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LIETUVIŲ TĄUTOS AŠARŲ IR GEDULO DIENOS
UŽ LAISVĘ, DEMOKRATINIUS PRINCIMUS IR ŽMOGAUS TEISES

Br. A b r o m o n i s Medžio rėžinys.

Pasaulinė įvykių savaite
SPARČIAI BR£STA TRECIASIS PASAULINIS KARAS 

Derybos Genevoje jstrigo.
Maskva, sprendžiant pagal dėl kurių susidaro tūia krizė ir 

visus jos veiksmus, yra pasiry-Prancūzijoje. Bidault ir Lanic 
žūsi eiti. lis dabar aiškinasi tuos klausi-
J „PASKUTINJ LEMIAMĄ mus seime, kai jau pasirašyta

MŪŠI“, su Vietnamu sutartis dėl šio vi-
kurio pasėkoje komunistai už- siškos nepriklausomybės, bepa 
viešpatautų r____.
Maskva dar tiktai delsia, druomenėje.
kol gali
pamažu, bet palaipsniui.

. DERYBOS GENEVOJE
{STRIGO.

visam pasauly, siliekant tiktai Prancūzijos ben 
dar tiktai delsia’ druomenėje.
„ramiu būdu” grobti SOVIETŲ GINKLAI PLAU

KIA J GUATEMALA.
Taigi, sovietai jau ir Ameri

koje turi bazę.
Spėjama tuo tikslu, kad laimė- Nenuostabu, kad visas pašau 
tų visą Indokiniją, nes jau su-lis yra susirūpinęs. Vašingtone 
pamas didysis jos centras Han- vyko 5-kių rytų valstybių kon- 
oi ir veržiamasi į Raudonosios ferencija, grynai kariniais tiks- 
upės deltą. Maskva sustiprino lais. 
karinį tiekimą Indokinijoje vei
kiančioms Rusijos, 
Vietmino komunistų 

Yra išgauti
MAO-TSE-TUNGO PLANAI, karoję ir dabar Atėnuose, Tui- Hamiltoną, Londoną, Windso- 
pagal kuriuos Indokinija ture kijo®, Jugoslavijos ir Graikijos rą, Detroitą, Clevelandą, Cika- 
būti užgrobta tuojau; 1960 mc- apsigynimo sutartis praplėsta New Yorką, Washingtoną, 
tais turi būti užimta Japonija n ir apipavidalinta, kaip Balkanų Elizabeth, Waterburj, Worces 
1965 metais — Indonezija ir vi valstybių karinė sąjunga. terį, Bostoną ir, grįždamas al- 
sos kitos Azijos valstybės, o Atrodo, kad ir gal, — Toronto ir Montreal},
1974 metais — ir Amerika. PRANCŪZIJA PATVIRTINS pro kurį įvažiavo ir išvažiavo.

Ryšium su faktu, kad Komki EUROPOS APSIGYNIMO Išvykimo proga p. Simonai- 
nijos kariuomenė jau atsiduria SUTARTĮ. tis su Montrealio MLBD-jos
prie Tailando - Siamo sienos. Labai reikšminga, kad Pran- nariais pasidalino savo kėlio
sios atstovas JTO paprašė, kad cūzijos socialistų kongresas nu nės įspūdžiais ir misijos atsieki 

JUNGTINĖS TAUTOS tarė reikalauti tuojau patvirtin mais.
g PASIŲSTŲ EKSPERTUS ti Europos Apsigynimo Bend- Kelione per Kanadą ir Jung- 
I sekti karo raidai Indokinijoje, ruomenės sutarties sudarymą, tines Valstybes jis visai paten- 
■ Tailandas yra atsidūręs sovie- Jaučiama visur, kad sparčiai kintas. Jis nesitikėjęs ir nelau- 

tinės agresijos pavojuje. Indo bręsta Trečiasis pasaulinis ka- kęs tokių vaisių. Viena, kas yr<» 
kinija gyvena kritiškas dienas, ra«. svarbiausia, jam pavykę dauge

Fui lietuvių išaiškinti klausi
mus, kurie jiems nebuvo aiš- 

vadovais. Po pusryčių abiems vo paskyrimo reikalu VUKas kds. Taigi Mažosios Lietuvos 
pirmininkams buvo aprodyti ten būtų suniekintas. klausimas dabar turi žymiai le
Senato rūmai ir suteikta pro- Kaip yra iš tikrųjų. Vokiečių alesnį vaizdą, kurį galėjo su- 
ga neoficialiai pabuvoti Senato laikraščiai pranešė, kad VL1- sįdaryti ir tie tautiečiai kurie 
posėdyje. Pusryčiuose pas sen. Kas paskyręs prie Bennos vy- viso aiškumo neturėjo. Antra: 

 ..   suprasti, Duglas taip pat dalyvavo Ats-riausybės savo „Delegiertc”, o vjsose aplankytose vietose yra 
gvildenti Lie- kad State Departamente būsią tovybės Patarėjas p. Kajeckas. kai kurie vokiečių laikraščiai Sukurti Mažosios Lietuvos Bi- 

- -.............. • Taip pat pusiau oficialus vi-parašė, kad „Vertrauungsman xįujį„ Draugijos skyriai

