekaištų. 
Trumpai Patrijotui: Kas buvo 
N. Lietuvoje negerai ir Mand- 
rapypkis sako — negerai. Bet 
kodėl Patrijotui. .. sovietuose 
viskas gerai?

Kad N. Lietuvoje galėjo bū 
ti geriau, dėl to galima nesigin 
čyti, bet kad joje niekam nete
ko badauti, tai irgi yra tiesa. 
Patrijotas, matyt, badavimo 
faktus painioja ir maišo su So
vietų Rusija. Ten tikrai badavo 
ir nuo bado mirė žmonės šim
tais tūkstančių. Iš bado ten žmo

ir Pietarptautinio oro susisie- iki Oriento, Australijos 
tų Amerikos. (C. S.).

KAUNO PILIETIS — MONTREALIO 
MILION1ER1US.

Pasisekimas atvyko rūkytos mėsos sumuštiniais. 
„Macleands Magazine”, bu- nešė savo draugėms. Taip 
įdomus ateiviams Kanadoje sidėjo biznis.

1929 m. jo šeima nusprendė 
rizikuodama savo mažą bizneij 
perkelti į Montrealio turistų 
centrą. Pasirodė, kad šis perkė 
limas buvo sėkmingas. Ben's 
dabar yra gerai žinomas susiti
kimo centras teatralų tarpe ir 

Ben's yra gerai žinomas JZv Ben's maistas yra išpopuliarin- 
me patyrę, kad Europoje taip y jr Kanadoje rūkytos jautie- tas aktorių, rašytojų ir muzikų 

_________ ___ y__ atskirų valstybių yra per dvide nos sumuštiniais. Ben Kravitz visoje angliškai kalbančioje 
ir BALFas, kuris šelpdamas šimt vietų, kur kaimynai nebu- dirba sunkiai ir ilgai, 
pavargusius lietuvius, tuo pa- vo ir nėra patenkinti buvusio- 
čiu dalyvauja Lietuvos laisvini m*s sienomis. 1 ad jei visų Eu

ropos išlaisvintų valstybių gin
čytinos sienos bus išlyginamos vaitėje.

vo
Turime aplink save kelis kai straipsnis, 

mynus, kurie turėjo nemažas 
mūsų žemių dalis užgrobę, jie 
ir toliau kęsinasi jas pasilaiky 
ti. Jei ateityje sienų su kaimy
nais nustatymą lems ginklo jė
ga, suprantama, ginklo pagal
ba bus sienos nustatomos. Esa-

. Ten buvo Ben Kia 
vitzo istorija. Jis atvyko iš Kau 
no, Lietuvos prieš 55 metus. 
Dabar jau jam 77 metai. Jam 
ir jo šeimai priklauso vieno mi- 
liono dol. vertės restauranas 
Montrealyje.

pia-

mo kovoje.
Be lietuviškųjų veiksnių ir 

lietuvių visuomenės, su kuriais 
pirmininkams teks daug kon
taktuoti; jiems esanti palanki 
dirva ir JAV administracijoje 
turėti kontaktą su įvairiais šio 
krašto pareigūnais. ..

Paskutiniuoju metu Lietu
vos laisvinimo darbai ir laisvi
nimo organizacijos klausimai 
per kelis atvejus buvo New

šiaurinėje Amerikoje.

Kai atvyko Kanadon, jis dir Ben'ui negalima įkalbėti, 
bo už du dolerius ir maistą sa- kad jis atsisakytų nuo biznio ir 

Kai buvo susitaupęs pasitrauktų. Nežiūrint, kad jis 
ginklo pagalba, tuomet5 ir vėl 200 dol-> Jis vedė ir Perėjo prie 77 metų amžiaus, 
Europa atsidurtų nepabaigia- pervežimo ’ ” — ’ -
mų karų sūkuriuose.

Kai, nors ir pamažu, šian
dien Europoje yra organizuoja 
mos antvalstybinės politinės ir 
militarinės pajėgos, galime iauk

dar
, u.iuu x, »«x. į uiVLia oxx.xz TCS • . .

Montrealyje. torane ir tai jis daro šešias die- -jai su

jis vis 
biznio, išvežioda- dirba 17 vai. į dieną savo 

mas medžiagas ]
Bet kartą visas krovinys me- nas savaitėje. (CS). 
džiagų buvo pavogtas iš jo ve
žimo.
maždaug 500 dol. iš savo septy

Tis sumokėto savininkui® Dr’ med- wilhelrnas St., an prisijungtos prie... Leningra-bado Rusijos diktatoriai kreipė 
u 500 dol iš savo septy ksčiau dirbęs Karaliaučiuje, sa do. . . Kaip jau taip vabahskai si pagalbos į Ameriką,^ kuri 

ti, kad valstybinėms sienoms metų santaupų ir turėjo pa 
nustatyti nebus leidžiama var- sitraukti iš šio biznio, 
toti karinius ginklus. Tačiau r- -

pci KC113 divcjua MUVM 11VVY . . , . . . . a uuu JV fcuivuu ou^uivvjv uvi OIUID not V UlViaib X^TU-T/ , FaCI tOl, UldUgL JUilllUO. 11 pa-

Yorke aptariami Vliką sudarau lylllms> 0 111 ai 1 ° 1U atveju, ciai-yti Montrealio siuvyklų ra- da ir aš pats visą laika dar te rašyk savo draugams, kad tai, 
čių organizacijų atstovų pasita 
rimuose. Jau yra paruoštos n 
platesnės darbų programos. To 
dėl atvykusiems pirmininkams 
teks ir čia pateikti savo veiklos 
apyskaitas ir drauge padisku
tuoti tolimesnės veiklos ir oi- 
ganizacijos klausimus. VLIKą 
sudarančių grupių centrai, gy
vai diskutavę VLJKo būstines 
klausimą — Europa ar Ameri
ka, o lygiai ir kitus klausimus,

dėl savo valstybės sienų reikia 
būti labai gerai iki smulkmenų 
pasiruošusiems. . .

Lygiai labai svarbūs ir busi
mieji Lietuvos vidaus reikalai; 
politinė santvarka, teisiniai už 
daviniai, kultūriniai uždavi
niai, socialinė ir ekonominė sis 
temos“. (Sėja).

Rašykite paprastai ir 
nesivaržydami.

jone krautuvę. Krautuvėje ji 
parduodavo maistą mergai
tėms, kurios dirbo netolimuose 
fabrikuose. Ben'as nuspiende, 
joms duoti jautienos, kaip ji 
būdavo paruošiama Lietuvoje. 
Jis sūdė ir rūkė jautieną, bet 
kai jis mėgino įpiršti tuos su
muštinius su jautiena mergai
tėms, jos atsisakė. Rūkyta jau
tiena joms atrodė keista. Po 

‘.............. ” ' ' >, ■ Transvalijoje, Pietų Afriko- daug įkalbinėjimų viena iš tų
nutarimo nedarė be paties VLI je gyvena per 30 lietuvių šei- mergaičių pagaliau pamėgino 
Ko žinios ir susitarimo. Tad mų. sumuštiriį. Jai patiko, ir ji pra nio sąmoningumą“

ko: „Aš niekados neužmiršiu, to nematyti? daug pagelbėjo badaujančiai Ru
kiek daug ir su kokia meile Ir, baigiant, nevadink Simo- sijai. Matyt, Patrijotas tuos 
Lietuvos ūkininkai baisiau naičio graborium, kai pats toks faktus supainiojo. Patrijote, pa 

Tada jo žmona sugalvojo ati siais karo metais (1945-47, ka esi, drauge Bimba. Žinok ir pa- sigydyk!
Paklausimas Bimbai.

Kada Bimba, paleidęs apie
bebuvau Karaliaučiuje) tūks kas tinka tikram graboriui, ku- 
tančiams vokiečių moterų ir 
vaikų iš Rytprūsių, kurie, pas 
kutinio vargo prispausti, buvo 
pabėgę į Lietuvą, atėjo jiems 
j pagalbą, nepaisydami pavo 
jų, kad gali patys nukentėti ir vien Klaipėdos, 
su kokiu užjautimu juos pri 
ėmė, maitino arba, ištikus pa 
vojui, pasiųsdavo pas savo kai 
mynus. Tai rodo tikrą vakarie 
tišką lietuvių bendro likimo 
supratimą ir augščiausio laips

ris mano, kad jo plepalai ir pa
laidos Mažąją Lietuvą Mask Kardelį gandą, kad jis yra tur- 
vos kišenėse, tai netinka Simo- tuolis, paskirs iš savo pusės ko 
naičiui, kuris rūpinasi visos 
Mažosios Lietuvos laisve, ne

misiją, kuri įvykdys Bimbos su 
Kardeliu turimų turtų pakeiti
mą? Argi Bimba, leisdamas 
gandus, taip nachališkai me
luotų? Pats dėdamasis prole-Mato krislą ir nemato rąsto.

„Liaudies Balsas“ susirūpi- tarų, o Kardelį reklamuoda- 
nęs dėl Glazerio šeimos, kuri rnas turtuoliu, argi Bimba bijo- 
esą bus suskaldyta ir deportuo tų su juo turtais keistis? Tat, 
ta iš Kanados. Dėl to, „L. Bal- koks gi Bimba proletaras? 
sas“ klausia ar Kardelis neuž- Mandrapypkis.
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Kas buvo tas Germantas? tai bus visiems- aišku, kad vo
kiečiai veišai vartoja smurtą, 
norėdami vėl užgniaužti pia- 
žįstančią laisvę. O p. Raštikiui 
patariau, grynai asmeniškai, — 
neiti į vokiečių siūlomą mario 
netinę valdžią!

Nustebau, kai tuoj po to, iš 
ėjęs į Laisvės Alėją, 
vėl mano prietelių p. German
tą. Kai karo pradžioj niekam 
nebuvo galima atvykti iš Vo
kietijos į Kauną, tai jam, ma
tyt, ta bendra taisyklė nesuda
rė jokių kliūčių.

Čia tenka paminėti, kai min. 
Škirpa Berlyne, išleisdamas 
mus j vertėjus, pasakė patrioti 
nę kalbą, paaiškino apie numa
tytą ir organizuojamą sukilimą 
Lietuvoje, pirmam šūviui pasi
girdus prie sienos, kad tuo bū 
du užbėgtų vokiečiams už akių 

. ir patys faktinai atstatytų sa
kuti sį v0 iaiSVę įr pastatytų vokiečius 

prieš įvykusį faktą, — maty 
ti nujautė vokiečių planus. Jis. 
tarp kitko pareiškė, kad jei 
vokiečiai oficialiai neleis jam 
vykti j Lietuvą, tai jis rasiąs 
būdą slaptai pereiti sieną, kad 
atsidurtų Lietuvoje. Deja, ir 
geštapas, matyti, žinojo min. 
K. Škirpos dažnai demonstuo- 
jamą bekompromisinį nusista
tymą dėl visiškos Lietuvos Ne 
priklausomybės, dėlto pasisku
bino uždaryti min. Škirpą na
mų arešte ir sutrukdyti atvyki 
mą į Lietuvą.

Bet p. Germantas jau turėjo 
specialę misiją Kaune. Jis, me 
ko nelaukdamas, čia pat Lais
vės Alėjoje ties Monikos ka
vine išdrožė man savo ciedo. 
Jo nuomone—lietuviai esą fan
tastai, norį visiškos laisvės, su
verenumo, kas visiškai neįma
noma Didžiojo Reicho ribose 
ir Naujosios Europos pranavi- 
me, kuri bus tvarkoma visai 
naujais pagrindais ir kurie ga
lutinai bus nustatyti tik Fiuhre 

Astrachanėje, netvarkingame r*u^ barą laimėjus. O dabai, 
ir nešvariame mieste, kuris vei es^’ reikia pasitenkinti tik siau 
čiasi kaviaro prekyba. Bet nė 
vienas astrachanietis nenorėjo 
Beriją pripažinti savuoju ir nė

„Laisvosios Lietuvos“ š. m. 
vasario 25 d. skiltyse Vyt. Al
antas bara Stp. Vykintą, kam 
šis Dr. P. Germantą vadina bu 
vus nacių įrankiu ir nacional- 
socializmo apaštalu Lietuvoje. 
Autorius grindžia savo tvirti
nimus ilga ir intimia draugys
te su Dr. Germantu, pastaro
jo pareiškimais privatiniuose 
pasikalbėjimuose ir dideliais 
nuopelnais lietuviškam reika
lui jo prolietuviška politika, 
jam būnant Vilniuje Švietimo 
tarėju. Pastarieji argumentai 
buvo keliami, regis, prof. Bir
žiškos dar Vokietijoje 1947 m. 
lietuviškoje spaudoje. Reikia 
manyti dėlto, kad daugelis lie
tuvių panašiai galvojo, išeida
mi iš P. Germanto paviršutinis 
kai matomų nuopelnų švietimo 
srityje tarėjo karjeros metu. 
Jau tada buvau pasiryžęs iškel 
ti kai kurias, man gerai žino
mas, reveliacijas apie neaiškią 
Dr. Germanto asmenybę, bet 
laiko aplinkybės tai sutrukdė. 
Jei reikalą jaučiau jau tada, tai 
šiandien, kai panašios nuomo
nės rimtai keliamos, skaitau 
sau net už pareigą pateikti vi
suomenei konkrečių duomenų.

Pažinojau ir aš Pr. Meškaus 
ką gana gerai ir gana seniai. 
Buvova draugai. Tiesa, kaipo 
„Dr. Germantą", aš pažinau jį 
tik 1940 m. liepos mėn. pra
džioje, kai, raudonąjam tvanui 
pirmą kartą užliejus Lietuvą, 
perėjęs sieną, atsidūriau Klai
pėdoje. Labai nudžiugau, kai 
tą pat dieną Viktorijos vieš
butyje, kur buvau apsistojęs ir 
kur koncentravosi daugiau pa
bėgėlių iš Lietuvos, i 
Pr. Meškauską. J 
malonu yra sutikti kiekviena 
tautietį, tai juo labjau savo se
ną pažįstamą ir draugą. Ne pa 
slaptis dėlto, kad su juo aš 
vau labai atviras.

Iškarto, žinoma, aš kiek 
stebau, sužinojęs, kad jis 
keitė savo pavardę iš Meškaus
ko į Germantą. Tačiau čia pat 
jis pasiskubino man paaiškinti, 
kad tai padaręs tik todėl, kad 
vokiečiai negalėtų jo iššifruoti, 
kas jis toks ir kur tarnavo. Tas 
pasiaiškinimas pasirodė man 
iš karto per daug keistas ir nai 
vus, o jau tikrai neįtikėtinas na 
cionalsocialistinėje sistemoje. 
Nors man tai pasirodė labai 
įtartina, bet neradau reikalin
ga įsileisti į smulkesnius ka
mantinėjimus. Argi man ne vi; 
vien, 1 
jį keisti savo pavardę! Man ta 
me momente buvo svarbu ma
tyti savo seną draugą, kuriam 
aš nemačiau pagrindo nepasi
tikėti. Tačiau vėlesni gyveni
mo patyrimai parodė, kad ne 
jis buyo naivus savo pasiaiški
nimuose, bet aš!

Gal jau trečią dieną po ma
no atvykimo į Klaipėdą Vikto
rijos viešbutyje buvo mūsų tri
jų emigrantų — Martyno Yčo, 
Germanto ir mano — ilgokos 
ir nuodugnios diskusijos politi 
nėmis temomis, kaip paprastai 
tremtyje. Kadangi jokių paša
linių asmenų nebuvo, tai kiek 
vienas iš mūsų reiškė savo nuo 
monę labai atvirai. Atrodė, ne
buvo pagrindo ką nors slėpti. 
Visi savi.