sferas iš ten grįžta laiškuose na asmenys nuo visu veiksnių: ir VT pirmininkai turėjo ilges manui Kerstenui, prieš pat jam apie Lietuvos pasiuntinį, __ r-aj ■___  —_ __________ j-
dvigubai pagražintos. Viena iš VLIKo, L. Pasiuntinybių, AL nį pasitarimą su Min. P. Žadei išvykstant į Europą. Pirminiu- atstovą, bet apie VLIKo pati-yra labai svarbi siekiant būsi-
tokių New Yorke pranašysčių To ir L. L. K-to. Pagaliau, nu- kiu. Aptarti paskutiniai politi- kai jam pareiškė didžią padėką ketinį ar įgaliotinį. Peieitą sa‘ mos Lietuvos, kuri apjungtų vi
lietė Veiksnių konferenciją sistatyta, kad veiksnių konfc- niai įvykiai, Lietuvos laisvini-už jo vadovaujamos komisijos vaitę vokiečių spauda dar pra- sas etnografines Lietuvos sri-
prieš tai susirenkant. Tačiau rencijos turėtų vykti kartą per mo darbo praplėtimo galimu, atliekamus darbus. Kongresma nešė, kad latvių ir estų veiks- tįS) kad jos sudarytų vieną di-
tie, apie kuriuos kalbėta, kad metus tik dar pilnesnes apim- mai santykiai tarp veiksnių ir nas juos supažindino su savo nių įgaliotiniams prie Bonno^ dėlę ir gražią Lietuvą. Trečia:
jie konferenciją boikotuos, joje ties. Galime tikėtis, kad klau- kita. Aptarta pirmininkų būsi- pavaduotoju komisijoje kon vyriausybės taip pat suteiktos Surinkta per 2.000 dol. mažlie-
dalyvavo ir padėjo parašą ant simai, dėl kurių buvo tarp Vci moj° atsilankymo Washingto- gresmanu Visby, kuris pasiža- teisės išdavinėti savo piliečiams tuvių veiklos, ypač —jos span
bendro atsišaukimo į pavergtą ksnių nuomonių skirtumų, bus ne vizitų suorganizavimas. Mi- dėjo patalkinti reikalingus pa- pasus, kaip tai buvo suteikta dog — reikalams. Ir,
kraštą. išlyginti Lietuvos laisvinimo misteris i. -------- _ r--------- __ „

Prieš pirmininkams vykstant kovos didesniam sėkmingumui padaryti viską, kas esą jo galio sekantį kartą į Washingtoną Pabaltijo tautų veiksmų (galio-. —o_ ; ..... r
į Washington? vėl atsirado pra ir taip didesnei lietuviu vi-je ir pareiškęs, kad ALTas iš atvykstant. tiniams Bonna yra suteikusi it silankyti Washingtone, Valsty
našų, kurie tvirtino, kad jeigu suomenės konsolidacijai. savo pusės per savo kanalus ga 
jie pasinaudos ALTo pasiūlytu Veiksniu konferencijos konw^s reikalingus pasimatymus su *..;/? , ?■ ■ .■ ■ ■ i'*“^*“* apv vm.
mis nrotekciiomis susitikti su c V J v tartl. Jis tik džiaugsis, nes visa shingtone pirmininkai birželio nėra nei valstybių pasiuntimai truku8iame pasikalbėjime išsi-

_______ : mkatui suredaguoti vyko pasi tai Lietuvos laisvinimo kovos 4 d. naktį grįžo į New Yorką. nei valstybių atstovai, nors nor aiškinta, įteiktas memorandu- 
sėkmingumui. Jų pirmas apsilankymas pasi- maliais laikais ir normaliomis mas jr ten rastas labai rimtas

------------ matyti su Min. P. Žadeikių ir sąlygomis valstybėms savo su- rūpimojo reikalo supratimas.
Tą pat dieną Washingtonan nelaukti pasimanymai su JAV verenumą vykdant jų skyrimas visa taį buva „aIima padary 

iš Chikagos atvyko inž. Rudis, kai kuriais politiniais veikėjais, ir tvarkymas yra užsienių rei- tį tiktai todėl kad yra susiorga 
kuris abu pirmininku iš L. Ats-vertinami labai teigiamai. Susi-kalų ministerijų žinioje. Mesnizavtisi Mažosios Lietuvos Bi 
tovybės išsivežė į Senato rū- darė visa eilė talkininkų, o taip gi gyvename nenormalius lai-įiu}iu Draugija kuri jį p Simo 

VLIKo Pirm Prel M Km ™S Senatori^ DuSlas- Se' Pat kad Pe.r8P.®kty- kus ir Lietuvos suverenumo naitį akvietė ’suorganizavo ke
jo pridengti Washingtono lietu pavičius ir V T Pirm K žal ,nat°nUS Rudį į*.0S *bu ™8. ,8P,e8t‘ L.,et“Y°8 la*‘v*n^o vykdymui normahų valstybes lįonę> sudarė kelionės ra 

„ ? . . & . pavijus ir v. i. nrm. ts.. z.ai buvo pasikvietęs pusryčiu ku-darbą yra palankios. Esą gali- Nukelta i 10 puslapu r, , ,viškais sluogsniais nei su ja.s kauskas Washingtonan atvyko rie , Pko senatoriįus ^ffi^ Se. ma, jog pirmininkų buv.mas —---------------------------------------- . R S‘m.on*,t!S s! ^'lankymą
taręsis, nei jų klausęs. birželio 2 d. Min. P. Žadeikis natį rūmuose dalyvaujant jo JAV užsitęs kiek ilgiau negu MIRĖ ONA VILEIŠIENĖ. Amerikoje laiko istoriniu, be

Čia ir tenka pastatyti klausi- jiems padare šaunų priėmimą ir žmonai ir keliems jo bendradar buvo numatyta, bet ir to būvi- Mus pasiekė netikėta žinia faJo sva. ir reiksmingu. to
mas, kaip Veiksnių bendradai-Pietus- Priėmime dalyvavo be- biams. Tai buvo pirmininkams mo vaisiai būsią žymiai našes- kad birželio 7 dienos rytą nuo . mmsmdziai dėkoja Lietuvos 
biavimą supranta asmenys, ku minėtųjų — State Departamcn nelauktas vizitas, turėjęs neofi ni negu pradžioje buvo tikėtasi, širdies priepuolio mirė Ona Vi- min- Zadęikiui, M LBD-jai 
rie viena koja stovi VLIKe,to direktorius Wedeler su žmo ciajų pobūdį, bet davęs galimu ------------ leišienė, plačiai visoje Amei i-ir ypa? Jos Pirmininkui p. Ly-
antra koja kitame veiksnyje ir na> Latvijos Pasiuntinys Wa- nius‘ užmegsti asmenišką pažin Bonnos reikalai, atrodo, kai koje ir Lietuvoje žinomo visuo- f131}111! ir visiems tautiečiams,
tuo pačiu metu stengiasi sėti shingtone Spekke su žmona, ke tį su pavergtoms tautoms dau kieno yra imami labai arti prie menės veikėjo, — advokato, re- ku7e keh°nę reme, jai auko-
nepasitenkinimą tarp VLIKo 11 State Dep-to pareigūnai, L. gjau negu paiankiu senatorių-širdies. „Vienybė“ VLIKo ats- daktoriaus ir leidėjo, pirmojo ir Ja domejosi.
ir diplomatų Lietuvos laisvini- Atstovybės patarėjas p. Kajec- mj nasižadėin«in nirminin. tovo naskvrima Ronnoie na- N. Lietuvos atstovo Ameriko- P- Simonaitis is Montrealio
mo vardu ? 1 
žinoti, kad tai yra ne | ,
grupių nesantaikos vaisius, bet tosorius J. Pajaujis, B. Patams

'• reigūnais ir senato ir kongreso džiaugtųsi, jei Bonnoje atsto- ir žymi lietuvių veikėja ypač nU- 
Prabildamas į svečius pir- ir------  r

Kinijos ir 
jėgoms.

Nemažiau reikšminga yra n
KARINĖ BALKANŲ 

SĄJUNGA.
Tito anksčiau lankantis An-

Erdmonas Simonaitis, pa
kviestas aplankyti Kanadą ir 
JAV, padarė didelę kelionę — 
aplankė Montreal;, Toronto,

GEROS ŽINIOS IS VEIKSNIŲ
(Specialiai Nepriklausomai Lietuviai iš New Yorko).

TARP NEW YORKO IR WASHINGTONO. PIRMININKAI PAS MINISTER} POVI
LĄ ŽADEIKĮ. PASISVEČIAVIMAI IR OFICIALIŲJŲ VIZITŲ PARUOŠIMAS.

A. LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ RUOŠIASI TARYBOS RINKIMAMS. BIRŽELIO 
ĮVYKIŲ MINĖJIMAS. BONNOS REIKALAI.

New Yorko lietuvių politi- krečiai sudarytos dvi komisi rius Wedeter davė 
niuose sluogsniuose kai kas už- jos, kurios turi išį, 
siima pranešystėmis, kurios nu tuvos Rytų ir Lietuvos Vakarų laukiami. taip pat pusiau oticialus vi-parašė, kad „Vertrauungsman <yuiįų Draugijos skyriai, kur
klydusios į Europos VLIKo problemas. Į abi komisijas jei- Birželio 3 d. is ryto VLIKo ritas buvo padarytas kongres-n . Vadinasi, kalba neina nei jy nebuvo, kitur jie panaujinti 
sferas iš ten grįžta laiškuose na asmenys nuo visu veiksnių: ir VT pirmininkai turėjo ilges manui Kerstejiui, priešu pat jam apie Lietuvos pasiuntinį, nei jj- pagyvinti. O ši organizacija

Washingtono oficialiais asmenį tarimai ir dėl galutinio kai ku- 
mis, bet neis lietuviškais oficia- rįų dalykų formulavimo buvo 
liaisiais kanalais, tai lietuviškie atsiklaustas Povilas Žadeikis. 
ji oficialieji kanalai tai palaikys Galutinai komunikato tekstą 
casus belli tarp jų ir VLIKo. sutarus, jis buvo visų Veiksniu 
Šiandien jau po Washingtono, pasirašytas.
ir pasirodo, kad New Yorke kai 
kas savo užslėptus norus norė-

sas etnografines Lietuvos sn-

kita. Aptarta pirmininkų būsi-pavaduotoju komisijoje kon vyriausybės taip pat suteiktos Surinkta per 2.000 dol. mažlie-

„ . . - - ___ _________  -., — ketvir-
nisteris P. Žadeikis pažadėjo simatymus gauti pirmininkams VLIKo įgaliotiniui. Tuo būdu ta> — kas ypatingai yra svarbu.

■ — gauta proga ir galimybė ap-

imtinas konsularinių veiksmų bės Departamente, kur labai 
Praleidę dar vieną dieną Wa teises. Bet dargi konsulai dar plačiai išsikalbėta, apie 2 vai.

rie viena koja stovi VLIKe, to direktorius Wedeler su žmo cialų pobūdį, bet’ davęs galimu
-  ---------------- • ————j J~ — - . - ,z u* a w -

tuo Pačiu metu stengiasi sėti shingtone Spekke su žmona, ke tj su pavergtoms tautoms dau kieno yra imami labai arti prie menės veikėjo,

Lietuvos laisvini- Atstovybes patarėjas p. Kajec- mj, pasižadėjusiu pirminin- tovo paskyrimą Bonnoje pa- N. Lietuvos atstovo Ameriko- _ P- Simonaitis iš Montrealio 
Visuomenė turėtų kas, prof. Pakštas, pulk. K. kanis padėti kiekvienu atveju, vaizdavo kaip VLIKo pirotecn vėliau ilgamečio Kauno bur-j Quebecą išvyko birželio 8 d., 

i politinių Škirpa, prof. D. Krivickas, pro- kada jįe panorės pasimatyti su nikos triuką. Atrodo, kad yramistro Jono Vileišio žmona Ona j laivą ten sėdo birželio 9 d. ir 
------- ------ - ----------- L-. J jiems reikalingais valdžios pa asmenų, „pirotechnikų", kūne Vileišienė, pati visuomenininke Europoje bus per 7 - 9-tą die- 

vaisius kai kieno asmeniškų sic kas ir kiti, viso per 40 asmenų . - - . 
kimų ir ambicijų.

Ir visi Veiksniai ir politinės mas Min. P. Žadeikis pareiškė, 
grupės savo solidarumą pade- kad jis šiandien priima pačius 
monstravo Veiksnių konferen- brangiausius svečius, atvykusių 
cijoje ir bendrai visų Veiksnių pirmininkų asmenyje. Po šeimi 
pasirašytame atsišaukime. Pats ninko žodis buvo duotas iš ei- 
laikas politikieriams solistams Pr°E Pakštui, M. Krupa 
tam solidarumui paklusti ir van vičiui ir K. Žalkauskui. 
dens nedrumsti nei New 
ke, nei Europoje.