Martyno Yčo ir mano nuo
monės sutapo visais punktais 
ir buvo aiškios savo galutinėje 
išvadoje — vokiečiai karą pra
laimėjo tą dieną, kai jie jį pra
dėjo! Austrijos ir Čekoslova
kijos okupacija atidarė akis va 
kariečiams ir užantspaudavo 
Hitlerio režimo likimą. Tie ma 
nevrai jam nebūtų buvę nieka
dos užmiršti ir ankščiau ar ve- ____ __ __________
liau Europos likimas turėjo sprendžiamų problemų. Daž- JURGIS PETRAŠKEVIČIUS. vosi savo lietuviškąja kilme ir kad teisingai pastebi Stp. Vy-
būti išspręstas, žinoma, demo- nai jaunuolis pastatomas prieš vų darbą, už kurį tebus mini- Tai irgi savotiška problema, visuose pasireiškimuose išliko kintas.
kratijoms tinkamai pasiruošus, dilemą: tęsti ir baigti studijas, maliai atlyginamas. Pakėlimo Studijuojantis jaunuolis nesu-didžiais lietuviais patriotais. 
O to sprendimo išdavos irgi ne ar kurti šeimos židinį? šios dvi darbe taip pat nesusilauks, nes tiks keisti savo lietuviškosios Išvados. Konkrečiai nore-
galėjo sukelti abejonių. Hitle- situacijos praktikoje deja per nebus suprastas savo darbo pavardės. Jis nevengs vartoti čiau pasiūlyti šitokius atsaky-
rio nepasotinami apetitai pa- sunkiai viena su kita susideri- bendrų, kitų darbininkų ir dar- savo gimtosios kalbos. Jis ro- mus. 
skubino tą sprendimą, kai jis na. Rimčiau galvojąs studen- bo vedėjų, kurių tarpe jis neįsi- dys prisirišimą savo tautinei Pirmiausia, ar ne laikas jau 
ginklu sumanė pašalinti visas tas vedybose matys ne tik savo gys populiarumo. kultūrai. Ar tai pasitarnaus jo būtų mūsų lietuviškai visuome
kliūtis pakeliui jo imperelisti-piniginių išteklių išsieikvoji- 5. R e p r e z e n t a c i j a, darbo karjeroj? Tikriausiai ne. nei imtis remti mūsų studen- 
niams siekiams. Čia būtų per mą, bet ir išeikvojmą savo mo- Studijuojančiam jaunuoliui vi-Jei paskirtas į kiek augštesnę tus. T ~ ’
toli leistis atpasakoti tų nuo- ralinės energijos. Perilgas ve- sada yra opus ir intriguojantis už paprasto darbininko katego visuomenė negalėtų paremti sa dirbo irgi norvegų naudai, pa- 
monių techniškus, ūkiškus, dybų uždelsimas ne tiktai jo visuomenės gyvenimas. Moks riją, jis dažnai bus varu verčia-vo studentus sakysim kurtis to viršutiniškai žiūrint, t"'p
strateginius ir pagaliau psicho- tautinei grupei yra kenksimu leivis visada veršis būti ne tik mas visų šių dalykų, išsižadėti, kiose darbovietėse ir pareigo- Meškauskas - Germantas buvo
loginius motyvus, kurie grindė gas, bet kada diplomas dar la- pasyviu vieno ar kito judėjimo kad tik išsilaikytų savo veitoje. se, prie kurių jie jau yra priau- aiškus lietuviškas kvislingas,
mudviejų su Yču neginčijamą bai toli teįžiūrimas, jis gali bū nariu, bet aktyviu dalyviu ai Pažinau Montrealy vieną lietu gę?
tezę. Bendrai, man bent atro- ti nenaudingas ir pačiam jau- net viso mechanizmo spyruok- vaitę, kuri buvo prasimušusi Antra, 
dė, kad negalėjo būti nei vieno nuoliui. le. Tačiau i'
inteligento žmogaus, kuris, ži- 4. Asmeninė k a r j e- jantis ar studentas visuomenes yriaus vedėjos pareigų. Ir kąbui: lankyti paskaitas nustaty- 
noma, sekė atydžiai politikos r a. Be abejo, mokslo studijo- dažnai sutinkamas šnairom, gi, ji ne tik nekalbėjo lietuvis- tą valandą ir laikyti būtinus eg 
raidą, kuriam galėję būtų kilti mis užsiėmęs jaunuolis mažiau Juk jis neturi nei savo namo, kai, bet buvo priėmusi net n zaminus semestrų pabaigoje, 
abejonė, kuri pusė laimės ka- teturės laiko ir progų rūpintis nei automobilio, dažnai net anglišką galvoseną ir išdirbusi siūlyčiau susipažinti su kores- 
rą. P. Germantas buyo kate- savo tiesoginės esamosios kar- skurdžiau už kitus apsirengęs, angliškus papročius. Teišspren pondenciniais universitetais 
goriškai priešingos nuomonės, jeros reikalais. Jis bus privers- tai ką su tokiu kalbėti? džia pats gyvenimas, kuris bus (extension university), kurie 
Jis tvirtino, kad vokiečiai karą tas dirbti savo įmonėj primity- 6. Lietuviškumas, besimokslinančiam lietuviui Nukelta į 6-tą psl.

ro dienoj ir aš atsidūriau su vo
kiečių dainių Kaune.

Kaip žinoma, po spontaniš 
kai įvykusio trumpo, bet krūvi 
no aktyvistų perversmo Kau
ne, bolševikai buvo išvyti anks 
čiau, nei vokiečiai galėjo ateiti 
j Kauną. Susidariusi laikina vy 
riausybė proklamavo urbi et 
orbi vėl atstatytą iš po sovietų 
okupacijos Lietuvos Nepriklau 
somybę. Vokiečiams tai buvo 
nelaukta staigmena ir jie visai 
neslėpė savo pasipiktinimo, 
nes tai stojo aiškiai prieš jų 
anksčiau numatytus koloniza
cijos planus. Buvo priversti 
anksčiau laiko išsišifruoti, lik
viduodami smurtu pačios lietu 
vių tautos laisvės simbolį, susi
dariusią vyraiusybę, 1 
kart tikrai atatiko visos tautos 
valią. Buvo visai aišku, kad vo
kiečiai buvo pasiryžę sudaryti 
sau palankią, pastumdėlę val
džią, duoti Lietuvai tik aprėž
tą savivaldą. Tuo tikslu, ma
tyt, ir buvo atgabentas iš Ber
lyno į Kauną gen. Raštikis.

Taupomų kasų naujuose rū
muose man pavyko susisiekti 
su gen. Raštikiu ir, nors trum
pai, bet drūtai, pasikalbėti. Jis, 
matyti, buvo'taip pat nelabai 

Prasidėjus vokiečių karu, patenkintas jam siūloma misi- 
prieš sovietus, kelios dešimtys ja. Aš pasistengiau suglaustai

MEDŽIAGA ISTORIJAI.
jau man buvo perdaug. Tai Joki pasiaišk nii.iai ir atsikal- 
aiškiai rodė jo provokatorišką binėjimai n<g., ._jo. Buvo gra 
charakterį, gana „lankstų“ lai- sinama areštu, jei nepaklausy- 
ko atžvilgiu jo asmeniškos kar- tume. Mart. Yčui sutiko duoti 
jeros reikalavimams! Mudu su leidimą pagaliau vykti į Kara- 
p. Yčų, žinoma, karštai gynėm liaučių, o aš turėjau vykti į 
prez. A. Smetonos asmenybę Gleisgarbeno stovyklą.
prieš visai nevietoj ir visai ne- Vėliau, gavęs sutikimą iš Til 
pagrįstus Dr. Germanto užsi- žės geštapo viršininko, Grefe’s, 
puolimus, ir dėlto mudviejų nu apsigyvenau Dresdene ir daž- 
sivylimas juo vis didėjo ir ne- nai lankydavausi Berlyne. Čia 
noromis gilino įtarimą, kad jis buvo jau ir p. Germantas. Kaz- 
jau netarnauja lietuviškam rei kaip įvykdavo, kad kiekvieną 
balui. kart Berlyne aš noroms ar ne-

laimėsią ir vadovausią visai Eu 
ropai, o ir būsią tarptautinėj 
politikoj 
ateityje, 
tas sako, 
daugelis 
kad karą 
matyt, tarp to „daugelio“ buvo 
ir Dr. Germantas!

Tarp kitko ta proga P. Ger
mantas negailestingai kritika
vo mūsų užsienio politiką Vo
kietijos atžvilgiu ir visai be pa 
grindo ir ne estetingai puolė 
mūsų prezidento A. Smetonos 
asmenį, nesigailėdamas jam vi-*'“*“*' . J J Kare oenyne as noroms ar ne-
sokiu epitetu, kaip neišmanėlio Paslaptinga dezute atsidarė noroms j, visuomet sutikda 
politiko, netikusio prezidento, 8reitai ir paprastai! Ka: ryto vau. Visi pasikalbėjimai buda- 
beveik ne patrioto ir tt. Tai ma met? pamačiau p. Germantą vo vėl politinėmis temomis, 
ne labai stebino ir tiesiog pri
bloškė! Nors ir aš nebuvau 
prezidento A. Smetonos drau
gas, nes jo prezidentavimo me
tu 1930 m. buvau apie tris me 
nesiūs kalėjime ir vėliau teisia 
mas kariuomenės teismo už pa 
sikėsinimą nuversti esamą val
džios santvarką, bet dėl to ne
gi aš galiu kaltinti A. Smeto
ną? Kiekvienas režimas turi sa 
vo saugumo organus ir asme
nis, kurie prižiūri valstybės 
tvarką ir vykdo įstatymus. 
Tai buvo, yra ir bus netik Lie
tuvoje, bet ir visur. Jei šian
dien Amerikoje ką nors suima 
FBI organai ir padeda į kalėji
mą, einant veikiančiais įstaty
mais, tai negi dėlto gali drįsti 
kas nors kaltinti piezidentą Ei rokai pavėluotas! Tą pat dieną vą, einant iš anksto Min. K. ševikus ir juos išviję, 

„. senhowerj?! Tai būtų aiški sto popiet Yčą ir mane iškvietė Škipros padarytu 
sutikau galvojimo logikos ir tam tik Geštapas ir įsakė per 12 valau- Berlyne su OKW.

Jei tremtyje ros dozės objektyvumo.

,.spiritus movens“ 
Taigi, kai Vyt. Alan- 

kad pradžioj karo 
buvo tos nuomonės, 
laimės vokiečiai, tai,

sutikau

bu-

nu- 
pa-

j_ linksmoj nuotaikoj tarp šauniai Aišku, kad mano laikysena da- 
uniformuotų geštapininkų (Ge bar jau tik paviršutiniškai bu- 
heime Staatspolizei — slapta vo draugiška. Patarlė sako, 
valstybinė policija, iš čia tos kad, nuo kopūstų nudegęs, ir 
policijos tarnautojai visur bu-per daržą eidamas puč.ia! Di- 
vo vadinami „gestapininkais“) desnė dalis pabėgėlių lietuvių 
lekiant vyriausiomis Klaipėdos Berlyne turėjo irgi bendrą ne- 
gatvėmis — prasivėrė ir man ginčijamą nuomonę apie Ger- 
akys. Tos staigmenos įspū- mantą, kaipo apie Geštapo 
džiais pasidalinau tuč tuojau n agentą (nenuostabu todėl, kad 
su kitais pabėgėliais-lietuviais. jis laisvai ir be baimės galėjo 
Dauguma jų neslėpė savo nusi klausytis užsienio radijaus pra 
stebėjimo, kad aš dar iki tol nešimų, apie ką mini savo rasi 
nežinojau to fakto, 'kad p. Gei- nyje p. Alantas, Geštapui tai 
mantas buvo Geštapo tarnybo- nedraudžiama buvo), 
je ir dėlto su speciaie misija 
lankėsi kasdien Viktorijos vieš
būtyje, kur koncentiavosi pa- mūsu pabėgėliu, daugumoje bu išdėstyti jam savo nuomonę tuo 
bėgėliai iš Lietuvos. ..................vusių kariškių, buvom vertė-reikalu: spontaniškai sukilę gy 

Deja, įspėjimas buvo jau ge- jais vokiečių žygyje per Lietu- ventojai prieš okupantus—bol- 
atstate 

susitarimu vėl tautos suverenumą ir Ne- 
Tai buvo priklausomybę ir sudarė laiki-

. dų apleisti Klaipėdą ir vykti į mums gera proga vėl greitai ną vyriausybę, kuri tikrai vyk-
Taigi, kai autorius „Smeto- Gleisgarbeno stovyklą Rytprū- sugrįžti į Lietuvą, nes papras- do visos tautos valią. Dėlto ta

nos jaunystės dienos“, p. Ger- siuose, nežiūrint į tai, kad mu- tai būtų buvę neįmanoma. Tą vyriausybė neturi kreipti jokie
mantas, negailestingai konevei du turėjova visus dokumentus mintį turėjo iš anksto ir Min. dėmesio į vokiečių reikalavi
kė ir šmeižė jo pačio anksčiau tvarkoje — užsienio pasus ir vo Škirpa. mus atsistatydinti. Geriau, jei
viešai taip išgirtą asmenį, tai kiečių atstovybės Kaune vizas. Dėlto, regis, jau ketvirtoj ka tas pasibaigtų net areštais, nes

SOVIETU RUSIJA
AMERIKIETĖS PERLE MESTA AKIMIS. ___ .............. ....... ........... .

. • • > dramatiška žluei- vienas astrachanietis negalėjo J*s PaPyl? *r v*s3 ed? kitų argu 
M.VOUO,.............................................................................................................. .7* & nasakvti iš kur iis vra kilęs mentų, visiems gerai žinomu iškinų ir autobusu, reikia siūti drabužius is esan- mą Lavrentijaus Berijos, Kre- pasaxyu, is Kur jis yra Kiięs.

— -■ -- - kuris Per Baku sritį mūsų lėktų -&ana Kvailos vokiškos piopa-
auku vas skrido taip žemai, kad vos gan^os šaltinių dėl ateities pa- 

nelietė naftos bokštų, kurie sau^° tvarkymo ir ypač dėl 
kaip tankaus miško ‘ medžiai taiP vadinamos „Naujosios Eu 

pneKaoios ir neKaninos. l^iau pranešėjas prauejo aiSKinu i^ai isvy«u is Kijevu, nexe- dengė plačią, kaip tik akys ga- 
tuvėse aptarnavimas yra labai apie jų drabužius. Viena iš mo-tą dienų prieš Berijos areštą, lėjo matyti, apylinkę, lai bu-į P ’ •> „nk.ška nmm

- -■ ... . . Vo įspūdingas vaizdas virš di-SKU[1OS «eiiu ra vokiška oiooa-

2.
SOVIETINĖS MOTERYS.
Dar didesnės kantrybės ir 

energijos reikalauja iš moterų 
stovėjimas milžiniškose eilėse 
prie duonos, mėsos, drabužių tiems parodyti, kokius ir kaip ganda apie 
krautuvių, 1 
kurių vairuotojai irgi yra mo- čių apyvartoje medžiagų. mliaus Viešpačio Nr. 2, 
terys. Tai jau netvarkos įeis- Platformoje pasirodė trys buvo pirmoji didžiausia 
kinys. Todėl suprantama, ko- moterys. Tada tik suprastau, naujame po stalininiame 
dėl sovietų moterys čia yra kad tai yra rodomieji modeliai, me. 
priekabios ir nekantrios. Kiau kai pranešėjas pradėjo aiškinti Kai išvykau iš Kijevo, kele-

reži-

• - -l lėtas, o pardavimo sistema pa-dėlių buvo 17 metų mergaite, jis buvo skaitomas Maskvoje
kurie^mot * vai * “askatino dėtį dar labjau pablogina. antroji — 25 metų ir trečioji stipriausia asmenybe valdžio- džiausiu sovietų naftos šalti- 

y - Jei nori ką nors nusipirkti, — senesnio amžiaus, storoka je.
pirmiausia reikia stoti eilėn, su moteris. Jos atstovavo tris am das išnyko iš viešumos. Aš pa

ra savivalda. Ir tai, esą, labai 
gerai, kad vokiečiai su tuo su
tinka — galėtų neduoti ir to. . .

skubos keliu tą vokišką propa
gandą skiepyti lietuvių visuo
menėje. O gal jis pats tuom ti
kėjo?. . .

Kad aš, akis išplėtęs, tik 
klausiausi, kaip perkūno pri-

Po savaitės jo veidas ir vai niU-
2" • •“ ■ Ag pa Inturisto direktorius man pa

mokėti pinigus ir gauti atitin- žiaus grupes, kurioms buvo ski silikau Maskvoje, vildamasi pa aiškino, kad jis negalįs sūdai y 
- - • — ■ ti progos pasimatyti su naftos

vadovais ir negalįs leisti daryti trenktas, ir neoponavau, —— ro- 
nuotraukų.

Kelionėje aš vėl grįžau 
savo senojo klausimo apie 
riją.

— O ne, — atsakė man 
ndinė Inturisto vadovė, — Be
rija yra kilęs ne iš Baku.

— Tai iš kur? — stačiau f 
vėl klausimą.

— Aš nežinau, — ji sumur
mėjo.

Iš pasikalbėjimo supratau, 
kad kalba apie Beriją yra to
kia nemaloni ir pavojinga, kaip 

ji atsa- ir apie Baku naftą.
Bet man asmeniškai buvo la-

jis yra bai įdomu sužinoti iš pačių tu
sų Berijos gimimo vietą ir šį

• karną bilietą, su kuriuo vėl rei riami naujausių sovietinių ma- matyti Berijos teismą. Kai pa- 
kia stoti j kitą eilę, gauti pre- dų drabužiai. Modeliai buvo aiškėjo, kad dviejų savaičių be 
kę. Bet jei blogai apskaičiavai ypač parsti. Atrodė, kad šios gyje nebus nieko naujesnio, aš 
ir nusipirkai per mažai dešros, moterys — modeliai atėjo čia lėktuvu išskridau į Stalingra- 
tai dėl kito gabalėlio vėl tuii teisiog iš gatvės. dą, o iš čia pasileidau Volgos
stoti iš naujo į eiles. Todėl so- Buvo rodomos dviejų rūšių žemupiu į Astrachanę.
vietų moteris yra labai užimta, mados: tautiniais motyvais pa- Vienoje prieplaukoje, belau- 
kad ji neturi laiko ir pagalvoti siūti drabužiai ir „kiti“. Iic kiant garlaivio, 'bandžiau išsi- 
apie savo grožį ir patogumus, „kiti“ priminė vakariečių dra- kalbėti su Inturisto vadove

Maskvoje užėjau į vieną ge- bužių stilių iš 1940 metų. Aps apie Beriją. Aišku, aš gerai ži- 
riausių moteriškų drabužių kr- kritai vertinant, priėjau išva- nojau, kad Berija yra gimęs 
autuvę. Suknelės, kurios čia dos, kad čia nieko nėra nauju, Gruzijoje, bet man buvo įdo- 
kainavo ne mažiau 400 rub- sovietinės mados atsilukusios mu išgirsti savo vadovės nuo- 
lių, buvo pasiūtos paprastai ir nuo vakariečių septyneriais me monę.
panašios suknelės New Yorke tais. — Ar Berija yra
kainavo tik penki doleriai. a cic dcdha Stalingrado?