Veiksniu konferencija 
Yorko sferose vertinama 
teigiamai. Išsiaiškinta ir

Yoi- Pirmininkai pareiškė, kad jie 
šį kartą atvykę tik vizituoti 
Min. Povilą Žadeikį ir kad vi- 

New sus kitus numatytus vizitus J. 
labai A.V. asmenybėms atideda se
kom kančiam apsilankymui. Direkto

Didžiai Gerbiamus
ALENĄ VILEIŠYTĘ ir Dra DEVENIUS, 

Dr. P. VILEIŠJ, Dr. K. VILEIŠĮ
ir visą pp. Vileišių giminę, mirus mylimai jų Molinai,

ONAI VILEIŠIENEI,
didžio Lietuvos visuomenės veikėjo Jono V i 1 e i o 
našlei, gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžią užuojautą 
reiškia E. ir J. Kardeliai.

Vilniuje ir Kaune, išauklėjusi Linkime jam geros kelionės, 
būrį Lietuvai visuomenininkų sveikatos ir energijos dirbant 
bei kultūrininkų: Aleną Deve-ir kovojant dėl būsimos vienin- 
nienę, Dr. Petrą Vileišį, Dr. Ka £os Lietuvos, apimančios visas 
zj Vileišį, teisininkę M. Vileišy etnografines lietuvių tautos gy 
tę, p. Lenktaitienę. venamas sritis — tikslą, už ku

Ona Vileišienė, kaip soveti- ri j*8 kovoja visą savo gyveni
nio genocido auka po 2 karo mą. Ir mažlietuviams linkime 
persikėlė į JAV, gyveno pas jautriai išklausyti savo MLT 
dukras-žentus ir buvo visą lai- Pirmininko žodžius ir drauge 
ką labai judri, veikli ir pajėgi. Sl> juo riti petys petin tuo ke- 
Laidojama šį ketvitadienį, bir- Fu, kuris veda į laiminiesnę 
želio 10 d. Waterbury, Conn., ateitį bendroje visų lietuvių 
USA. draugėje.
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1954-uju metu sukaktuvininkai
135 me-jus nugalėti Rusijos, emigravęs 
Čekiškės j užsienius ir miręs Paryžiuje

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 3TREET, VILLE LASALLE, MONTRE
AL, P Q. Nebuvo atsitikimo, kad pinigai būtų žuvę. Kam 
patogiau, prašome siųsti ar banko čekiu ar pašto perlaida 
— M.c .ey Order'iu. Kam sunku prenumeratą apmokėti už 
visur metus, gali mokėti dalimis. Naujai atvykusieji laikraš
ti gauna bargan tol, kol prasikuria ir sugeba apsimokėti.

Birželio 4 d. suėjo 
tai kai Daujotuose, 
valsčiaus, gimė Antanas Juška- tremtiniu, 1887 m. rugsėjo 26 
-Juškevičius, didžiausis mūsų dieną, 
lietuviškosios tautosakos rinkė Balandžio 14 dieną suėjo 120 
jas, kurio dainų rinkinius išlei- metų kai Ramaniukuose, Puns- 
do Kazaniaus universitetas, o ko valsčiaus, gimė Jurgis Kole. 
žodyną dalinai išspausdino Ru sinskis, 1863 metų Lietuvos su 
sijos mokslų Akademija Petra kilimo prieš Rusijos okupaciją 
pilyje. A. Juška yra miręs Kaza dalyvis, už tai ištremtas į Sibi- 
niuje 1880 m. spalio 20 d. rą, vėliau persikėlęs į Ameriką

Šiemet sueina 135 metai kai ir ten įsteigęs pirmąją lietuvių 
yra gimęs Vincas Juzumas-Ju- parapiją. Miręs 1912 m. kovo 5 
zumavičius, parašęs ir išleidęs d. Čikagoje.
daugelį lietuviškų raštų: „Szw- Liepos 22 d. sueis 120 metų 
enta Izidorių Artoją' , Žemai-kai Mantviliškiuose, Šiaulėnų 
Čių vyskupijos žemėlapį, „Pas- valsčiaus, gimė Justinas Dovy- 
kutinė valanda gywenime žmo- daitis, išleidęs Juozo Silvestro 
gaus“, „Keli i dangų“, „ 
kyma parapijos per jos klcbo- išerėmimo ir kt.

Mes jį minime kasmet. Tą mu, nei su kultūra, nei su ele- na“, „Giwenima žmogaus kri- f 
tikrai baisųjį 1941 metų birželį, mentariškąja teise bei teisėtu-kszcziones“, „1 
kai žiaurusis Lietuvos okupan-mu. Kad sovietinė Maskvos ka elementorių“, ---- ---- ---------------------- - —, -------------------
tas, kaip vėliau sužinojome, iš valdymo sistema yra grynai ge Žemaicziu Wiskupistes“ ir ki- 1863 metus dirbęs Maskvoje netekus sveikatos, tapti sanato pos k-tus. 
anksto pasiruošęs, — prisive- nocidinė, žiauri ir absoliučiai ta, viso apie 20 spausdinių. 
žęs iš Rusijos gilumos specia- antihumaniška bei visiškai ne
lies šnipės 
rios raudonsiūlė uniforma gy
vai priminė carinės Rusijos žan dėjus jau karui ! ^ , . _
darus-raudonsiūlius — netike-birželio 22 dieną, sovietinis re- lietuwiu’ ’ ir „Gegužes Menesi" kūrėjų Rappersvilio muzėjaus, landos svetimos 
tai ir nelauktai, ginkluotas au- žimas padarė logišką bei kon- Sausio 12 dieną suėjo 130 kuriam atidavė visą jo surinktą griuvėsiuose, 
tomatais, užpuolė ramius Lietu sekventišką žingsnį toliau ir lū metų, kai Tirkšliuose, Šunskų muzėjinę medžiagą tą sąlyga, Jų padėtis darosi dar skau- j 
vos gyventojus, nė mažiausio kstančius žmonių skerste iš- valsčiaus, gimė Motiejus Brun kad Lietuvai atgavus nepriklau desnė kai jie, ' 
supratimo neturėjusius apie to skerdė — Praveniškiuose, Rai-dza, 1859 metais išspausdinęs somybę, visa tai būtų perduota yra pamiršti savo tautiečių, tu- greičiausiai užsibrėžtas tikslas 
kios rūšies terorą, sugaudė de niuose, Panevėžy, Zarasuose ir „Lementoriu lietuwiszka, o Lietuvai. Deja, lenkai visa tai rinčių galimybės naudotis švie- būtų atsiektas. 
šimtis tūkstančių visokio am-už Lietuvos ribų — Červenė- 1862 metais — „Rymo moks-parsigabeno į Warszawa, 
žiaus, visokių profesijų, viso je, kurios gyvų, laimei, liūdimu la“. Spalio 11 dieną sueis 115 me
kių partijų, neišskiriant ir ko-kų turime ir Kanadoje, Montie Lapkričio 9 dieną sueis 125 tų kai Noriuose, Vaškų vals-
munistų partijos, visokių tautų aly. metai kai Plėguose, Lukšių čiaus, yra gimęs poetas Joną-,
žmonių ir juos išvežė dar caro Hitleris skelbė, kad „naujai valsčiaus, gimė Martynas Sida Burkus, autorius dainų „UŽau-
žandarų pramintais takais j to Vokietijai nereikia žmonių, rei ravičius, vienas veikliausių sp-gau Pasvalyj“,
limąjį Sibirą, kuo toliau nuo Lie kia tiktai raumo - erdvės“, to-audos draudimo metų spaudos Rugpjūčio 6 dieną sueis 110 
tuvos, kuo toliau nuo žmonių dėl žudė žmones žiauriau kaip platintojas, su Antanavičium metų kai Drevėnuose, ties Prie . » o- u OĮ vuju p«i»K.eiuus, jis atsiuntė
gyvenamųjų vietų, kad išvež-skerdykloje skerdžiami gyvu-paruošęs ir išleidęs daugelį ti-kūle, yra gimęs Jurgis Trau.šys, dos iš savo brolių, sukūrusių, savo auką sakydamas __ kiek
tieji neturėtų jokių galimybių liai — pirmiausia žydus, čigo-kybinių knygelių. leidęs „Ewangeliszkas Kalend kad ir svetur, našesnio gyveni-esu gįrdėjęs, kad Jūs vėl per ge
susisiekti su savo kraštu, savo nūs, o drauge su jais ir kitų tau Gruodžio 5 d. sueis 125 mo- ras“ ir kitus evangelikų raštus. į710 dienas. Tad nepamirškime pužės ir birželio mėnesius bel- 
žmonėmis, savo artimaisiais, tų žmones — lietuvius, lenkus, tai kai Ciuoderiškėje, Marijam Spalio 29 dieną sueis 110 me jb ir, mes kartkartėmis skn ki- sitės į kiekvieno Jums pasiekia 
Atskirtieji nuo visko, kas pn- rusus. Stalinas, pasinaudojęs sa polės valsčiaus, gimė Mikalo- tų kai Sintautuose gimė Adol- me, kad ir kuklutę auką vargs- mo ]įetuvio duris dėl musu ne
mintų žmonišką gyvenimą, jie vo sąmokslininko — Hitleno—jus Akelaitis, parašęs ir išlei-fas Lapinskas, rinkęs lietuvių tantiems ir tuo suteikime jiems iajmjngŲ tautiečių šelpimo^ pra 
buvo paskirti kankinių mirčiai išdirbtu nužmoginimo planu, dęs „Malda pri Szw. Marijas* , tautosaką ir sudaręs originalių nors kiek šviesesnio spindulio. §ydamį aukų. Kadangi Jūs ma 
— badui, išvargimui ligi visiš-daug žiauriau, negu Hitleris, „Lamentoriu“, „Swejka Mari- eilėraščių rinkinį „Garsas jau- Šiuo metu KL B-nės Šalposno namo dury negalėsite pa
ko jėgų netekimo, šalčiui, neįsi žudė žmones masėmis. Taip at-ja“, „Tewe musu“, Igno Chodz nystės“. Fondas, skelbia aukų rinkimą sįekti, nes gyvenu pertoli nuo
vaizduojamam antihigienišku- sirado Katynai, Praveniškės, kos „Kwestorių“, Jono Chodz- Gruodžio 7 dieną sueis 110’ '' maloniai prašo visus lietu-jqs todėl, nelaukdamas, siun- 
mui, ligoms kurių niekas negy- Rainiai, Červenės ir kitos mu-kos „Joną Iszmisloczių“, 1861 metų kai Verikauskiuose, Šiau vius Kanadoje, neatsisakyti pa-^ju įprastą’savo auka_ 2 dol.“
dė ir mirčiai kančiose, skausme ms dabar dar nežinomos vie- metais nelegalius atsišauki- lių valsčiaus, gimė Petras Lc- aukoti sulig išgalės, nes šiuo į
ir nusminime. tos, nusėtos masiniais kapais, mus „Gromata Wylniaus Sene geckas, išleidęs „Katekizma aukų rinkimo vajum yra užsi- Šis lietuvis, jausdamas savu