Turėjau progos pamatyti ir NEŽINOMASIS BERIJA. — q ne, — skubiai
patį sovietinių madų šaltinį — Mano kelionė Sovietų Sąjun kė, — ne iš čia.
profesinių sąjungų madų na- goję buvo pertraukta naujų — Iš kokios vietos
mus, kuriuose kasdien buvo 10 įvykių Maskvoje, kurioje šiaip kilęs? — vėl paklausiau. .... . ..
domi naujausių madų drabu- atrodė neįvyko jokių pasikeiti — Aš nežinau, — truktele- tyrinėjimą. tęsiau Berijos tevis 
žiai. Čia neparduodami drabu mų, bet faktinai viduje sklido jus pečius nenoriai atsakė. kėje Gruzijoje.
žiai, bet turi tikslą užinteresuo gandai, spėliojimai ir pi opa- Tą patį klausimą pakartojau Daugiau bus.

3. Šeimos sudary
mas. Ne vienam studijuojan
čiam lietuviui, pasiryžusiam da 
sikasti iki diplomo, vedybos 
yra viena iš sunkiausiai iš-

Daž-

dos, turi būti visiems aišku! 
Labai nemalonu buvo visa tai 
girdėti iš tikro lietuvio inteli
gento lūpų, kuris buvo išaugęs 
ir brendęs Lietuvos Nepriklau 
somybės globoje!

Kad p. Germantui, esant pa 
reigose Švietimo tarėjo Vilnių 
je, palaipsniui atsidarė akys, 
ypač po Stalingrado įvykių po 
sūkio, kai jau ir gimnazistams 
paaiškėjo, kad vokiečiams lem
ta kovą pralošti, — jis metėsi 
j kitą kraštutinumą, pasidarė 
dideliu lietuviškų reikalų gynė 
ju, kad vėl sukeltų sau kapita
lą lietuviškos karjeros ateičiai. 
Be to, būnant ilgesnį laiką lie
tuviško švietimo pryšakyje, 
bendradarbiaujant ir santykiau 
jant kasdien su lietuviškos in
teligentijos viršūnėmis ir kul
tūrininkais gal būt ir jam pra- 

I intniie olnJnnbiu >1 /I iss jaunuoliui labjau užkrečiamas šneko lietuviška protėvių dva-
1 jit HI V1S SLUvItžIl Lelo I v <.111 clllVr 1 tž pavyzdys: minėtos lietuvaitės šia! Gal but, ne vien tik karje-

• • .f J ar tokių garsių lietuvių kaip ra? Gal būt, pradėjo atsivers-II* l() prol)lemos Mickevičius, Basanavičius ir ti paklydęs sūnūs!
* Ė Kudirka, kurie tremtyje didžia

JURGIS PETRAŠKEVIČIUS.

kilęs iš

pne 
Be-

blo-

Bet jau buvo pervėlu, kaip

. Geštapas ir enkavede 
gali dovanoti šiaip kam pašali
niui mažus išsišokimus, ar ne
draugiškus išsireiškimus, bet 
niekados nedovanoja savo arti
mam bendradarbiui, kuris yra 
pašvęstas į visas paslaptis.

Kaip kad, vokiečių diriguo- 
Kodėl mūsų lietuviškoji jamas, Norvegijos kvislingas

žiūrint, taip ir

sulikviduotas pačių darbdavių, 
Negalintiems atsidė atseit vokiečių geštapo, kai tik 

šiandien studijuo- dideliame fabrike iki kadrų sk ti koncentruotam studijų dar- aiškiai nukrypo nuo jų gene
ralinės linijos ir sveikindama
sis ne taip energingai šaukė 
„Heil Hitler“, kaip kad pir
miau jam buvo įprasta.

Tai toks buvo „patriotas" 
Germantas!

J. Viliušis.
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DR. J. DEVEIKĖ bai nevienodas, o žiūrint mūsų
MOKSLAS PARYŽIUJE. lietuviško mokslo universitetu

doktoratas, nors n skamba gra
Šiais, jau besibaigiančiais, dar yra visa eilė sričių, del ku- žiau, yra lygus tik mūsų dipio 

mokslo metais, Paryžiuje yra rių apsimoka Paryžiun kėliau- mui, nes čia mokslas trunka 
net trys studentai lietuviai iš ti. Visų pirma doktoratai. Da-trejus metus (pas mus keturiJ 
Kanados. Sužavėti Paryžium, ryti čia diplomus, dėl perdide- po to dar vieneri metai dokto

KU LTŪR WBjfOCW IK A
RAŠYTOJAS J. CICĖNAS RAŠO NAUJĄ KNYGĄ.

Jeronimas Cicėnas, tapęs įieškojimas ir šiandien sunku 
Omahos, Nebraskoje, gyvento numatyti, kokių rezultatų pa

laimingi galėdami pasinaudoti lio prancūzų skaičiaus ir nepa- ranto kursų ir disertacija. Pran ju, dabar labai stipriai yra sieks dar jaunas menininkas, 
visomis, čia taip lengvai priei- prastai sunkių egzaminų tikrai cūzijos valstybinis doktoratas Įtraukiamas į miesto gyvenimą. Didysis skulptorius Rodin, 
narnomis gėrybėmis, tik svajo- nepatartina, kai ir kitui yra ge yra lygus mūsų diplomui pliuc Omaha jaunas miestas, vos savo nuostabiais kūrimais įpi-
ja, kombinuoja, kaip sekančiais rų universitetų. Kas kita su universiteto doktoratas. Tik šimtą metų —i ------—
mokslo metais vėl atsirasti doktoratais — medicinos, che- vienas lietuvis turi tokį dokto- metais. F
tarp tų pačių draugų, tose pa mijos ir tt. Juos geiiausiai ten, ratą. Todėl visai suprantama, kaktuves jis ruošiasi atšvęsti zai vadina
V 111 T* • - IZKi 4 i 1 ni trarci to toc labai i Q L 1 1 m 1 H CT P 1 KlulmPCP 71. ,. i on o “

SPAUDOS ATSILIEPIMAI
APIE NEOCANAD1EČIŲ 

PARODOS LIETUVIŲ 
SKYRIŲ.

La Presse“ (4. 5. 54.), 
,The Ga

Kas kita su universiteto doktoratas. Tik šimtą metų susilauksiąs šiais lietino, gal kaip nė vienas me- 
doktoratais — medicinos, che- vienas lietuvis turi tokį dokto- metais. Bet šimtmetines su- nininkas iki jo, tai, ką prancū- 

r__ ______ oci___ r_ , . 1 „laideur“ o anglai
čiose mokyklose. Iš jų tik vie- kur gyvenama daryti. Kas kita kad mūsų universitetas pnim- labai iškilmingai. Iškilmėse, ži- „ugliness“. Kančia, senatve, 
nas turi stipendiją ir šiais me- tais, kurie duoda bendrą kul damas į mokslo personalą as- noma, dalyvaus ir lietuviai, ku žmonių žemieji instinktai, Mo
tais besibaigiančią. Vadinasi, turą, t. y. humanitarinių ii tei menis, baigusius Lietuvos uni- rie atsidėję joms ruošiasi. gi palinkimai gali būti meno ob 

versitetą ir padariusius vaisty- Jau žinome, kad dailininkė jektais tolygiai, kaip jaunys- 
Prancūzijoje yra trys moks - binį doktoratą, kas pagal įdėtą Anastazija Tamošaitienė Omą- tėję pražydęs kūnas, ar gėrio

Vadinasi, turą, t. y. humanitarinių ii tei menis, baigusius Lietuvos uni- r‘e atsidėję joms ruošiasi.
reik grįžti Kanadon, užsidirbti siu fakultetų doktoratai.
būtinus šešis šimtus penkias- F ....
dešimt dolerių ir — vėl atgalio laipsniai: diplomas, doktora darbą, ypač kai reik dar kalbos hos lietuvaitėms, kurios daly-ir grožio padabintas veidas. At 
Paryžiun.

Pirmųjų pionierių drąsa,
tas ir agregacija. pramokti, prilygsta Prancūzi-

Agregacija humanitariniame jos agregacijai, teisių fakulte-
ypač tų,* kurie atvyko be sti- mokslų fakultete yra diplomas, 
pendijos, pasiryžimas, visa tai duodąs teisę mokytojauti gim- 
gali tarnauti puikiu pavyzdžiu nazijoje ir jį daro vien prancu- 
ir padrąsinimu. Juo labjau, kad zai, nes yra jis pagrįstas kon- 
minimali suma jau nėra taip di kursiniu principu. Jį galima da 
dėlė, o drąsuolių tarp lietuvių, ryti neturint diplomo. Agrega- 
ypač mūsų jaunimo tikrai ne- cija teisių fakultete yra augš- 
trūksta. Ir galimas daiktas, čjausias mokslo laipsnis, duo- 
kad vienas kitas drabužių ar k. dąs teisę būti universiteto pro
tų malonumų sąskaiton šutau- fesorium. Tai yra labai sunkus 
pytus pinigus sunaudos savo konkursinis egzaminas, kurį iš 
dvasiniam praturtėjimui. laiko tik tie kandidatai, kiek 

Šiandien Paryžiuje daug kas yra laisvų vietų teisių fakultc- 
apsimoka studijuoti, bet už vis tuose. Šitame konkurse galima 
labjausiai menas. Visoks me- dalyvauti tik padarius valstybi 
nas, pradedant grynuoju, t. y. nį doktoratą.
tapyba, skulptūra ir, per taip Teisių fakultete yra dvi dok 
vadinamą pritaikomąjį meną, toratų rūšys: valstybinis ir uni 
baigiant įvairiausiomis profesi- versiteto. Pirmasis vadinamas 
jomis, esančiomis riboje tarp Docteur en droit de la Faculte 
amato ir meno, viskas yra stu de Paris, o antrasis Docteui 
dijuotina Paryžiuje: plakatai, en droit de l’universite de Pa- 
krautuvių vitrinų dekoravimas, ris.
meniškas knygų įrišimas, vis- Pirmąjį doktoratą normaliai 
kas, kas surišta su liuksusiniu gauna tik prancūzai. Šiam dok 
apdaru — drabužiai, skrybėlės, toratui gauti, turint diplomą, 

reik dar dvejus metus klausyti 
specialių doktoratams paskai
tų, kiekvienų metų pavasarį iš
laikyti egzaminus, kurie suside 
da iš specialio vien doktoran
tams dėstytokurso ir bendrojo 
kurso pakartojimo. Kas nėra 
lankęs Praniūzijoje universite
tų, bendrosios dalies paruoši
mas yra kur kas sunkesnis, nei 
specialiosios. Kiekviename eg
zamine yra keturi dalykai, pav. 
viešosios teisės egzaminas su
sideda iš Prancūzijos teises is
torijos, konstitucinės, adminis
tracinės, tarptautinės teisės, 
bendrojo kurso ir specialaus 
kurso. Po to reik pristatyti di
sertaciją ir ją apginti.

Universiteto doktoratui gau
ti reik tik vienerius metus klau tuojau pripažįstami. Universi- juridines, 
syti paskaitų, išlaikyti tik vie- tetiniam doktoratui ruošti leidi ar meno, net sveikatos, bet su-

Omahos rodo, kad šita linkme eidamas 
audžia J. Račkus daug ką galėtų pa

siekti. J. D. N.
DAIL. KASIULIS 
TIME ŽURNALE.

Paskutiniame to žurnalo 
meryje įdėta Paryžiuj gyve
nančio liet, dailininko Kasiulio 

Omahos lietuvius ir jų įnašą į fotografija ir aprašyta jo kai 
jiera nuo Meno mokyklos Kau

J. Cicėnas knygą mano baig- ne iki iškilimo Paryžiuje. Dail. 
ii rašyti birželio pabaigoje.

LIETUVIAI MENININKAI 
PARYŽIUJE.

Jurgis Račkus, prieš grįžda
mas Kanadon, su rimtu pasiry 
žimu vėl atvažiuoti Paryžiun, 
suruošė savo kūrinių parodą, 
balandžio 30 d. Kanados kultu 
ros atašė p. Garneau globoja
mą.

Išstatyta iš viso dvidešimt tas suruošti vargonų koncertą 
kūrinių: tapyba ir peišiniai. Pair Rochestery. Jo koncertą Ro 
starieji, įpratus prie dabar pa- chestery globoja Rochesterio 
sireiškiančių meno tendencijų katedros kurioje jis yra vargo- 
Paryžiuje, yra kiek akademiš- nininku, vyskupas. Klebonas 
ki, vietomis gana stiprūs. Ta- pamokslo metu nušvietė savo 
pyboje yra spalvų ir tematikos vargonininko asmenybę ii pa- 
!-■■■-----jį, ■■ jį. —i jį. j informavo parapijiečius apie

Visiems, kurie turi parašytų koncertą, kuris buvo paskirtas 
- daryti*. 8eS- 23 d., ta pačia, tiktai kiek

vaus šimtmetinėse 
miesto sukaktuvėse, 
stilingus lietuviškus apredus. 
Bet lietuviai bandys pasirody
ti visapusiškai, ir tą įamžinti ir 
raštų. Todėl rašytojas Jeroni
mas Cicėnas atsidėjęs dabar ir 
rašo Omahos miesto 100 metų 
sukaktuvėms istoriją apie

te.
Humanitariniame mokslų fa 

kultete (Faculte dės Lettres) 
yra irgi tolygių dviejų rūšių 
doktoratai. Nors ir yra tie pa
tys titulai, jų gavimas yra pa
grįstas visai kitokiais reikalavi 
mais.

Humanitariniame mokslų fa- kūrybą, 
kultete nėra visai specialių dok 
torantams paskaitų. Nėra jokio 
egzamino nei žodžiu, nei raš
tu. Reik tik paruošti ir apgin
ti disertaciją ir paruošti žodžiu 
keletą užduotų profesoriaus 
klausimų. Disertacija ginama 
prie trijų profesorių.

Valstybiniam doktoratui rei
kalingi du veikalai: taip vadi
nama didžioji disertacija (gran 
de thėse) ir mažoji. Ginama 
prie 5 profesorių.

Valstybinio doktorato paruo 
Šimas trunka normaliai apie ke 
turius metus.

Valstybinis humanitarinių 
mokslų doktoratas duoda teisę 
kiek Prancūzijoje, tiek visame 
pasaulyje dėstyti universitete. 
Universiteto doktoratas yra lai 
komas irgi gana rimtu ir daž- veikalų, patartina jį 
nas universiteto _____________________ _
tampa universiteto profesorių- rašius dvejus metus universite 
mi. Bet yra čia dar labai įdo- te ir po to duodama teisė ginti 
mus kurjozas. Užsirašymas disertaciją. Užsirašyti reik as- 
valstybiniam doktoratui yra meniškai, per tarpininkus ne
tvarkomas įstatymu. Būtinai galima, bet paskaitų nereik lan 
reikalingas diplomas. Kadangi kyti, galima, kur tik norint, 
Lietuva nedalyvavo konvenci- išvykti.
joje, mūsų diplomų vertė, kaip Paryžiaus Humanitarinių mo 
duodančių teisę daryti vaisty- kslų Fakulteto doktoratas yra 
binį doktoratą, yra sprendžia- labai patartinas, visiems tiems, 
ma švietimo ministerijos. Po kurie baigę kad ir kurį kitą, ne 
karo tai yra labai keblus daly- humanitarinių mokslų, fakulte 
kas, trunkąs apie porą metų, tą ir yra parašę kur} darbą, ku 
Vilniaus universiteto diplomai ris paliečia problemas ar tai 

ar tai ekonomines,

Iš 
„Devoir“ (5. 5. 54.) 
zette“ (6. 5. 54.).

Apvažiuokite visą Europą 
per vieną vakarą, 
straipsnio, kuriame aprašoma 
Neocanad. paroda, kur tarp ki
tų 2 tautų dalyvavo ir Lietu
va.

„Dar keli žingsniai ir mes 
randamės prie Lietuvos paviho 
no, to mažo ir tokio simpatiš
ko krašto kampelio.

Pirmiausia pastebime lietu
vaitės tautinius rūbus, kurie sa 
vo gražia tautinių raštų harmo 
nija ir kuklumu išsiskiria iš 
kitų tautybių rūbų. Mums bu
vo paaiškinta, kaip daug dėme 
šio kreipia lietuvaitės mergai
tės savo kraičiui ir mes stebė
jomės to krašto audinių bei ki
limų spalvų švelnumu, bei jų 
puikiu išaudimu. Apie Baltijos 
jūros gintarą mes buvome jau 
girdėję ir šiandien turėjome 
progos jį pamatyti puošiantį 
jaunos lietuvaitės kaklą. Mums 
krito į akį lietuviški kryžiai, ku 
rie pasižymėjo savo originalu
mu. Mes sužinojome, kad Lie
tuva buvo vienas iš Europos 

ZENONAS NOMEIKA VĖL kraštų vėliausiai priėmusių kn 
kščionių tikybą ir mes suprato 
me to pusiau krikščioniško, 
pusiau pagoniško krašto meno 
kilmę. Tie kryžiai puošė Lietu
vos kryžkeles ir pakeles ir kiek 
vienas keleivis, praeinąs pro 
šalį, stabtelėdavo susikaupi
mui.

Lietuviški Velykų margu
čiai ypač gražūs.