Išvežtųjų likimas, apie kurį kuriuos tiktai ateitis atidengs lio“, „Pasaka Senelio“, A. Ba- Katalikiszka“ ir „Meditacijas", mota užpirkti galimai didesnį pareigą — užjausti varge tebe-
pasiekdavo baugios ir šiurpą ke ir tirs, lyg kokias Egipto pirą- ranausko „Giesmes nobažnas", Gruodžio 12 dieną sueis llC'kĮekj svarų taukų likusiems Vo sančius, nelaukia, kad jį kas 
liančios žinios, sąmoningai pra mides, tiktai ne didybės, bet pa 1863-4 metais kelis lietuviškus metų kai Žemaitkiemyje yra gi kietijoje lietuviams - seneliams nors paprašytų, jis atsiliepia 
leidžiamos ir baisiųjų katorgų, sibaisėjimo kupinas. . . atsišaukimus, sumanęs ir leidęs męs Otonas Zaviša, parašęs lie- ir bendrai visiems vargo palies- pats. Jei visi būtų tokie, tai li-
pasilikusiems buvo nuolatiniu Minime mes baisųjį birželį, lenkišką - lietuvišką - ukrainie tuvišką himną sulenkėjusiems tiems benamiams. Tai mes leng kusiųjų vargą tremtyje, kad ir 
siaubą keliančiu priminimu, kaip įspėjimą žmonijai, kaip bai tiška laikraštį „Kuopos susita- ir leidęs laikraštį „Litwa". va’ padaryti galime, jei visi nuo mažą auką teikdami žymiai su- 
kad kiekvieną dienos ir nakties sias genocido ir gedulo dienas, rimas“, išvertęs Donelaičio Gruodžio 21 dieną sueis 110 širdžiai ir jautriai vargstančius švelnintume, 
metą juos gali ištikti toks pat Ii Ir stebimės, kad yra šiapus ge „Metus“ lenkiškai ir tt. Tai su metų kai Semeliškiuose gimė suprasime ir užjausime. Aukas prašome siųsti — če
kimas. Didesniam terorui šukei ležinės uždangos žmonių, kurie kilimų laikotarpio veikėjas, ko- „Aušros“ poetas Tomas Žičkus Pernai į cukraus užpirkime kiais ar money ord. išrašant Ca 
ti, trėmimai buvo vykdomi nak tai užgina. Tai baisus faktas, vojęs dėl Lietuvos laisvės ir sa- 
tį, kad žmonės ir išsimiegoti ne rodąs, kaip žmonės, apsėsti fa- varankiškumo, 
galėtų ramiai. i

Terorui sustiprinti ir visus, žudiškos padėties. Galima su- 
be jokių išimčių, žmonės įbau- prasti, kad tūla propaganda, 
ginti, sovietiniai komunistiniai gražiai pavaizduojanti partijos 
Maskvos genocido vykdytojai, programą, gali žmones pavilio- 
trėmimus kartojo. Pagal savo ti, bet niekaip nesuprantama, 
sistemą, jie net išduodami pa- kad normalūs žmonės galėtų 
sus, jau juose pažymėdavo sau pritarti ir užgirti žmogžudystę, 
nepatikimus žmones ir pagal Juk tai jau yra baisus žmonių 
tuos ženklus paskui atrinkdavo nužmogėjimo faktas. Su tokiais 
ir vykdydavo genodido veiks- žmonėmis jau baisu ir laisvaja- 
mus. Taip buvo sukurta komu- me pasaulyje gyventi, 
nistų sovietų teroro sistema, ku Iš viso, yra baisus žmogaus 
ri visą laiką nuolat ir nenu- gyvybės atėmimo faktas, nežiū 
trūkstamai laikė visus žmones rint to, kad jis daromas vadina 
tartum pusiau pakartus, kad mai taisėtai, kad ir teismo nuta EV. REFORMATŲ SINODAS
kiekvienu diktatūros pajudėji-rimu Visa humanistinė žmo- Lietuviuu Ev< Reformatų vai. bus laikomos pamaldos: 
mu jie butų kiekvienu metu hk nija kovoja su mirties bausme, bažnv£ios kolcgija tremtyjc, la, įvyks superintendento kun. Sta 
viduoti. Tokia dvasine būsena kun tuo baisesne, kad dažnai ji k lamasi savo įrbingų tradl-šio Noimano ordinacija; bus 
padare visą gyvenimą sovteti- pykdoma klaidingai Kaipg. d įr -iais mctais m konfirmnojami konfirmantai ir ę
nese sąlygose neįmanomą, nes tat galima vertinti tokią valdy- 26 ' įr dienomis Chicagojc. užbagiamas sinodas bendrais 
niekas ir niekad negalėjo būti mo sistemą, kun savo pnnci- Salem £v Reformatu bažnyčio pietumis, 
tikras, jog jis yra saugus nuo pais ir savo praktika visą sant- - - -- -
teroro — išvežimų, kankinimų varką remia žmogžudyste, —v. ■ F refnrmat™ Halv. kviečiami datovauti kunigai kn’v..,“ulv“s -v.^uu, FUV *«- ^1C(.uvC, uvmv., ia*ovtJt
ir mirties žiauriausiose sąlygo-žmogžudyste net be teismo, be , „ tel,° m°kė vaikus lietuviško vendamas negali kitu būdu
se. apkaltinimų, be mažiausios kai

Nenuostabu, kad dauge.istės ir net sau artimų, sau ištiki 
Lietuvos žmonių, kurie, neži-mų žmonių? Tai yra baisi vai
nodami sovietinės tikrovės, gai dymo sistema, 
vino viltis, jog „galgi galima Todėl, visi, kas jaučia nors 
bus kaip nors gyventi ir sovie- minimalius teisės, teisingumo 
rijoje”, po masinių išvežimų, ir teisėtumo principus; kas

Baisusis birželis
PADEKIM SAVIESIEMS VARGE.

Nieko nėra nemalonesnio aukos, už ką nelaimingi tremti 
,Aplan-Dovydaičio korespondenciją iš kaip netekti tėvynes, gimtų na-niai liks kanadiečiams lietuvia- 

‘ . mų, pajusti išsklaidytos šei- ms dėkingi visuomet. Džiugu,
■ - Sausio 6 dieną suėjo ILS memos skausmą ir, patekus sve-kad ir šiam tikslui aukos jau 

Nauja Žemaitis?: tų kai Kiaukliuose, Lietuvoje, tur, likti, ne tik likimo blaško- pradeda ateiti iš plačiosios Ka 
Apraszima gimė Enrikas Bukauskis, prieš mu klajūnu — tremtiniu, bet nados lietuvių per jų apyl. šal-

lietuvių studentų būrelyje, o rijų bei prieglaudų įnamiu. Pirmieji atsiliepė montrealie 
Šiemet taipgi sueina 135 mc-po nepasisekusio 1863 metu Antrasis pasaulinis karas ne- čiai, prisiuntę Šalpos Fondui 

kariuomenės, ku-žmoniška. tai kai gimė Petras Gomalevs- Lietuvos sukilimo prieš Rus.-^gailėjo šitokia nedalia palies-net tris šimtus dol., winnipegk
Vėliau tais pat metais, prasi-kis“ išspausdinęs „Aplankirna jos okupaiiją, pabėgęs ir gyve- i ir lietuvių, prieš savo valią čiai atsiuntė 35 dol., žadėdami 

su Vokietija, seniuką diel brolu žemaicziu ir nęs Stockholme. Jis yra vienas priešo priverstų jieškoti piieg- ateity daugiau atsiųsti.
5 šalies kai o šalpos Fondas širdingai dė- 