Mūsų dėmesį patraukė ant 
sienos kabąs saulės apsuptas 
lietuviškas kryžius, kuris taip 
pat liudijo apie tos tautos sielą 
ir jos tikybą prieš daugelį šimt 
mečių.

Lietuva tai skulptorių tauta!
L. J. B.

<F~——X -'X ■~-L«

kei sutiko pasiimti D. Jurkus, 
gyvenantis 1940 Des Marshals 
St., Montreal, Que. Mieli tau
tiečiai yra prašomi pranešti P 
LA įgaliotiniui Montrealyje D. 
Jurkui apie turimą pas save ar 
chyvinę, bibliografinę ir muzė- 
jinę medžiagą. Kad lengviau 
būtų orientuotis patiekiame tin 

rinki- karnų dalyką sąrašas.
Archyvinė medžiaga: or gani

antraštė,

nu

Kasiulis buvęs suruošęs Pary
žiuj savo paveikslų parodą, ku
ri turėjo didžiausį pasisekimą 
ir buvo daug jo paveikslų pai- 
duota. L.

KOCERTDOJA.
Sugrįžęs iš Montrcalio, kur 

turėjo puikų ' koncertą Baziliko 
je, Z. Nomeika, buvo paprašy-

odos dirbiniai, kosmetika ir 
ypač kosmetikos preparatų ga
minimas. Neturim nė vieno 
knygrišio menininko, nė vieno 
specialisto, paruošiančio drabu 
žiu patronus iš popieriaus, bu
tų dekoratoriaus ir t. t. Nė vie
no, kuris būtų baigęs kilimo au 
dimo mokyklas Prancūzijoje, 
kaip lygiai senų dokumentų 
skaitymo žinovų - paleografų. 
Toms, kaip ir dauegliui kitų 
sričių, Paryžiaus mokyklos yra 
pačios geriausios. Gal dabar ii 
kitur gerų mokyklų netiūksta, 
bet niekur aplinka, išėjus iš mo 
kyklos sienų, taip nešlifuoja, 
nemodeliuoja skonio, kaip Pa
ryžiuje, o tuo paniu ir moko 
saiko, pagrindinio dalyko ypač 
pritaikomąjame mene.

Apie grynąjį meną ir sąly
gas, kaip įstoti į meno ar muzi 
kos mokyklas čia neminėsiu. . . _ . „ „
Visi studentai grįš Kanadon ii ks, kad mūsų vidutinis diplomi nės, nebaigę universiteto ar to- karną disertacijai prezidentą, 
galės gyvu žodžiu papasakoti, nis darbas gali puikiai tikti. lygios augštos mokyklos, gau- Kaip būtų gera, kad pirmųjų są istorinę 
kaip Paryžiuje gyvenama, įsi- I 
kuriama, maitinamasi.

Bet šalia meno įvairių šakų gų aiškėja, kad jų lygis yra la- viskas priklauso nuo nuožiūros. Paryžiuje.

doktorantas Formalumas — reik būti užsi- papildyta, programa, kuri bu
vo išpildyta ir Montrealy. Kon 
certą remia ir lietuvių parapi
ja, ypač choras ir pavieniai as
mens p. Saladžius jr. ir kit.

PASAULIO LIETUVIŲ 
ARCHYVO REIKALU.

Išgelbėti nuo sunykimo išsi 
barsčiusius po pasaulį lietuvių, 
lietuviškos veiklos pėdsakus, 
yra įsteigtas Čikagoje ir 
K-o išlaikomas Pasaulio 
vių Archyvas (PLA).

Archyvinės medžiagos 
mas ir telkimas į PLA yra vi 
sų sąmoningų lietuvių reikalas, zacijų protokolų knygos, kong 

ną grupę egzaminų. Rašto dar- mą duoda dekanas savo nuožiū rištas su istorija ar filosofija, PLA turi visuose pasaulio kraš resų, konferencijų ir kitų šuva 
bo nėra ir disertacijos lygis to- ra. Kartais pasitaiko, kad žmo- jau galima ginti suradus atitin tuose įgaliotinius ir taikiniu- žiavimų protokolai vienuoly- 

' ... ’ kus, kurie padeda surinkti vi-nų, parapijų, organizacijų, įs-
~ . lygios augštos mokyklos, gau- Kaip būtų gera, kad pirmųjų są istorinę ir archyvinę me- taigų, įmonių ir pavienių asme

Kaip čia iš ką tik išdėstytų na teisę daryti universitetinį drąsuolių praskintu keliu ir ki džiagą. KLB Montrealio ap. V nų archyvai; laikraščių iškar- 
abiems doktoratams gauti sąly doktoratą. Čia nėra taisyklių, ti surastų galimybių atsirasti bai paprašius, tas pareigas pos; rengtų parodų, vaidinimų 

Montrealio miestui ir apylin- Nukelta į 5-tą puslapį.

VL1-
Lietu

Ne tau saulutė šviečia
(Australiškas vaizdelis).

Rūškaną ir dumbliną rytmetį Juozas Petrėnas sustojo 
prie fabriko kiemo. Retas vaizdas jame sukėlė nuostabą. 
Kiemo viduriu per desėtkas vyrų, linksmai čiauškėdami ir 
šūkaliodami, stūmė pilną gelžgalių prikrautą vežimą.

— Taip. Čia bus viena geriausių Melbourno darbo
viečių, — mąstė Juozas Petrėnas, — net ir vežime pakinkyti 
džiūgauja. . . — Artėdamas prie Employment^, jis stebėjo 
pro fabriko pravirus langus bėgomis vaikščiojąnčius žmones.

— O viduj dar linksmiau, kad tik mane priimtų, — ra
mino save.

— Gaila, ne specialistui darbo neturiu, — su užuojauta 
kalbėjo Employments viršininkas.

— Bet, sir, tik keletas penų kišenėj. . . — Prasitariau. — 
Pereitą šeštadienį nė vienas favoritas neužbėgo. . .

— Yes, — atlyžo sir, — ir šią akimirką jo mintys nu
skriejo prie dviejų dvimečių kumelaičių, kurios šiuo metu 
žvingojo garde.

— Yes, Lady ir Mary yra mano ir mano vaikų šviesi 
ateitis, o mano žiopla viltis, — su savymyla galvojo sir ir, pa
kėlęs telefono ragelį, kalbėjo:

— Turiu vieną augštą, atrodantį stiprų, turėtų jis tik
ti.. . — Ir po valandėlės minkštokai tarė Juozui Petrėnui:

— Ateisi ryt 7 valandą.
Vėjuotoj tamsoj Juozas Petrėnas atvyko į naują dar

bovietę. Buvo pastatytas prie geležinio varstoto. Didžiule 
patalpa nuo šmirgelių ir pielyčių čirškėsiu, nuo presų ir pei- 
krautų vežimėlių triukšmo virpėjo. Čia esą žmonės buvo ne
kalbūs ir darė įvairius, seniai jiems įprastus, judesius: vieni 
buvo užgulę pielyčias; kiti šmirgeliais drožė geležį ir treti 
stumdė vežimėlius.

— Pirmieji dveji metai sunkiausi, o paskiau nė nėjusi, 
kąip pristosi ir niekam nebeieikalingas vakare net namo va
žiuoti nenorėsi, — guodė Juozą Petrėną kitoj pusėj varstoto 
stovįs jo pilkas suodino veido bendras.

Po kurio laiko naujasis darbininkas, užguitas savo dai- 
be, jau nebegirdėjo pragarinio triukšmo, nebejautė savo kai 
mynų, tik šmirgelis ir pielyčia degė jo delnuose. Geležies 
žiežirbos buvo baisiai įkyrios.

— Bet niekis, — tarė sau Juozas Petrėnas, — Barabui 
•požemio kasyklose tiesiog ugnis skėlė į akis, o čia tos žie
žirbėlės greitai pavirsta j suodžių dulkes, ir jos neaugščiau 
nosies užkrinta. Priprasiu.

Juozui Petrėnui, kaip ir visiems, pasiūlė dirbti antvalan- 
dŽius.

— Gerai padarei, kad nepasirodei tinginys. — pagyrė

jį jo bendras. Be to, jam ir pačiam buvo proga atsigriebti už 
ilgą nedirbtą laiką.

Taip Juozas Petrėnas nuo tamsos lig tamsis darbovosl 
prie geležies. Jo judesiai, kaip rytmečio gimnastikoj, jau ne
siskyrė nuo kiffų darbininkų, bet nustatytos normos padaryt' 
neįstengė, nors nė vienos minutės negaišo.

— Ne tau saulė šviečia. .. — galvojo šmirgeliuodamas 
Juozas Petrėnas. Ir šiuo momentu jis išgirdo tą pragarinį 
triukšmą, tą patį, kuris jį baugino pirmą kartą atvestą prie 
varstoto. Apsidairęs aplinkui, susitiko iš karto su dvieju, 
draugėj stovėjusų, bosų piktais žvilisniais. Jie tarp savęs 
kalbėjosi:

— Tasai, atrodo, nieku* galvoja. . .
— Ir darbą dirba ne iš meilės, — priekaištavo antrasis.
Ir dabar Juozas Petrėnas dar labjau spaudė delnuose 

štnirgelį, burzgiantį gelžgalį, kurio trenksmai drebino ne tik 
visus jo kaulus, bet tekėjo ir krauju. Pro žiežirbų debesis, 
pro niūrią iš lauko krintančią tamsą protarpiais jam sušvytė
davo saulės apibertos plačios lankos, ar tai lengvo vėjelio 
kutenimą pajusdavo veide, ar tai vieversėlio skambėjimą iš
girsdavo galulaukėj ir širdyj.. : Juozas Rimas.

AUSTRALIJOS TYRUOSE IR MIŠKUOSE.
Kai dipukars vyko iš Australijos tyrumų ir krūmų į Syd- 

nėjų, jis pasiėmė dvi jaunikles papūgas. Mat, jam buvo gaila 
skirtis su tam tikrais „bušų“ draugais.

Kartą, pasakoja jis, savaitę laikiau sugautą varnų pader
mės paukštį. Atsibodo nelaisvėj belaisvį laikyti, tai ir palei
dau. Daug kartų sutikdavau ir gyvates. Vieną kartą paste
bėjom didžiulę nuodingą gyvatę pasislepiant mūsų išvietė
je, tai tą pastatą ir sudeginom. . .

Vienoje medžioklėje pašoviau didžiulį emių (tėvą), o jo 
sūnų, tik kiaušinį apleidusi, perėmiau auklėt. Tuomet pakei 
čiau nuomonę, kad saulė emių išperina. Tuomet oras buvo 
vėsokas. Šį kartą pasitvirtino vieno australo medžiotojo pa
sakojimas, kad jų vaiką išperi ir auklėja tėvas. Jis, atsiskyies 
nuo kitų draugijos (kadangi nesuskumba kartu žygiuoti), 
vaiką pratina pažinti maistą, gina nuo priešų ir šildo. Pia- 
džioje ir aš pats stebėjaus, kodėl jis nebėga, o atkakliai kovo
ja su mano šunim. Ir vėliau, apžiūrint kritusį nelygioje ko
voje, pastebėjau tarp žolių bėgantį ir žąsiuko balsu pypsinti 
emiuką. Tai labai gražus, pūkuotas, pilkšvas, išilginiais juo
dais dryžiais padarėlis.

Iš šešių lovų suremtame erdviam garde, maitinamas 
kiaušiniais, pyragu ir jam tinkamom žolėm, emiukas gi eit iš
augo iki aukšto gaidžio ūgio. Kad nebūtų jam šalta, nakti
mis priimdavau į palapinę, o dienomis paleisdavau net lais
vėn pabėgioti. Bet jis užvis labjausiai mėgdavo savąją rezi
denciją - gardą, kur jautėsi saugus. O kai manasis šuo pri

siartino, tai emiukas jį ginė, kirsdamas snapu.
Tas paukštis išauga iki 7 pėdų augščio. Jis negali skrai

dyti, bet užtat gerai plaukioja ir greitai bėgioja, net iki 35 
mylių į valandą.

Australų čiabuviai pasakoja legendą apie tai, kodėl emiu 
negali skraidyti. Pasekime tą legendą.

. . . Senų senovėje emiu dar vadinosi čiabuvių vardu 
Din-e-van ir galėjo skraidyti. Tai buvo tingus paukštis, ku
ris gyvenime mėgo tik prabangą, komfortą ir vengė bet ko
kio darbo. Vieną lietingą ir šaltą dieną Din-e-van drybsojo 
savo pastogėje, kai jo dvi vargšės žmonelės prakaituodamos 
tenkino jo įgeidžius. Kad pajustų didesnę šilimą, tas tingusis 
paukštis nuolat įsakinėjo savo žmonelėms labjau kurstyti ug
niavietę. Ir taip įvyko, kad perdaug įsiliepsnojusi ugnis už
degė paukščio sparnus ir jis, gelbėdamas savąją gyvybę, 
spruko laukan, kad lietaus čiurkšlės užgesytų užsidegusias 
nlunksnas. Todėl nuo to laiko emiu turi trumpus sparnus ir 
negali skraidyti.

Dažnai „bušuose“ galima išgirsti skardų, į žmogaus juo
ką panašų, balsą. Tai „bušų“ „besijuokiančio kavalieriaus" 
— kukabaros balsas. Tas paukštis ir pats gana juokingai at
rodo dėl didžiulės galvos. Jis darsiai medžioja gyvates, pa
griebdamas jas ir iškeldamas augštai į orą, o po to svaidyda
mas į žemę, kol joms lūžta sprandas.

Ir apie kukabaros juoką pasakojama legenda.
. . . Kadaise kukabara buvo rimtas ir išdidus paukštis. 

Jis, Kg giriu karalius, mėgdavo ilsėtis augštuose medžiuo
se, stebėdamas jaunojo pasaulio gyvūniją. Kartą taip žval- 
gydama apylinkę, kukabara pastebėjo ant uolos šliaužiančią 
didžiulę gyvatę. Netoli tos gyvatės, nerūpestingai žaidė, šo
kinėdamas, mažutis paukštelis Jirri-Jirri. Plėšrusis šliužas, 
pastebėjęs neatsargią auką, plačiai išsižiojo ir linksmasis 
paukštelis netikėtai įšoko į pražiotą grobonies burną. Atro
do, legenda turėjo tuo ir užsibaigti. Bet, kadangi tvanki die
na sužadino šliužui snaudulį, jis ėmė žiovauti ir mažutis 
paukštelis vėl išskrido į laisvę. Tą matydama kukabara už
miršo savo rimtumo paprotį ir ėmė garsiai ir ilgai kvatoti. 
Nuo to laiko žmonės, išgirdę skardų kukabaros juoką, žino, 
kad tas paukštis vėl pergyvena juodosios gyvatės ir mažojo 
paukštelio nuotykį, vadinas netoli yra gyvatės. . .

Gana malonus ir įdomus „bušų“ draugužis yra koala 
meškiukas, kuris išimtinai tik Australijoje užtinkamas. Jis 
išauga iki 2 pėdų, turi riebų, žvilgančio kailiuko kūnelį, plau
kuotas didžiules auseles, buką noselę ir yra beuodegis. Ko
ala gimsta pusės colio dydžio ir iki 8 mėnesių nešiojamas mo
tinos sterblėje. Po to jauniklis jodinėja ant motinos nuga
ros. Dienos metu Koala miega medyje ir tik nakčiai nusilei
džia ant žemės. Jis nieko negeria ir minta tik šešių rūšių 
eukalipto lapais. (M. P.).
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Aktualiosios vietovės.
GUATEMALA, KUR MASKVA BANDO PASTATYTI 

SAVO KOJĄ AMERi KOS KONTINENTE.
OAKWIU, On t,

BUVO PARUOŠIAMOJI KOFENRuNCI JA.

LONDOA, Ont.
MENO PARODA.

Šiomis dienomis Londono te, Lakeview Ave. 66 nr. Jo me 
miesto meno galerijoje atida džio drožinys „Šėlstąs gyvem- 
ryta 14-toji Vakarų Ontaiio mas“ patraukia kekvieno lan- 
provincijos metinė meno paro- kytojo akį dėl gaivališkai trykš 
da. Pagrindinę — atidaromąją tančių jėgų žirgo, nešančio mo 
parodos kalbą pasakė žinomas terį.
Kanados meno kritikas ir ra- Trys parodos kūriniai yra 
šytojas Paul Duval iš Toronto, premijuoti: Jas po 50 dolerių 

Parodoje išstatyta daugiau- premijas paskyrė nežinomas 
šia tapybos ir keli skulptūros iondoniškis, meno mylėtojas.

mas. Svarstyti ir bendrieji lie skyriams apsvarstyti. J. N. darbai daugumoje jaunesniųjų Parodai atsiųstų kūrinių at- 
Is pranešimų ■ Senatorius Dirksen iš Ilii- menininkų kuriniai. ranka buvusi didelė: iš 296 at

lygio. Pakraščių paaiškėjo, kad visais tais rei- nois pasiūlė Antaną Olį į imi- Pažymėtina, kad šioje paro- siųstų darbų parodai aprinkta 
drėgnos ir karštos, kalais Centro Komitetas ir sky gracijos ir natūralizacijos jstai doje dalyvauja ir mūsų lautie- tik 83 kūriniai. Paroda tęsis 

tis M. Dagys, gyvenąs Toron- iki birželio mėn. 6 dienos.
♦ «•- PAGERBĖ MOTINAS.

LIETUVIAI FILMO PASAULYJE. Gegužės 14 d. Londono apy
Kaip malonu yra surasti ret rįs sutartį su Hollywoodo ben linkės valdyba surengė pobūvj 

’ ’’ T ten kas metai lietuvėms motinoms pagerbti.
Gražią ir įdomią paskaitą 

daugybę gėlių. Gausi gyvūnija — yra ir perspektyvų. Sąjunga čius, kurie savo gabumų ar sa- na į pasisekimą ir garsą. Grei- skaitė kun. J. Danielius. Po oii

Aliarmuojančiu būdu per vi- malos sostinė Guatemala daug 
są pasaulinę spaudą nuskam- kartų buvo sugriauta žemės dre 
bėjo susirūpinimo ir net nusi bėjimų. Vulkaniniai ežerai žė- 
stebėjimo šauksmas, kad į ri žydriais vandenimis. Upės 
Amerikos vidurio valstybę Gua trumpos, nes nėra kur joms įsi- 
temalą iš už geležinės uždan- bėgėti, kai į abi puses nuo Kol 
gos, iš Sovietinės Lenkijos vai- dirjerų kalnų 
domo Stettino uosto yra įga- mylių nuotolio, 
bentas transportas ginklų, dėl T' ~ 
kurių neabejojama, kad tai yra gštų kalnų, tai 
sovietiniai ginklai. Ir supran- yra labai skirtingas, žiūrint 
tama, kad jie prieš ką nors nu- vietos augščio nuo vandenyno tuvių reikalai, 
kreipti. O kai čia niekas ligšiol paviršiaus lygio. Pakraščių paaiškėjo, kad visais tais rei- nois pasiūlė Antaną Olį į imi- 
prieš nieką nekariavo ir nesi- džiunglės <’ 
ruošė kariauti, tai ir daroma iš su 80 F. metinio vidurkio, au riai šį darbą dirba ir graži pra- gos direktorius, 
vada, kad kad Sovietai čia ban- gštai kalnuose — šalta. Sle- džia jau padaryta. Iki šiol jau 
do kurti bazę prieš Ameriką, niuose, šlaituose yra minkšto gauta per 50 skaitytojų žurna 
Tokiu būdu Guatemala tampa klimato. lūs „Darbas“ ir apie 200 dol
pasaulinio dėmesio centre. Augmenija atogrąžų sričių, Literatūros Fondui.

Kas yra toji Guatemala, ku- vešli, turtinga, duodanti daugy Iš pranešimų taipgi paaiške- karčiais kuriame nors laikraš drove vaidinti 
rioje sovietai stato koją Ame- bę tropikinių sričių vaisių ir jo, kad yra draugų noras dirbti tyje žinutę apie savo tautie- vienam filme ir pilnu šuoliu ei- 
rikos kontinente? _ _ ~ '_  . , , . „

Guatemala (ištariama Gvate laukinių kiaulių, plėšrių jagua- narių skaičiumi didėja, bet ne vo užsispyrimo dėka pakyla, tu laiku jis vaidins „Romeo" cialios dalies, pasirodė šešta- 
mala) yra Vidurinės Amerikos rų, pumų, meškų, tapytų ir tt. tiek, kiek galėtų. Skyriai skun- pasiekia augštybių savo pasi- anglų-italų statomam filme dieninės mokyklos mokiniai, pa 
Valstybė, kuri šiaurėje ir šiau- 90 nuošimčių gyventojų žem dėsi, kad nuo bendrų lietuvių rinktame darbe, pasižymi ir „Romeo ir Julija“. Kelis kar- deklamavę motinai skirtų gra- 
rės vakaruose turi kaimynę dirbiai, kurie augina tabaką, va reikalų nedaug laiko lieka Są- tuo pačiu išgarsina savo ir sa tus Laurence Harvey pasiiodė žiu eilėraščių. Gražiai apreng- 
Mexiką, rytuose — Britų Hon tą, kukurūzus, ryžius, kavą, jungos reikalams. Apmokamų vo tautos vardą svetimųjų tai-ir televizijoje. Iki šiol visi jotos mergaitės pašoko porą sti- 
durasą bei San Salvadoro res- kuri sudaro didžiausį eksporto gi organizatorių Sąjunga ne- pe. Neseniai skaitėme apie mu- pasirodymai tiek filmuose, tiek lingu šokių. Pabaigai besivaišl 
publikas, o pačioje rytų šiau-objektą. Bananai ir ananasai turi. --------- ---------------------------------------------- - i„:.;u.. i_: ..xu—i.
rėje siekia Karibų jūrą, tiks- taipgi užima svarbią gamybos Suvažiavimas nutarta šaukti lietuvį Kaufmaną, 
liau — Honduraso įlanką, kai šaką. pabaigoje rugpjūčio ir pradžių
pietų vakaruose yra plaunama Guatemala turtinga žemes 
Ramiojo vandenyno - Pacifico, turtais — anglim, metalais — 
Taigi, Guatemala gali būti ke- auksu, sidabru, chromu (svar
bas tarp abiejų vandenynų — biu karo pramonei) ir viso- 
Paicfiko ir Atlanto. kiais mineralais, brangakme-

Guatemala apima apie 45,5 niais. žodžiu — tai labai turtin 
tūkst. ketvirtainių mylių (be- gas kraštas, turįs rojaus klima 
veik kaip buv. N. Lietuva) ir tą apskritus metus. Todėl be 
turi 3 mil. 600 tūkstančių gy- prekybos, be žemės ūkio, be 
ventojų. Sostinė — Guatema- amatų, kurie krašto gyvento
ja — turi apie 200 tūkst. gy- jams duoda pajamų, jis yra gau 
ventojų, su universitetu ir kito šiai lankomas turistų, kurie čia 
mis spec, mokyklomis. 60 nuo ne tiktai mėgsta pagyventi, me 
šimčių krašto gyventojų — tik gsta lankyti senųjų indėnų ci- 
ri indėnai. Taigi, Guatemaią vilizacijos liekanas, griuvėsius, 
galima laikyti indėnų valstybe, jų kasmet paliekami apie 
Kiti — indėnų mišinys su ispa ną dolerių sudaro krašto 
nais ir kt. mas.

Per Guatemaią eina Kordil- Guatemala, kaip ir 
jerų kalnai, kurie čia duoda Amerikos valstybės, dar

Gegužės 1 d. Oakvillėje įvy je rugsėjo mė.i., tai yra — Ku
ko KLS Sąjungos Centro Ko- nados tautine^ parodos metu, 
miteto ir skyrių vaidybų kon- kada apsilanko .s (vairių Kana 
ferencija. dos kampų up.c z mil. žmonių,

Joje svarstytas Sąjungos vei o jų tarpe — uaug ir lietuvių iŠ 
klos didinimas, Literatūros kitur. Tuo ouuu manoma mu- 

tiktai apie 100 Fondo rėmimas, žurnalo „Dar sų draugams iš toliau, vienu iš 
bas“ platinimas kanadiečių lie- važiavimu atlikti du reikalus. 

Kadangi Guatemala turi ati tuvių tarpe ir K. L. S. Sąjun- Nustatyta suvažiavimo dieną ir 
". ' "i jos klimatas gOs antrojo suvažiavimo šauki dienotvarkė, kuri bus patiekta

zikos mokslus baigusį Danijos teatruose, (kur jis kritikų lai- riant skaniais užkandžiais ir ka 
girdėjome komas vienu geriausių Šekspy- vute susrinkusieji darniai pa- 

apie baleriną Beriozovą, tumų ro veikalų charakterių akto- dainavo lietuviškų dainų, 
žmaigždę Šerną ir Kanados lie rium) buvo lydimi pasisekimo, 
tuvaitę Mary Aldon, kuri grei- tenka linkėti, kad tas pasiseki- 
tu laiku vyksta Anglijon, kur mas lydėtų joniškietį Lauryną 
vaidins gaminamame tilme. ir toliau.
Vienam anglų filmų žurnale bu Filme reiškiasi ir jauna 
vo žinutė apie jauną anglų iii tuvaitė Rūta Kilimonytė, 
mų artistą Laurence Harvey, vusi montrealietė, o dabai 
esą jis lietuvis. Tai yra Laury kaljfornietė.

V Taikoma"? 1928 m. "spalio T T Jo' tėvai Yš-8erti. kad kdnas lengviau apsi dainų ir muzikos plokšteles ii 
■ ‘ emigravo į Pietų Afriką, kui valytų nuo savųjų, nunirai;,, hndn užrašymai

miho 
paja-

kitos 
gyve- 

daugybę tarpeklių, siaurų sle- na perversmų laikus, nes jų gy 
nių, o į abiejų vandenynų pu- ventojai nepakankamai sąmo- 
ses, jūrų pakraščiais yra plokš ningi. Ir Guatemaloje 1944 m. 
tumos. Kalnuose daug vulka įvyko revoliucija prieš tuometi 
nų, ir žemės drebėjimai čia yia nį diktotorių. Nauja kccistituci 
labai dažnas reiškinys. Guate-ja priimta 1945 m. Valstybę

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 

870 COLLEGE ST. Telef. OL. 6381
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valdo seimas, 4-ms metams ren 
karnas, prezidentas renkamas 
6-ms metams, jam padeda val
dyti 7 tarybos nariai. Valstybė 
padalyta į 22 departamentus, 
kurių pryšaky stovi gubernato 
riai. Pagal Washingtono susi
tarimą su kitomis Vidurio Ame 
rikos valstybėmis, 
500 aktyvios kariuomenes 
40.000 rezervo. .

Ispanai šią sritį užkariavo baigė mokyklą. Kelis metus mo 
1524 m. 1821 m. Guatemala bu kėši architektūros, bet vehau 
vo nepriklausoma ir ligi 1839 įstojo kariuomenėn. Po kariuo 
m. įėjo į Vidurio Amerikos te- menės įstojo į Karališkąją Dra 
deraciją. Paskui sekė eilė vi- mos meno Akademiją Londone 
daus karų ir perversmų. Guate ir ją sėkmingai pabaigė, suzave 
mala ligšiol dalyvavo Amen- damas kritikus savo vaidinimu 
kos valstybių sąjungoje, bet Akademijos statytuose veika- 
paskutinėje Caracaso konferen luose. Pabaigęs akademiją, 
cijoje išsiskyrė iš visų kai Dul- Laurynas gavo darbo Manches 
les pasiūlė Amerikos kontinen terio teatre, kur buvo pastebė
to valstybėms sudaryti antiko tas filmų bendrovės agentų, n 
munistinį bloką. Dabar, matyt, — 1948 m. vaidino pirmam fil 
ji eina dar toliau, jeigu sovie- me. Ikišiol šis jaunas aktorius 
tams leidžia bazes. vaidino keturiolikoje filmų, tu-

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

GORDON’S BEAUTY SALON

L. E-tas.

Atkelta iš ketvirto puslapio, 
lie- ir minėjimų - akademijų plaka- 
bu- tai, bilietai, kvietimai, progra- 
jau mos katalogai ir tt.; laimėjimų 

moksle, sporte ir kitur pažymė 
Skinkys, gimęs Joniškyje® Reikia gana daug vandens jimai; pasakytų kalbų, giesmių

, natūralių magnetiniu budu užrašymai; 
jaunasis” Laurukas užaugo ir nuodų, kurie nuolat jame daro- įvairių įvykių filmai, fotografi- 

si. jų negatyvai ir klišės; rankras-
■ Savo kandidatūrą į Baltimo čiai, laiškai, laiškų blankai u 
re, Md., miesto merus stato ir vokai su lietuviškais vaizde- 
lietuvis teisėjas W. Laukaitis, liais ir lietuviškais įrašais; lie- 
Jį remia respublikonai.
B Apie 50 proc. beždžionių 
yra kairiarankės, patyrė Ore
gono Universiteto psichologas.

Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

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

303 Bay Street. 
TORONTO 1, Ontario.

X Šios savaitės namai skubiam pardavimui: T
a $ 11.900. Bloor-Delaware. Mūr. 6 kmb. namas. $3.000 įm. 4 
v $ 14.500. Bloor-Indian Grave. 7 kmb. m. nam. $4.000 pn. T 
X $ 16.900. St'. Clair-Oakwood raj., atsk., gerų plytų, 2 augš. T 
v namas, dupleksas, vand.-alyva šild. Geras pirk, i
X $ 16.900. High Park-Roncesvalles raj., atskiras, 9 kmb., ! 

mūrinis namas, vandeniu-alyva šild., garažas. ;

t 1. Namai pardavimui
X Greitas ir sąžiningas patai navimas perkant bei parduodant i ! 
$ namus įvairiose miesto dalyse. J t

| 2.X)Paskolos
K Parūpinami pinigai (mokėjimui. Sukeliamos paskolos. < ■ 
x Paskolos statybininkams ir NHA paskolos. A

I 3. Insurance
n Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: į 
X ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

v Taip pat duodamos informacijos nedarbo dienomis
$ po pamaldų. X
I KREIPTIS OL 6381.
» y

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

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.
.i:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::

J Pi norit# PARDUOTI AR PIRKTI 
" " • * NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,

bandykite paskambinti mums, 
pavyzdžių:
domas, 13 k., 2 virt., 2 vo
nios, 2 atsk. įejim., 2 gara
žai, lengvi mokėjimai. 

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

$1.800 įmok. Ossington-Du 
ndas, 6 kmb. mūr., įvažiavi 
mas į kiemą.

štai tik keletas
$2.500 įmok. Bloor-Brock, 
atsk., 6 kamb., dvi virt., įva 
žiavimas į kiemą.

$4.000 jm. Parkdale 
mūr., 7 kb. per du 
vandeniu šildomas,

$8.000 įmok. Bloor - Indian 
Rd., mūr., atskir., vand. šil-

r. atsk. 
augštu, 
garaž.

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
leiefonas EM. 6-4182 

Toronto

tuviškos atvirutės; parašyti at 
siminimai, veiklos istorijos ir 
t. t.

Bibliografinė medžiaga: lie
tuvių parašyta per kuria kalba 
spauda; apie lietuvius kitatau
čių parašyta spauda; spauda 
lietuvių išleista bet kuria kal
ba; ankščiau išėjusios ir dabar 
išeinančios knygos ir laikraš
čių komplektai, ar jų dalis (sp 
ausdinti ir ranka rašyti).

Muzėjinė medžaiga: Bažny
tinės ir organizacijų vėliavos, 
anspaudai, ženklai, šarfai, uni
formos ir kit.; įvairiomis pro
gomis gauti ordinai, medaliai 
ir kiti pasižymėjimo ženklai; 
iš Lietuvos atsivežti suveny
rai, gintaras, žemė, pinigai ir 
t. t.; drožiniai, audiniai, foto
grafijos, paveikslai, žemėlapiai, 
planai, modeliai ir kita vaizdi
nė medžiaga. Be mūsų visų pa 
ramos vienas įgaliotinis to ne
galės atlikti, todėl kviečiame vi 
sus šiam svarbiam reikalui su
tvarkyti — lietuviškon talkon.

VIENYBĖJE — GALYBĖ \
TAUPY K ]

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

Toronto, Ont. KE 3027. '

X KE 1118

v

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

ir taisomi seni apšildymai.
Didelis pasirinkimas Įvairių firmų krosnių ir Oil Burnerių. R 

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
IŠSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

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

Dr. A.Pacevičius
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Yarmey Clinic 314 Bathurst St., Toronto
Telef. kabinetas EM. 6-2696. Namų OL 4778
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v.

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

Įstaigos te!.: OL. 7996 arba OL. 7997
Kuzmas - Baltakys - Plioplys'

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

Pošius - Dūda - Maciunskas
Namų telef. JU 7558

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

Darbas garantuotas.
561—567 KEELE Str. Biuro telef.

J. GREEN
REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 

933 Bloor St. W. Tor not o.
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su 

mumis — mielai Jums patarnausimi

LA 7570 
WILLIAM BENDENA 

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

Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis
— mielai Jums patarnausimi

C

K

I
 VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS 

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

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, v 

Tel. LL 9626. |

PIGIOMIS KAINOMIS PIRMOS ROSIES
Šviežią, rūkytą, konservuotą ir virtą mėsą, 

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

ų

561—567 KEELE Str. Biuro telei. » ,r maišiu na pa.
vienas blokas į pietus JU 4773 8 P U N K R I ir KRASAUSKĄ
nuo St. Clair Namų CE 1-3444 fi oniurrnVAi i re avf toromto i
TORONTO Ont k 335 RONCESVALLES AVE, 1ORONI O.
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Rašo skaitytojai į
Mielas, Pone Redaktoriau, tai būtų galima atidaryti dar 
Gegužės Pirmosios manifes- dešimt kartų tiek lietuviškų > 

to paskelbimas yra sveikinti-krautuvių, kiek jų dabar yra", 
nas kaipo didelis įvykis dirbau Taigi, problema: ką ir kaip 
čiųjų kovoje už pilno socialinio daryti, kad visi ar beveik visi 
draudimo įvedimą bei miniman lietuviai eitų pirkti pas lietu- 
nio uždarbio nustatymą įstaty- vįus Išaiškinti ir pašalinti to 
mu. Jei to manifesto principai nėjimo priežastis, jei galima. O 
bus laisvajame pasaulyje įgy- gai atrasti dar ir paskatinan- 
vendinti, tai jis tuo pačiu taps įįas priemones? Gal lai būtų 
vienas iš galingiausių ginklų naudinga ne vien pavieniams 
kovoje prieš tironiją. lietuviams verslininkams, betkovoje prieš tironiją. j;___ ’____ " ' ’

Kad tie principai būtų įgy- įr lietuvių Bendruomenei, šiuo 
vendinti, reikia, kad to reika- reikalu turėtų vieningai galvo- 
iautų laisvojo pasaulio dirban
tieji. Jie to reikalaus, jei jie 
žinos, kad tie principai yra ga
limi įgyvendinti ir kad tai jau 
kai kur yra įgyvendinta.