. . koja visiems, jau aukavusiems
ir pasižadėjusiems aukoti, iš 

viską praiadę, kuriu skubiai laukia, kad kuo-

Ir, tai greit įvy 
ks, jei visi pajusime savo parei- 

>. kad atlieka Šalpos
sesnio gyvenimo sąlygomis, j : . . 
Bet, jei jie, nors ir kuklute pa- Jk;ip> 
rama būna atsiminti, tuomet Fonda remiantis nuolatinis au- 
jiems ir jų dalies skirta našta kotojas iš Medicine Hat, daž- 
tampa daug lengvesnė ir viltin-. • • ■ -
gesne. Viskas, ką jie šiandien dvieju do] auka, kurio pavardė 
beturi malonesnio, tai sulaukti lieka ‘ visad neišskaitoma. štai 
bent o uos paiamos ar paguu- jr gį vajt] paskeibus> jjs atsiuntė

nais atvejais atsiųsdamas savu

leidęs „Ewangeliszkas Kalend kad ir svetur, našesnio gyveni-esu gįrdėjęs, kad lūs vėl per ge _ << • 1 J*.  ____ -_l’i _  rvir* — I J c J &
Spalio 29 dieną sueis liūtine jb ’E mes kartkartėmis skilki- sįtės į kiekvieno Jums pasiekia 

rinkęs lietuvių tantiems ir tuo suteikime jiems lajmingu tautiečių šelpimo, pra 1. . . T* c: Lriolr e irt nenešu - . . _

.Aušros“ poetas Tomas Žičkus 
Žičkauskas, 1863 metų sukili-vajų Kanados lietuviai dūosniai nadian Lithuanian Relief Fund 

, prieš Rusijos mo dalyvis, „Vilniaus Žinių“ atsiliepė ir šis tikslas greit bu vardu ir 202 St. Clarens Avc. 
natizmo, gali kristi ligi žmog- okupaciją, — todėl, nesugebu- bendradarbis. vo atsiektas. Reikia tikėti, kad Toronto 4, Ont., adresu.

ir dabar, taukams, lietuviai irgi Šalpos Fondo Centro Kom-tas.
MOTERŲ GRUPĖS KVIETIMAS.

Metai bėga ir juose kartoja- mintų ir savo vaikams pasako
si tam tikros datos. Viena to-tų, kad, kolei plaks bent viena 
kių yra birželio 14-ji. Ši liūdna lietuviška širdis, nebūtų pa- 
sukaktis yra mums priminimas mirštos žiauriosios birželio die- 
to siaubo, kurį mes išgyveno- nos.
me ir kurį mūsų tautiečiai kare Kviečiame visus Toronte gy- 
kartėmis ir dabar išgyvena, venančius lietuvius kuo skait- 
1941 m. birželio 14—20 dienos lingiausiai atsilankyti į Pabal- 
paragino ne vieną iš mūsų pa- tiečių Federacijos organizuoja- 
likti gimtąjį kraštą ir jieško'd mą minėjimą birželio 13 d. 7 
laisvės svetur. Sunki yra dalia v. v. Massey Hall. Vyriausiu 
tautos po svetimu jungu, nėra kalbėtoju bus p. G. A. Drew, 
lengva nė benamio tremtyje, ta parlamento narys, konservato- 
čiau pati sunkiausia yra depot rių partijos lyderis. Programo- 
tuoto į Sibiro darbo stovyklas, je — estų ir latvių solistai, 

Mūsų tauta kentė 40 metų latvių oktetas, lietuvių choras 
spaudos draudimą caro laikais „Varpas". Ponias ir paneles 
ir su tuo susijusį trėmimą į Si- prašome, kas gali, pasipuošti 

r. , ..... , . birą ir kalėjimus. Tačiau lietu-tautiniais rūbais.
je, 6824 So Emerald Ave, kvie- Sinodo posėdžiuose maloniai y. moteris vcrpdamai prie ra. Lietuve, lietuvi, laisvėje gy

vauti įvykstančiame Sinode. ' ratoriai, parapijų atstovai ir sve kr“£t7 ^7*^ Jausli “išvežtojų“ seserų-Molhų
. . or ?°S~et PrasmeB ciai. vai mokė vaikus atsiminti, ką tad savo atsilankymu parodyk,
birželio 26 d„ sestadieng 3 vai. Kiekvienas Ev. Reformatas jįe mato ir akotl vaiku vai. kad nesi ju pamiršęs> Pagau. 
P°vP1 Z’ -i • i- o *Un raStl, laik° \r detl VSaS P-iS ^ams. jie atsiminė ir pasakojo, sink mūsų būrį nukilti minti- 

Pneš sinodo posėdžius, 2 v. tangas dalyvaut sinode. Buki- Jaik lietuviu .g d e su kaimynais,
po pietų {vyks kuratorių pose-me dvasioje stiprus, vieningi ir tėyų k senebų pavyzdžiu mūsų likfmo broliais, pas ken- 

1Sį. , .. , • ii- r* - nries musų gai nngų la-—aiškinti vaikams ir jaunimui čiančius visu trijų tautu depor
Sinodo dienotvarkes darbas dicijų. Nekasdieniniu darbu pn biržebo d- įvykius> Jkur nie. tuotuosius. 
maf-vri hoįrrfi m r m o i o rhnnn cirlnlrimn nriP miiūll tzicii ■

> Pabaltijo Moterų T arybos 
Kanadoje Lietuvių Grupė.