Labai pravartu būtų skelbti 
duomenis įvairiomis kalbomis 
apie socialinio draudimo padėtį 
įvairiuose kraštuose.

Dar norėčiau atkreipti Jūsų 
dėmesį į kitą dalyką, kuris bū
tų svarbus vien Lietuvių Ben
druomenei. Kartą išgirdau iš 
vieno Toronto lietuvio preky
bininko tokį privatų pareiški
mą: „Jei lietuviai visi eitų pirk 
ti pas lietuvius prekybininkus,

ti ir veikti lietuvių visuomenes 
veikėjai, Bendruomenės Komi
tetai, mokytojai, dvasiškiai ir, 
pagaliau, kiekvienas lietuvis.

Lietuviui verslininkui, sto
vinčiam nelygioj kovoj su stam 
biais vietiniais verslininkais, 
dažnai būna skaudu ir graudu, 
kai jis mato, kad lietuviai eina 
pirkti pas kitataučius, o kai lie 
tuviams reikia gauti aukų, tai 
jie eina pas lietuvius verslinin
kus, nes pas kitataučius eiti be 
prasmiška.

Linkiu geriausios sėkmes
B. Pauža.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS

MAMERTAS MATUKAS
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ 

SIUVĖJAS.

Atkelta iš 3-čio puslapio. 
Amerikoj augštai pastatyti i 
leidžia dalyviui studijuoti atlie 
karnų ar pasirinktu laiku.

Trečia. Siūlyčiau būti moks 
leiviams atsargiems meiles 
klausimuose. Garsus psicholo
gas ir modernus pedagogas 
Arnold Bennett savo knygoje 
apie meną gyventi griauna 
„meilės neišvengiamumo" ba
ladę. Ambicingas vyras, ku
rio gyvenimas pilnas ir įdo
mus, anot jo, meilės pinklių iš 
vengia, nes jis pats jų nejieško. 
Dėl to ir mokslo siekiantis jau 
nuolis tegul išmintingai apsi-

St. CATHARINES, Ont.
ĮSIKŪRĖ VILNIAUS LIETUVIŲ SĄJUNGA.

Gegužės 16 d. p. Bogušio bu cijos laikų; rinkt fotografijas 
te įvyko Vilniaus Lietuvių Są-iš Vilniaus krašto; ruošt pas- 
jungos St. Catharines Sk. stei- kaitas apie Vilnių ir Vilniaus 
giamasis susirinkimas. Į vaidy-lietuvius; remt ir platint Vil- 
bą įėjo p-ku p. Skrebutenas, nių liečiančią spaudą, ir palai- 
vicep. — p. Bogušis, sekr. — kyt ryšį su ukrainiečiais bend- 
p. Dilys, kas. — p. Lelevičius rai kovai už Lietuvos Vilnių ir 
ir V-bos nariu — p. Sauka. už Ukrainos Lvovą, kadangi

Nusistatyta tokia darbuotė: yra tie patys pretendentai 
sekt Vilnių liečiančią spaudą kai į abu kraštus, 
ne tik lietuvių, bet ir kitų tau- ST. CATHARINES 
tybių ir reikalui esant reaguot; LIETUVIŲ
rinkt žinias iš Vilniaus okupa- Apylinkės V-ba birželio

RAŠTINĖ. TR 6025 5 — 6th Ave, VILLE LASALLE. :
J.R. RIENDEAU j

KONTRAKTORIUS į
VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI

Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.
Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

ien-

5 d.

I
D r. DORA GORDON 

Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

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

? LIETUVIS LAIKRODININKAS Ž

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

{Lietuviška moterų kirpykla I
; ; DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- X 

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

! į 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. $

VICTORIA CLEANERS L DYERS Co
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AHD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

ir duotų gražesnę 
išvaizdą.

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

pristatome į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garantuojame.
Dėl informacijų prašome 
telefuonuoti: TR 1135, 

galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučialiūnas,
A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135

v'

■c

*

S

AUGŠTOS KOKYBES rankų darbas. >
NAUJAUSIOS MADOS. $ 

$ 
SKUBUS PATARNAVIMAS.

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

. v v • -Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. g sprendžia.
.... ~ n . . n* o .Ketvirta. Tesukoncentruojaįėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-26. lietuvis jaunuolis visas savo 

■ pastangas, visą savo jėgą ir
dovauja pasktn. Algirdas Bane energiją savo studijų tikslui — 
vičius. diplomui pasiekti ir tegul jo
p. *ii vi icivi ai iv a neišleidžia is akių, tebūnie 

™ jam ''"n,in,ina ši Fnd,iclM 1,1 
S1UD. SKAU1AM5. džiojo mintis: „Tas, kas nemo- 

Dail. vyr. skiltim Vladas ka atsispirti nelaimėms, nėra 
Vijeikis, kuris yra Chicagos Li vertas laimėjimo“, 
tuanicos tunto laužvedys, įtei- Penkta.
kė 50 dol. auką Dr. Vydūno savo fizinę 
vardo stud, skautų Šalpos fon- dvasinę pusiausvyrą, 
dui. Fondo valdyba jam reiš- sigundo jis kai 
kia nuoširdžią padėką.

SKAUTŲ CHORAS.
Lietuviškosios dainos

po svetimu

'JDA)Q«Um'
Tesaugo studentas 

kondiciją ir savo 
Tenesu- 

i kuriais savo 
draugų lėbavimais, liuksusinė
mis pramogomis, blizgančiais 
automobiliais. Tejieško jis vie 

gro- toje to dvasinio pasitenkinimo 
■o” laikraštėlio^“Šaš Beriin"st7Sh«te?n7N?Y. žmi pažinti ir skleisti Chicago- savo progresu kada jis mokslo 
Džiugu pabrėžti, kad Jame yra gana plati Rocheste- )e ska\ltes lr Tskautai susibuie i pakopoj kyla laiptas po laipto 

toduleja ir gerėja rio skautų veiklos apžvalg, pas sav0 cho£,a' J} veda Vyt. Gu-augs yn.
. . Z . . & . < • , tauskas. Repetuojama Vyčių sa Sesta. lepasiekia moksio

Įėję. Skautės-tai, norį šiame siekiantis lietuvis augščiausią 
chore dainuoti, tesikreipia į mokslinį pažymėjimą šiame 
choro seniūną vyr. skiltn. V. krašte. Tik tą įsigijęs jis gai- 
Kislaitį, 6753 S. Artesian Ave., bingai ir drąsiai galės reprezen 

.. arba telef. GR 6-1576. tuoti savo tautą, pats tapęs tau
riu žmonijos nariu.

Veda sktn. inž. J. Bulota. 
SKAUTIŠKI LAIKRAŠTĖLIAI.

Bostono „Senųjų Lapinų“ du laikraštėlį. Budėk! yra sa- 
sk. vyčių būrelis į naujuosius siuvinio formato — 2 psl. Re- 
metus įžengė jau su vienuolik- dagavo Vyt. Žmuidzinas, 213 
tuoju savo 1 
numeriu. 1 
Kimas vis 1 
liek turiniu, tiek išvaizda. Prie ktn. P. Armono vedamasis 
to, be abejo, daug prisideda Ki apstu skautiškosios kūrybos 
mo bendradarbiai, kurie rašo birkštėlių. 
net iš keturių kontinentų — 
zXmerikos, Australijos, Azijos 
ir Europos.

Pereitom 
chesterio, N. 
autai išleido

Kalėdoms ir Ro- 
Y., skautės ir sk- 
savo Budėk! vai.

A. V. kariuomenės grįžę — vy- 
tesn. skiltim Ant. Levinas k 
Vyt. Dambrauskas. Dar vienas 
lapinas — paskiltin. Vyt. Kic 

ruošia dar nebūtą Kanadoj jdo mas davė skauto vyčio įžodį, 
mybę—gegužinę ant vandens, Pažymėtina, kad sk. vyčių su
kuri įvyks Port Daihause va- skrydyje Hartforde dalyvavo 
sarvietėj, 5 mylios nuo St. Cal laimingas skaičuis — 13 lapi- 
harines. I. S. nų. Lapinams ištvermingai va-

LAPINŲ ŽINENLĖS.
Bostono „Senųjų Lapinų

sk. vyčių būerlin įsijungė iš J U Arabų papročiu moterys tu-
ii sekti vyrus iš paskos. Tačiau bę! Anglai ėmė tyrinėti šį keis 
tuoj po Aiameinn'o mūšio daug tą reiškinį ir greit nustatė šio 
kas stebėjo neįprastą vaizdą: arabų džentelminiškumo pric- 
arabai, europiečių pavyzdžiu, žastį: mat, toj srity buvo minų 
ėmė duoti moterims pirmeny- ‘laukai. . .

į
A. J. Norkeliunas

PER SAVO AGENTŪRĄ i
$ MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
t t
$ AŠTUNTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, | 
jj NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- $ 
$ GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- $

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA J
$ VISOSE DRA UDIMO SRITYSE. I

5637 JEANNE D'ARC AVE., MONTREAL 36 
Tel. RA 7-312 0

7697 CENTRAL, VILLE LASALLE. HE 3207

LE MIEUX LINGERIE
VAIKIŠKI IR MOTERIŠKI DRABUŽIAI.

Taipogi yra priimami DAŽYMO ir PROSINIMO 
darbai sumažintomis kainomis. 

5% nuolaida patiekusiam šį skelbimą.

BELLAZZI- L AM Y, INC
7679 George St.,| TR 5151 *«•» Ville Lasalle.

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

I BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKSŲ — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.
LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

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

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

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

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

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SEKITE NAUJAS MADAS 
UŽSISAKYKITE

KOSTIUMĄ 
geriausios angliškos medžiagos iš 

naujausių audinių.
PRITAIKOME KELNES 

prie jūsų švarko. 
GARANTUOTAS DARBAS.

Galima ir kreditan.

VALOME - PROSIJAME
PAIMAME IŠ NAMŲ IR PRISTATOME.

NICK’S TAILOR SHOP
PATAISYMŲ EKSPERTAI.

Lietuvis vedėjas: P. KVIETKAUSKAS.
616 CHARRON WI 8013

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

::

H

P. SIDLAUSKAS
PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.

ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 
PASIRINKIMAS VIETOJE.

ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.
UŽ SAVO DARBĄ GARANTUOJU.

Kreiptis vakarais po 6 vai. Tel. HA 8022
1124 Chenneville St. Apt. 2 (kampas Bleury ir Dorchester)

MONTREAL



1954. V. 26. — Nt. 21 (370) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

MOLTfREAl
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KLEBONO KUN. J. RO

BINO JUBILĖJAUS APVA1KŠČIOJIMAS.
Jei neskaityti salės netinka- nas jai įteikė dovanų deiman- 

mumo ir kai kuriais atžvilgiais tinį rankų laikrodėlį.
siauroką pakvietimų ribotumą. Vakaro vedėjas buvo V. Šn 
Šv. Kaz. p-jos komiteto ruoš- vydas. Klebonas susilaukė 
tas bankietas, paminėti klebo- daug dovanų, taip piniginiu, 
no kun. J. Bobino sidabrinį ku taip daiktais, daugiausia baž- 
nigavimo bei klebonavimo su-nytinių rūbų, rankų darbo. Vi- 
kaktį, buvo šiltas, lietuviškas n sų aukotojų vardai įrašyti me- 
kupinas visokio džiaugsmo, niškam albume, kurį savo ran

Port Arthur ir Fort William, Ont.
MŪSŲ DARBŠČIOJI BENDRADARBĖ

A. Druktenienė gavo žinią iš kiame Fort William apylinkės 
Lietuvos gegužės pradžioje vadovybei ir 
apie mirtį jos brangaus tėvelio, viams, sudėjus.cms

Vietos lietuviai reiškia 
nuoširdžiausią užuojautą,

MES AUKOJAME.

visiems lietu- 
šią sumą 

ačiū. Pa-

KrišČiūnienei, dien 
ninkei p. V. Šmaižie 
nių šokių akordeonis 

Mieliems Sudburio lietuviams nkui. ' 
u^. . nePaPrast4 nuoširdumą, Jūsų pasišventimas i .«s 
vaišingumą ir gėles, laiįamc dįdejįs darbas ne tik davė pro- 
širdingą ačiū! gos Winnipego lietuviams pa-

musų mažųjų 
pasirodymu, bet taip pat buvo 
didelis įnašas į jų lietuviškumo 
auklėjimą.

Winnipego Lietuvių Šeštadie 
’ ninės Mokyklos

* * *
VIEŠA PADĖKA.

Gegužės 15 d. ,.Tauro“ Spor 
taip pat p. t0 kju|jO šokių vakaro loterijai 
....... ’ vertingus fantus paaukavusie

ms pp. C. Repšiui, Pakuiienci, 
, Kazinienei, Rim- 

Nuoširdžiai dėkojame moky kienei, Kalakauskui, Stumbrui, 
tojams: kun. kleb. J. Bertasiui Šmitienei, Ivanauskienei, Mit- 
ir p. Br. Bujokienei už Moli- čiulienei, Efertienei, Januške- 
nos Dienos proga suruoštą šeš vičienei, Šipelienei, Dalmotie- 
tadieninės mokyklos mokinių nei, Kęsgailienei, Balzaramo, 
vaidinimą........................................... Narbutienei, Pacevičienei, P.

Taip pat nuoširdi padėka Pečaičiui, Gaudzei, O. Ariaus- 
tautinių šokių mokytojai p. kienei, G. Rukšėnui, V. Kačei 

giui, A. Gaurienei, L. Černišo- 
vui, V. Otienei, T. Stankūnai
tei, J. Adomaičiui, S. Vaišvilie
nei, P. Ražanui, J. Kardeliui, 
M. Šulmistrui, P. Aleknai, Lėk 
niekui, Puniškienei, K. Toliu
šiui, J. Lukoševičiui, Jurkienei, 
D. Lukošiūtei, C. Ladygienei, 
K. Ratavičiui, L. Balaišiui, j. 
Gedminui, O. Baršauskienei, P. 
Pluščiauskienei, M. Liesunai- 
čiui, Pakštienei, R. Bukauskui, 
V. Kličienei, Čekauskui, Pieši- 
nienei, Gailevičienei ir kitiems 
nuoširdžiai dėkoja.

„Tauro“ Klubo Valdyba.

PADĖKOS

Birutė Vaitkūnaitė iv sigėrėti gražiu
Jonė Kvietytė.

* * *
Tėvų Komitetas.
* * *

Didžiai gerbiamam Dr. J.
Šegamogai už mano gyvybės 
išgelbėjimą ir parodymą tok; 
didelį nuoširdumą dvejose opc

jai mūsų nuoširdus
kvitavimą už šią sumą pasiun
tėme KLB Šaipos Fondo CK, 
o Tamstų auką įrašysime Vasa

Ši maža apylinkė palygina rio 16 Gimnazijos rūmų auko- 
mai yra gana daug aukojusi Tė tojų Garbės Knygoje ir pa- 
vynės reikalams. Čia dedamas skelbsime mūsų balandžio me 
padėkos laiškas už aukas Va- nėšio išeinančiame biuletenyje 
sario 16 gimnazijai. Mums labai malonu pabrež- racijose," p" Jakaičiui už dova-

Aukas rinko St. Jonaitis. Au ti, kad Kanados lietuviai vis ak . . .nas ir lankymą,nu juidb VlbUMU UZldUtaniu. Illbhdlll dlUUlllC, AU1 aavu iuu - . , . -------- -----------j ---*?» ---r i t
Viršutinėje salėje buvo paruoš ka padarė menininkas J. Aksti kotoJM_ vienas sąrasas yra til- tyviau dalyvauja šalpos darbe, Latvaitienei _ tariu viešai di- 
ta 360 vietų, apatinėje 22? - u nas! Pęs mu"ų Kanados laikrasciuo o savo aukomis lietuviškam džiausią padėką.

i x r' j .. , se, o antras yra pasiustas P. L. švietimui labai stipriai pare- Sta«v« Jankauskas ™ Svisos buvo užimtos. Gausu da- Sekančia diena geg. 23 d., r, ,, , • 7 tz *x w ui - * „ j . Stasys janKausnas. p Kupstui,, . , .......................  . • ocKdiiud gvg. ,g Vokietnos Krašto Valdybos mia musu pastangas duoti nri- .. v. i -B. Vokietijos Krašto Valdybos mia mūsų pastangas duoti pri- 
pirm. Dr. Zundei, kuris atsiun- augančiam lietuviškam jaum- 
tė padėką. Padėkoje be ko kita mui išmokslinimą, įskiepyti ja- 
sakoma: me Tėvynės meilę, pasiilgimą

KLB Šalpos Fondo Centro ir pažinimą. Tamstų auka pa- 
Komitetas atsiuntė mums Foitdės išlaikyti nykstantį lietuvis

lyvių skaičių vikriai bei suma- sekmadienį, Šv. Kazimiero baz 
niai aptarnavo didelis būiys nyčioje jubiliatas laikė iškilmin 
z .to x pamaldas, kurių metu Mi

šioms jam asistato AV klebo-
, _:naS dr. J Kubilius SU kitu ku- ^u|Illlclas ulblunlc IIlumb rultuc3 .^yu. llClUv1S

vyri Uo mgu. Prof. kun. Bružas pasakė y^illiam apylinkės lietuvių au- ką žodį, kultūrą ir papročius, 
kaitie w Ambrai v Kernel sukaktuvėms pritaikytą pamo- k Vasario 16 Gimnazijos Na o pasauliui parodys mūsų troš 
kaitis, K. Ambrazas, V. Nomei ksią> kuriame nušvietė kunigo mams 70 doleriu 
ka ir kiti • n nrip Qtaln narlavė-

(apie 60 vyrų, moterų ir mer
gaičių. Vyriausios šeimininkes 
buvo Girdauskienė, Paznokai- 
tienė, ir Mitčelienė; ' 
šeimininkai: Mitčelis, Pazno-

._____  , „__kimą gyventi ir mūsų susiklau-
grazia. Vokietijos Kr. V-bos ir Va- symą bei pasiaukojimą bend- 

sario 16 Gimnazijos vardu reiš-ram reikalui“. E. J.
ka, ir kiti; o prie stalų padavė
joms vadovavo Elena Vosyliū
tė J. Daraškevičiūtė-Bashaw. 
Salę puikiai ir tiksliai atatinka
mai išpuošė p. Juškienė su bū
reliu talkininkų.

Jubiliatą žodžiu sveikino: buvo pilna bažnyčia, iš abiejų 
amerikietis prof, tėvas lasalie- lietuvių parapijų. Bažnyčia bu 
tis kun. A. Bružas; Aušros Var vo puikiai išpuošta, 
tų klebonas, tėvas jėzuitas kuri, taiiticaiai
J. Kubilius (kuris įteikė p. BRANGUS TAUTIEČIAI, 
Žmuidzinienės ranka pieštą am Bendruomenės Valdyba, laiky- 
žinų rožių paveikslą) ; Šv. dama svarbiausiu reikalu lietu- 
Onos dr-jos pirm. p. Girdaus- vybės išlaikymą priaugančioje 
kienė; Šv. Elzbietos pirm. p. kartoje, nutarė visas šiuo metu 
Motuzienė; Nekalto Prasidėjo-turimas, nors ir kuklias išlai- 
mo dr-jos pirm. E. Vosyliūtė; das paskirti šeštadieninių mo- 
Vytauto klubo pirm. J. Garga- kyklų ir lituanistikos kursų iš- 
sas; K. L. Tarybos Montr. sky laidoms padengti bei geriausio 
riaus pirm. A. Navickas; L.Mo ms mokiniams premijuoti mo- 9460. 
terų Kat. dr-jos pirm. p. Luko kslo metų pabaigoje. Be to, mu Vienas arba 
šiene; K. L. Bendruomenes ms svarbu mūsų jaunimą islai- nėtų asmenų kiekvieną sekma- 
atstovas J. Lukoševičius; mo-kyti dvasiškai ir fiziškai sveiką, dienį bus Aušros Vartų para- 
kytoja M. Arlauskaitė ir tėvas pajėgų ir stiprų. Tuo tikslu rei pijos salėje, kur Tamstos galc- 
pranciškonas Rafaelis; be tokia būtinai organizuoti vasaros site pinigus sumokėti asmeniš- 
keletas prancūzų ir anglų vi- stovyklas, kas yra irgi surišta kai. 
suomenės atstovų. su tam tikromis išlaidomis.

Raštu atėjo sveikinimai iš "_________________________
Amerikos kunigų: kun. J. Va-ba kreipiasi į visus Montrealio vykdyti butiniausius 1 — a! _ ■  -r • v » lOnntmn ci/iotimn ir •

ir klebono pareigas, 
įvertino jo darbuotę per tuos 23 
metus, kai jis kunigauja ir kle
bonauja toje parapijoje ir toje 
bažnyčioje, kurioje jis meldžia 
si nuo vaikystės laikų. Žmonių NAUJAS AMERIKOS 

KONSULATO ADRESAS 
pranešamas visiems suintere
suotiems tautiečiams, kurie no

4. Rimšai Zigmui — 107 
Pratt Ave, Longueuil, telef. 
OR 5-6708.

5. Paleckui Petrui — 7603
Louis Hebert St., Rosemont, rį vasaros metu išvykti į Ame 
telef. VI 1916. riką: 1564 Me Gregor St., pa-

6. Andruškevičiui Kostui —siekiamas Guy tramvajum, nes 
5333 King Edward Ave., tei. Me. Gregor gatvė susisiekia su 
DE 2384.

7. Adomoniui Jonui — 2052 
Coleraine St.,

8. Bieleckui 
Henri Julien

Cote de Neige gatve.

RUOŠIAMOS JONINĖS.
Lietuvių Katalikių Molei, 

Petrui — 3867 Dr-jos Montrealio skyrius bii- 
St., telef. LA želio 19 d. ruošia Joninių vaka- 

rezer- 
V-ba.

telef. GL 3619.

rienę ir prašo tą dieną 
keli iš čia sumi- vuoti.

DAUG SVEČIŲ 
Montrealy.

savaitgalį Montrealy

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Atkelta iš antro puslapio.

Brangūs Giminės!
Kai kas dar esame gyvi, tik

tai D. mirė 1950 m. kovo 27 d. 
Mama dar drūtokai laikosi. 
Toliušiai Izidorius abu mirė, ki 
tos šeimos nežinau. Gudavičius 
senis jau miręs. P. Lokšys dar 
gyvas, bet jau silpnas.

Petrute, parvažiuok pas mus 
į Tarybų Sąjungą. Mes gyve
nam savo vietoje. Mes girdime, 
kad jūs ten badaujate. Jūsų se
suo Julė turi mergaitę vardu 
Oną. Su dievu !!! Lietuva TSR, 
Skaudvilės rajonas, Eržvilko 
paštas, Eržvilko kaimas“.

Tai tokius laiškus tik gauna
ma. Na ir labai gerai jei ten zi 
no, kad mes čia badaujam. Va-

PAJIESKOJIMAI

lan-ši ... 
kėši daug svečių iš kitu vieto-

Tamstų reikalo supratimas yių. Iš Toronto pas pp. Maiaiš

— Agotą Budrytę, gyvenusią 
781 Waterloo St., London, 
Ont., prašo atsiliepti, ar žinan
tieji pranešti apie ją, šitam ad- 

žiuojam į Sovietinį, Lietuvoj iesatu‘' Jonas Valaitis, 741 
įvestą, rojų. V. Sibulis. Wilde, Detroit 9, Mieli. USA.

ą * *
— Salomėja Domeikaitė ar

ba ją žinantieji, prašomi para
šyti jos jieškančiam tėvui J. 
Domeikai sekančiu adresu: 
Mr. J. Domeika, 352% S. R. 
St., Medicine 
nada.

Todėl Bendruomenės Valdy- ir konkreti parama, įgalins mus kas iankėsi rašytojas p. Kasty- būrio pas p. Baltauską lankėsi
....i.j..x. ^arJ3US tis, ta proga aplankęs ir NL re- Br. Žilinskas, kuris užsiprenu-

lantiejaus, prelato J. Balkūno, lietuvius, prašydama tuos rei- jaunimo švietimo ir auklėjimo dakcįją; į£ Toronto lankėsi A. meravo LN. Buvo ir daugiau
kun. V. Andriuškos, pranciš- kalus paremti pirmoje eilėje ap sntyje. Usvaltas su žmona ir motina, svečių, kurie pasklidę po dvie-

KLB Montr. Apyl. Valdyba, taipgi ir p. Voverienė; iš Sud-jų milionų su viršum miestą, iš 
tirpo ir sunku juos suregistruo 
ti.

. . ’ darbus tįs> ta prOga aplankęs ir NL re- — . -------
.jaunimo švietimo ir auklėjimo dakciją. iš Toronto lankėsi A. meravo LN.

konų provincijolo Tėvo Gailiu- simokant solidarumo mokestį, 
šio, pranciškonų tėvo Žaialio; nes mūsų pagrindinės pajamos 
ir iš Kanados Kunigų Vieny- iš to ir susidaro. Taip pat mes 
bės (30 kunigų). Be to suplau būtume labai dėkingi tiems tau 
kė gausus skaičius sveikinimų tiekiams, kurie tą reikalą pa- 
laiškais ir telegramomis iš lie- remtų kad ir kukliomis savo au 
tuvių, anglų ir prancūzų, gei- komis.
biamo jubiliato draugų. Tarp Solidarumo mokestį ir aukas 
jų buvo pasveikinimas nuo L. vasaros stovykloms galima 
Kat. Kultūros dr-jos, iš Torou įteikti ar pasiųsti paštu mūsų 
to, „T. Ž.“ redakcijos, ir anglų iždininkui Juozui Lukoševičiui 
katalikų savaitraščio „Ensing“ — I860 Blvd. Desmarchais, Co 
redaktoriaus p. Keyserhngk. te St. Paul, telef. HE 7877 ar-

Klebonas Bobinas gražiai pa ba mūsų inkasentams:
dėkojo trimis kalbomis atšilau- 1. Stankūnaitei Onai — 207 
kiusiems svečiams, ypatingai 4-th Ave, Ville LaSalle, telef. 
padėkodamas savo motinėlei, HE 7398.
kuri greta jo visą vakarą sede- 2. Remeikaitei Skolastikai— 
jo, už gerą, nors kartais „stra- 1142 Allard Ave., Vordun, tel. 
gų“ išauklėjimą ir seselei Onai PO 6-3837.
už jos pasišventimą per 25 me 3. Toliušiui Kostui — 682o 
tus būti šeimininke ir altoriaus Monk Blvd., Ville Emard, tei. 
drapanų prižiūrėtoja. Klebo- TR 1974.

Hat, Alberta, Ca

PERKAM ir PARDUODAM: F
Hotelius, Motelius, Įvairias krautuves, Ūkius: tabako 
Vaisių, arba mišrius, Biliardų sales, Valgyklas, Gyve
namus namus, ir kitas dideles ar mažas įmones ir t. t. 
Parūpinam paskolas: Suinleresuoti-os kreipkitės žodžiu 

arba raštu
HARRY SCOTT REAL ESTATE BROKER

189 James St. N. HAMILTON, ONT. JA 8-4356
Lietuvių atstovas STEPONAS BOLCEV.

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

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

Žemės sklypai:
Rosemounte: 45 Avė, L3- 
my, Chatelain — 180 sklypų 

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

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

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

Paskolos-Mortgage: namams statybos eigoje — 60% ver
tės iš 6%. Užbaigtiems namams 50% vertės iš 5%.

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — J UMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.

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

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

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

Namai pardavimui:
Rosemounte:

25-Ave. 2-jų šeimų po 5 kam 
barius. Centralinis šildymas 
abiems aukštams. Naujas. 
Kaina $16.500. Paskola $ 
10.000 iš 5 % %.
31 Avė. 2-jų šeimų po 4 km. 
2-jų m. senumo, kartu 1 že 
mės sklypas šalyje. Kaina 
$14.500. Įmokėti $5.000. 
Prie St. Zotique, St. 3-jų s. 
Namas 28X40. Akm. prieša
kinė siena. 1 butas 5 kmb. 
ir 2 butai po 3 kmb. Cantr. 
šild. Kaina $19.500. Įmokė
ti $ 9.000.
Marquette St. už Jean Tal
on. 2-jų š. po 4 kmb. Nau
jas. Kaina $14.300. Įmokėti 
$4.000.

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

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

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE
įstaigos atstovus Hamiltone

J. VALEVIČIUS ir A. PRANCKEVIČIUS

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigą

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

R I D O U T
REAL ESTATE LIMITED

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

 GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

D. E. BELANGER 8c SONS^
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

*
BRONIUS 

arba sesutės 
siliepkite

* *
UMBRASAS

Umbrasaitės, at- 
Broniui Mozūrui 

yra proga įkeitimui pigia kai- 6330 — 11 th Ave, Rosemou- 
na nupirkti 1946 Dodge. nt, Montreal 36, P. Q., Cana- 
Teirautis tel. CR 0210. da.

Apsisprendusiems pirkti
NAUJĄ AUTOMOBILĮ,

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

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

1 Jonas Zmuidzinas į
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: $

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

J. GRAŽYS

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

SIUVU NAUJUS IR
TAISAU SENUS 

KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreipti! po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniai* — visą diena

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

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

IM01VI0U1U. 
PERSOIUt 
SEINICt

Paimame iš namų ir prista- ; 
tome į namus visame Mont '■ 
realyje ir priemiesčiuose. ‘ 
Darbą atliekame sąžiningai. ‘

NE. 5-0303 j

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė



ji'

8 ML. nepriklausoma Lietuva bft. Vt iė. — wr. ii (į re j

MOKT^reAl haaai^lton/
SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAUSOMA LIE 

TUVA“ AKCININKŲ - ŠĖRININKŲ VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS

šaukiamas šį sekmadienį, gegu *r P- A. Grigaliūnas, kurie čia 
žes 30 diena, 3 valandą po pie- praleido kelias dienas ii lanke 
tų. Ville Lasalle, 9 Avenue, N r. pažįstamus—pp. Trumpas, pp. 
163. Visi šėrininkai prašomi da Ragulius ir kt.
lyvauti.

DLK VYTAUTO KLUBO 
ŠĖRININKAI

yra nutarę plėsti klubo patal
pas. Šį penktadienį jie balsuos, 
kaip tą praplėtimą padaryti — 
dapirkti žemės, ar pasitenkinti 
turimu plotu, ar dar kaip ki
taip padaryti. Taigi, daromas 
labai svarbus sprendimas, nuo 
kurio pareis klubo ateitis.

GEGUŽINIŲ-PIKNIKŲ 
SEZONAS JAU ČIA PAT.

Visai sušilus orui, NL skelbs 
pirmąjį pikniką-gegužinę. 
na ir vieta bus paskelbta 
miausiu laiku.

AUŠROS VARTŲ 
BAŽNYČIA

jau statoma pilnu tempu. Že
mės darbai jau prieš savaitę pa 
daryti. Dabar vykdomi jau kiti 
darbai toliau.
ŠV. KAZIMIERO BAŽNYČIA 
netrukus gaus oficialius leidi
mus statytis. Jau kontraktoriai 
ruošiasi pradėti darbus. Bus 
nukelta klebonija, bažnyčia 
bus statoma didesnė.
SVEČIAI Iš NEW YORKO.

Praėjusį savaitgalį iš New 
Yorko lankėsi Montrealy p. A. 
Povilauskienė, p. E. Sinušiene

i
Hamiltono Lietuvių Dramos Mėgėjų Teatras 

„A U K U R A S“
šių metų gegužės mėn. 29 d. Hamiltono Lietuvių

parapijos salėj — Dundurn St. 58 — stato

Die- 
arti-

P. ADAMONIO IR
P. BUDR1ŪNO 

tarpininkavimo įstaiga (žiūr. 
skelbimą) gražiai vysto darbą 
ir gerai patarnauja. Ji ne tiktai 
pavieniams asmenims patarnau 
ja, bet ir įstaigoms. Šiomis die
nomis ji parūpino kreditų (mo- 
rtgičių) ukrainiečių bažnyčios 
statybai ir lietuvių — Aušios 
Vartų bažnyčios statybai.

PAVASARIS JAU ATĖJO
Gegužės 24 d. Verdune jau „oficiozas“ — vilniškė „Tiesa 

pasirodė pirmieji mašalai. Na- įdėjo Chmelnickio paminklo 
tatoriumas jau paruoštas ir vaizdą ir triūbijo, kad 1654 me 
maudynės prasidės pirmą šil- tais, pasirašant Perejasiavo sa- 
tą dieną. Statybos vyksta pilnu vitarpinės pagelbos sutartį, ku- 
tempu. Daugelis lietuvių stato- ri buvo nukreipta prieš Lenki- 
si

PIN1GĖL1A I“.

Š. m. gegužės mėn. 28 d. (penktadienį) 8 vai. vakaro
g 8 TUVIŲ EVANG. Liut. St. ANDREW PAR. CHORAS 
g « Lietuvių Namuose Toronte, Dundas W.
g » rengia

t
6

Sofijos Čiurlionienės-Kymantaitės trijų veiksmų komediją v* 
Vaidinimo pradžia 7 vai. vakaro. Po vaidinimo šokiai. x 

„Aukuras“. g

UKRAINIEČIŲ
Atkelta iš 1 psl. 

vos — dūdon apie „tarybinių 
tautų“ laimę ir „amžiną drau
gystę“. Ir tarybinės Lietuvos

LINKSMĄ SUBUVIMĄ SU ŠOKIAIS 
Vakarą paįvairins akordeonistės p-lės Sidaravičiūtės. 
Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Rengėjai.

IŠNUOMOJAMI du kambariai 
Pageidaujama arba vedusių po 
ra be vaikų, arba pavieniai as
mens. Teirautis po 6 vai. vaka
ro adresu: 1893 Woodland 

Ave, Ville Emard.

KL MOTERŲ TORONTO DVIEJŲ PARA- 
BENRDUOMENĖS PIJŲ KLAUSIMU

Toronto sk. narių susirinkimas NL red. dar gauna raštų, ta- 
šaukiamas pas pp. Mankus, čiau juose nieko nauja nepasa- 
213 Sunnyside Ave, geg. 28 d. koma. Atrodo, kad klausimas 
7.30 vai. vakaro. Bus aptaria- jau bus išsiaiškintas. Viena rci- 
mi svarbūs reikalai ir bus ar- kia žinoti, kad parapijas stei- 
batėlė. Narės ir prijaučiančios gia dvasinė vyriausybė ir inter 
prašomos atsilankyti. vencijos ne ką gali padaryti,
DAINA geg. 29 d., 8 vai. vak. nors jas darytų ir dvasininkai. 
Šv. Jono salėje ruošia kartūnų Toronte bus dvi lietuvių para- 
balių.

INŽINIERIAMS IR 
ARCHITEKTAMS.

Birželio 2 d. (trečiadienį), 8 
vai. vak., Toronto Lietuvių Na 
muose 235 Ossington Avė. (įė 
jimas.iš Dundas gatvės) šau
kiamas visuotinis PLIAS To 
ronto skyriaus susirinkimas šia 
dienotvarke: 1. Prezidiumo su
darymas, 2. Valdybos praneši- muose II augšto salėj 
mas ir diskusijos, 3. Valdybos Taut. Sąjungos Toronto sky- 
rinkimas, 4. Sumanymai. rius ruošia šeimynišką pobūvį.

Prašomi dalyvauti skyriaus Kviečiami nariai ir prijaučian- 
nariai ir tie inžinieriai ir arčiu tieji. Pakvietimai gaunami L. 
tektai, kurie skyriui dar nebu- Namuose pas p. Budreiką. L. 
vo priklausę, ypatingai naujai LIETUVIŲ
baigusieji mokslus. . V-ba. ENCIKLOPEDIJOS
i it jc - »c~ prenumeratorių sąraše, kuris 
gos, Stettino, komunistai pi i pridedamas prie kiekvieno to- 
siuntė 10 tūkstančių tonų gin mo, nematyti daug vietos žino- 

gerai pažįsta klų 100 milionų

PROTESTAI...
ir p. Zaplitny ir eilė kitų žino
vų. Verta pastebėti, kad tas nu 
švietimas gyvai lietė ir Lietuvą.

Masinis susirinkimas, ku- 
“ riam sumaniai vadovavo p. Hu

kaio, p. Pančuk, ir p. Wasyly
shen, priėmė protesto rezoliu
ciją, kuri įsakmiai konstatuoja 
faktus, nustato istorinę tiesą ir 
pasisako prieš Maskvos smur
tą anuomet ir dabar. Suminėtų 
ukrainiečių pasisakymus paly
dėjo ir kitų tautų atstovai vi
sišku pritarimu ir reikalavimu 
Ukrainai laisvės ir nepriklauso 
mybės.

Reikia čia suminėti, kad be 
oficialių bei viešų pasireiški
mų, ukrainiečių organizacija 
(apie ją bus parašyta skyrium) 
ir visuomenės veikėjai spaudai, 
radijo darbuotojams ir kitų tau 
tų atstovams padarė dar pri
ėmimą pas pp. Mayka, kur bu
vo suminėti žmonės ir dar kiti 
kviestieji. Pp. Mayka butas 
gražiai papuoštas ukrainų pa
veikslais, sutalpino didelį jų 
būrį. Daugelis ukrainiečių vei
kėjų, pasirodė, _ _ ’
daugelį Lietuvos veikėjų, ats- tės. Ką tai reiškia? 
tovų, konsulų, organizacijos g. juk sovietų bazė Amerikoje, gyvenime, bet lietuvių kultū- 
sekretorius p. Oboroniv, pasno l ai Maskvos koja centrinėje r°s paminklo statyme nedaly- 
dė, gyvenęs Vilniuje, dirbęs su Amerikoje. Ir JAV vyriausy- vauja. Neseniai įsisteigęs Toron 
p. Stašiu savivaldybėje ir kai- bė sumišo ir nežino, kas ry- 
ba lietuviškai. Pas pp. Mayka šium su šiuo faktu daryti, 
buvo proga sudaryti pažintis Guatemalos kaimynė Hon- 
su parlamento atstovais ir už- duras nutraukė su ja ryšius, 
mėgsti artimesnių ryšių su taip nes Guatemala sulaužė anks- 
lietuviams palankiais ukrainie- čiau padarytus susitarimus, 
čiais. Tuo tarpu JAV sudarė savi-

Yra vilčių, kad be jau susi- tarpinės pagalbos sutartis su 
dariusios Baltų Federacijos, Amerikos Centro ir ' 
Montrealy bus sudaryta veiki- Pietų Amerikos 
mo vienybė dar artimiau ben- Bet ar to užtenka? 
dradarbiaujančių tautų, kurių sis Amerika, kuriai 
tėvynės yra pavergtos Mask
vos, prieš kurios imperializmą 
visos tos tautos kovoja. Ukrai
niečių protesto demonstracija 
buvo didelė ir įspūdinga. Nuo 
lietuvių joje dalyvavo J. Žmui- 
dzinas, Lu Balzaras ir J. Karde
lis.

pijos.
LIET. NAMŲ BIBLIOTEKOJ 
vasaros metu, nuo birželio 1 d. 
knygos bus keičiamos tik ant
radieniais ir penktadieniais 
nuo 7 iki 8 vai. (sekmadieniais 
nebebus keičiamos). L.

TAUTININKAI RUOŠIA 
POBŪVĮ.

Birželio 5 d. Lietuvių Na- 
Liet.

namus. ją ir Turkiją, buvęs padarytas
LIGOS IR NELAIMĖS. Ukrainos susijungimas su Mas 
„ T, „ . , . .... .. kva. Pries šitą melą Montreho
K. Kazukauskui Viktorijos ukrainiečiai ir kėlė protesto 

ligoninėje padaryta apendicito i,ajsa 
operacija. Jonas Nevardauskas 
po tyrimų ligoninėje jaučiasi 
gerai ir jau vaikštinėja. ] 
Riaukų šeima, kurių adreso 
(6382 — 12 Ave, Rosemount) 
pageidavo tūli tautiečiai, dai 
neišgyvenę sunkumų, susietų su 
ligomis.
DR. DAUKŠA pradeda laikyti 
advokato egzaminus.
VIKTORIJOS dieną Kanado
je buvo 50 susisiekimo nelai
mių.
SUNKUMŲ šiemet jaučia na
mų kontraktoriai, nes pardavi
mai einą sunkiau.
GIMĖ pp. Buniams sūnus.
SKAUTŲ rėmėjų būrelis birže 
lio 19 d. Golfo klubo salėje, Vii 
le Lasalle, ruošia šokius su lo
terija.
UKRAINIEČIŲ PASIREIŠ

KIMO SAVAITĖ.
Montrealio ukrainiečiai šią

Gegužės 22 d. Windsoro vie 
p” šbuty buvo spaudos ir radijo 

konferencija, kurioje, vadovau
jant CBC radijo vedėjui p. Pan 
čuk ir p. Wasylyshen, buvo pa
daryta eilė išsiaiškinimų ir įra
šų į radijo kaspinus.

Gegužės 23 d. Plateau salė
je vyko masinis mitingas, ku
riame dalyvavo pilna salė pub
likos, gal, apie 1.500. Ukrainie 
čiams gyvai prijaučiu pabaltie- 
čiai, slovakai, gudai, slovėnai 
nuoširdžiausiai prsidėjo prie 
protesto prieš Maskvos okupa 
ciją Ukrainoje ir prieš jos klas 
tojimą Perejasiavo sutarties, 
nes sutartis buvo padaryta dėl 
savitarpinės pagalbos, o Mask
va ją aiškina, kaip Ukrainos 
prisidėjimą prie Maskvos, kuri 
faktinai sulaužė tą sutartį ir 
Ukrainą jėga okupavo.

Sutarties Perejaslave nušvic 
timą ir išaiškinimą padarė Ko
lumbijos universiteto, New 

vaite, nes geg. 23 d. buvo pro- Yorke, prof. C. Manning, No- 
testo demonstracija prieš Mask va Scotia Akademijos preziden 
vos klastas ir okupaciją ryšium tas W. Kirkconnel, Kijevo um 
su 300 metų Perejasiavo sutar- versiteto prof. N. Prychodko, 
ties sukaktuvėmis. O geg. 28 Ukrainiečių organizacijos Mont 
ir 29 dienomis Plateau salėj, 8 realy pirmininkas p. Hukaio, 
vai. v., bus ukrainiečių choro, prof. Kašir, trys parlamento 
baleto koncertai. atstovai—p. Holovač, p. Hahn

SULLIVAN REALTIES Co.
6351.
neju-
mūsų savaitę vadina Ukrainiečių sa-

1410 Guy St., tel. FI 
Perkant ar parduodant 
domą turtą kreiptis pas

JONĄ LUKOŠEVIČIŲ
Skambinti mūsų įstaigos ar 

namų telefonu HE 7877.
* * *

Skubiai parduodamas gerame 
stovyje 3-jų augštų 2-jų butų 
su centriniu šildymu mūrinis 

namas Westmount'e už
$ 13.500. Nuomos gaunama į 

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

Joną Lukoševičių
mūsų įstaigos telefonu F1 6351, 
arba jo namų telef. HE 7877.

jo

D. L K. Vytauto Klubo
Nepaprastas šėrininkų
SUSIRINKIMAS

dolerių ver-miJ asmenų, kurie skaito save
— Tai intelektualais, rodosi viešame

te Intelektualų Klubas turėtų 
Liet. Enciklopedijos leidimo 
rėmimą skatinti nors tiek, kad 
kiekvienas klubo narys būtų L. 
E. rėmėjas. L.
KUR ŠIEMET VASAROSIM?

Kr. Valdybos Ūkio Komisi
ja pradžioj savo veikimo buvo 

dauguma užsiangažavusi kuogreičiausiai 
valstybių.
Kaip jau-

pirkti farmą vasaros stovyklo
ms, tačiau iki šiol nieko negir
dėti. Tur būt neleidžia kliūtys?

KURIA-
BAZĖ?

Dr. J. š E G A M O G A S 
CHIRURGINĖ ir BEND

ROJI PRAKTIKA 
office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

šeštadieniais 11—-1 
arba pagal susitarimą, 

namų 1038 Osborne Av. j 
VERDUN. Tel.PO 6-9964 į 
....... WK-1 -1 --ATK—’ ~~nx

DANTŲ GYDYTOJAS

Dr. J. M AL I SKA 
priima: 9 a m. — 10 p. m: 
5303 Verdun A., Verdun, 

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR
Dr. R.

956

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS
CHARLAND
Sherbrooke E.

Telel.: FR 7684, EX 8822. $

Dr.E.Andrukaitis
956 Sherbrooke E.

Tel. CH. 7236

PAČIOJE ŠIRDY
MA ATOMINĖ
Kažkas, kaip praneša radi

jas, bandęs išsprogdinti tą 
ginklų transportą dar pake
liui, bet, matyt, nesėkmingai. 
Tačiau tai juk ne priemonė 
prieš tokio svarbumo svarbu
mo veiksmą, kaip Maskvos ba

ŠV. ANDRIAUS LIUTERIO- 
NIŲ BAŽNNYČIOJ,

Carlton ir Jarvis gt. kampe, ge
gužės 30 d., 9 vai. ryto, lietu 
vių pamaldos.

Šiose pamaldose, po pamoks 
lo, bus viešai patikrinama, kiek 

„c> konfirmandai žino krikščionis 
Jungtinių Tautų Orgąnizaci- -s įkūrimą’Amerikos širdyje. ko tikėjimo tiesas. Tačiau pa- 
~ H « būse.ti konfirmacija įvyks šv.Trejy

. _ . nPQ evpntoi hirvplin 12 H
nos susidaro įspūdis, kad nau 
jas

PASAULINIS KARAS AR- suotinis parapijiečių susirinki- 
TINASI SPARČIAIS 

ŽINGSNIAIS,

ic

jos Komisijos priežiūroje, kad 
tuo būdu būtų garantuoti vi
siškai laisvi rinkimai, kuriuo
se vietos žmonės galėtų 
reikšti visai laisvą savo 
IŠ

pa- 
va-

bės šventėj, birželio 13 d.
Po gegužės 30 d. pamaldų 

bažnyčios patalpose įvyks vi-

KOMUNISTAI 
REIKALAUJA

komunistinių rinkimų, kokie 
vyksta Maskvoje ir jos oku
puotose valstybėse, kur lais
vų rinkimų nėra, kur duoda
mas balsuoti tiktai vienas, ko
munistų sudarytas, sąrašas. 
Tokius, pagal Maskvos kur
palį, rinkimus komunistai rei
kalauja kad prižiūrėtų jų pa
čių sudaryta komisija.

Ligi išleidžiant šį laikras 
čio numerį, padėtis yra tokia rai?
ir jai nebuvo vilčių stumtis — Etiopijos imper. Hail Sa- 
pirmyn prie susitarimo. laši lankėsi Paryžiuje ir dabai 
BEDNRA DERYBŲ BŪSENA jau JAV.

PABLOGĖJO,
kada paaiškėjo, jog x----------
atsisako savo nusistatymo In-

Derybos Genevoje, į kurias ti politinius Indokinijos klausi dokinijos neatiduoti komunis- 
dabar nukreiptas visų tautų dė mus. Komunistai gi reikalauja ams. Šis kapituliavimas, sa- 
mesys, galima sakyti, stovi vie pirma išspręsti politinius klau vaime jau skatina komunistus 

simus, tęsti karą ligi politiniai laikytis ir neiti į nuolaidas, 
klausimai neišspręsti ir karą nei£i PrĮe susitarimo, 
baigti tktai tada, kada bus iš
spręsti politiniai klausimai. Va 
kariečiai reikalauja, kad iš La
oso ir Kambodžos tuojau pa
sitrauktų komunistų karinome 
nė, nes ten ji yra įsiveržusi is 
Vietnamo, kuriame vyksta pi
lietinis karas. Komunistai su 
tuo reikalavimu nesutinka ii 
reikalauja, kad iš komunistų už 
grobtų Laoso ir Kambodžos 
sričių būtų pašaukti į Geneva 
komunistų atstovai.

VAKARIEČIAI 
REIKALAUJA

ŠAUKIAMAS PENKTADIENĮ, GEGUŽĖS

MĖN. 28 D. 8 VAL. VAKARO.

2159—61 ST. CATHERINE ST. E.

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

mas, kurio dienotvarkėj nu
matyta parapijos tarybos ir re 

Tas jį turės daugiau šansų vizijos komisijos narių rinki- 
laimėti, kas pirmas netikėtai mas. Kun. dr. M. Kavolis, 
pradės atominėmis bombomis. VARPAS geg. 28 d., 7 vai. v. 
Reikia žinoti, kad tai bus „pa šv. Jono salėje ruošia šokius 
skutinis mūšis“, kuriame susi su staigmenomis.
durs žūtbūtinės ir lemiamos 
jėgos. Komunistai, agituoda
mi prieš atomines bombas, sic 
kia tikslo, kad tiktai jie vieni 
jų turėtų ir jomis nudemtų pei- 
galę. Maskva tam viską ir be
sąlygiškai paaukos. O vaka-

Pasaulinė įvykių savaitė
DERYBOS ŽENEVOJE VYKSTA LABAI SUNKIAI 

IR KOL KAS BEVILTIŠKAI.

— BALFo pirm. kun. Kon 
Amerika čius lankėsi Paryžiuje ir isskn- 

do į Frankfurtą. 8

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

: Priima ligonius, gimdyves 
ir moterų ligomis sergan-

: čias kasdien nuo 1—4 ir
■ nuo 5—8 vai. p.p., šeštad.
; nuo 11—3 v. p.p., kitu lai

ku pagal susitarimą.
Telefonas OL 6851

----- MW - WX —MW----- M

toje. Joms nesisekant viešai, 
PRADĖTOS SLAPTOS 

DERYBOS,
kurios tęsiasi ligi šios dienos. 
Derybose dalyvauja keturių di
džiųjų valstybių atstovai ir Ko 
rėjos bei Indokinijos — Viet
namo, Laos ir Kambodžos, o 
taipgi komunistinės Kinijos ir 
komunistnio Vietnamo atsto-

Tikrai, kaikurie prezidento 
Eisenhowerio pareiškimai pa • 
skutimu metu nuskambėjo ga 
na keistai. Dėl to net ir buv . 
prezidentas Trumanas rado 
reikalinga viešai pasakyti: 
„Vyriausybė, rodos, tik rūpi
nasi melstis ir tuo pasitikėti, 
kad padėtis nepablogetų“, — 
jis pasakė. „Tuo tarpu padė
tis eina blogyn“, — sako Tru 
manas.

Be Trumano pasakyto, yia 
ir daugiau faktų.

DIDELĮ SUSIRŪPINIMĄ 
lai SUKĖLĖ GUATEMALA,

Dr. N. Novosickis
DANTŲ GYDYTOJAS 
345 BLOOR St. West 

(kampas Bloor - Huron) 
TORONTO

Telefonas WA 3-2003.
Priėmimo valandos: nuo 

9—12 ir nuo 2—9 vai. vak. 
(pagal susitarimą).

Dr. A. V ALADK A 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

&dalyvavusios 16 valstybių.
PAGRINDINIAI
NESUTARIMAI

yra Šie: Laisvosios valstybes 
reikalauja tuojau baigti Indoki
nijos karą ir pirmiausia pada- Indokinijos apsisprendimo 
ryti paliaubas, o tada jau spręs svais rinkimais, vykdomais kuriai iš už geležinės uždan

Jonas J. Juškaitis
Vienintelis lietuvių kilmės Kanados pilietis, r 

baigęs išklausyti visą teisių kursą 
Toronto Universiteto Juridiniame Fakultete.

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