Mūsų brangius prietelius
p. MARIJĄ SKARŽINSKIENĘ, p. JURGJ SKAR- 
ŽINSKĄ, p. VYTAUTĄ SKARŽINSKĄ, p. MARY
TĘ JASIŪNIENĘ, p. PETKUTĘ STANIENĘ, 
kaip ir visą Ponų Skaržinskų giminę, jų mylimam 

vyrui ir tėveliui
JURGIUI SKARŽINSKUI

mirus, giliai ir nuoširdžiai užjaučia 
 G. ir R. T e t m a j e r i a i.

vykusiu 1941 metu birželio 14 nors savo širdv iaučia kokis ,• , • i?/* • - birželio dienu įvykius, kur nie-Cių uiizvuu lt nors savo jduc a v numatytl baigt, pirmąją dieną- sidekime prie musų visų pa- , ,.
—20 dienomis, nustojo pasku gailesčio artimui kibirkštėlę,— .šcgtadicn: vervtoes Tėvynės Lietuvos ir- d tų fmoniM laįsve buvo
tinės vilties ir įsitikino, kad so-visų šventa pareiga protestuoti Sekmadienį birželio 27 d n Bafnytios išlaisvinimo. M. K. ziauriai Pazeista> kad Jie atsl" 
vietine Maskvos sistema nieko prieš tos sitemos nežmonišku- — ----------------- ;----- ;-------------- —
bendra netur nei su žmonišku- mą ir baisų žiaurumą. Budinga, kad tik vienas iš di „po manęs nors ir tvanas“, 

ektorių, K. Ambrasas, pasisakė Bendrai paėmus, šio susirinki-

PONUI POVILUI GERHARDUI IR JO ŠEIMAI, 
brangiam Tėveliui, Uošviui ir Seneliui

A. t A.
JONUI GERHARDUI

mirus okupuotoje Lietuvoje, reiškiame gilią užuojautą
J. ir G. Rukšėnai.

Skaudaus liūdesio valandoje, 
A. A. JURGIUI SKARŽINSKUI 

mirus, žmonai, šeimos naria ms ir giminėms reiškiame 
širdingiausią užuojautą.

KLB S.S. Marie Apyl. Valdyba,

D. L. K. VYTAUTO KLUBO REIKALU.
D. L. K. Vytauto Klubo sė-sudaryti iš šėrininku komisiją praplėtimą klubo, o visi kitimo pesimestų argumentai labai 

rininkai specialiame susirinkime kuri, bendradarbiaudama su buvo nuomonės, tenkintis pa-neįtikinanti, nes sunku tikėti, 
gegužės 28 d. svarstė klausi- valdyba, išdirbtų planą, sudary taisymu seno namo. kad jais betikėtų ir patys jų au
mą: pirkti šalia esamą sklypą tų kalkuliaciją ir visa tai patiek _ toriai. Gal čia ko kito bijomasi?
ir klubą praplėsti su didele vie- tų šėrininkams. Deja šio klausi Nėra abejones, kad daugu- Qada kad svarstant tokj svar 
na ar keliomis mažesnėmis sa-mo galutinai neišsprendus, dis- ma klubiečių jau senokai yra kjau’s,ma susirinkime daly- 
lėmis antrame augšte, ar re- kusijos buvo nutrauktos ir pe- susirūpinę klubą išplėsti ir tam vavo ma^okaį šėrininku (baisa 
montuoti seną namą, įrengiant reita prie balsavimo, kuris da- yra visiškai realios galimybės. vq Tačiau jau gerai kad 
salę viršuje. vė šiuos rezultatus: už išplėti-Ta prasme ir buvo susirinkime k]ubo darkymo klausimas ju-

Gaila, kad nei praeitame, nei klubo, perkant sklypą, past pasisakyta. da jr, reįkįa tįkėtis, bus prieita
šiame susirinkime klubo valdy-sakė 67 šėrininkai su 170 bai- Pasisakiusieji prieš klubo prįe konkretaus darbo. Dabar ’ 
ba nepatiekė šėrininkams nei SIJ- o už remontavimą seno na- praplėtimą baiminosi neva ar- tenka laukti šiame susirinkime 
konkretesnio statybos bei re- m° — 54 šėrininkai su 259 bai tėjančios depresijos, būgštavo iškelto komisijos sudarymo 
monto plano, nei kainų kaiku-sa>s- 1uo budu žymesnio klu-dęĮ nuošimčių, kuriuos teksią klausimo išsprendimo, kas, be 
liacijos. Tat, nenuostabu, kad b° praplėtimo projektas šiame mokėti už statymui reikiamą pa abejo, klubo praplėtimo ir re- 
diskusijos buvo abstrakčios ir susirinkime nebuvo priimtas, skolą, abejojo ar bus galima iš- monto reikalą perstatys tinka- 
argumentai tegalėjo būti tik pa Susirinkimo pradžioje pirmi- nuomoti salę. Teko išgirsti ir miausioje formoje ir šėrininkai 
viršutiniški. ninkas paprašė direktorių pasi- tokį argumentą, kad girdi, mes galės rimčiau šį taip svarbų

Susirinkime iškilo klausimas sakyti dėl patiektų projektų, jau seni, mums užteks, atseit... klausimą apsvarstyti. R.
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LIETUVĖS SIBIRO TREMTY
Vak. Vokietiją šiomis dieno-sitikėdavo. Visiems j akis kri- 

mis pasiekė viena mokytoja, to lietuvių solidarumas: jos vie 
neseniai grįžusi iš Vorkutos. Ji na kitai kuo galėdamos padeda 
bolševikų buvo už tariamą špio vo ir gyveno kaip tikros sese- 
nažą ir propagandą nubausta iys. Nė vienos kitos tautybės 
25 metams prievartos darbų, moterys tarpusavy taip gražiai 
Mūsų atstovo paklausta apie nesugyveno. Vorkutoje moterų 
tolimojoje Rusijoje sutiktus lie buvo trys stovyklos. Pasakote 
tuvius, ji papasakojo, kad pake jai teko dirbti pačius sunkiau - 
liui j Vorkutą pirmąją lietuvai-sius darbus: prie kelių ir bara- 
tę ji sutikusi Vologdos pereina kų statybos, akmenų skaldyk- 
mąjame kalėjime. Tai buvo loję, maistą iškraunant iš vago 
apie 30 metų ūkininkė. Pasako nų etc. Gyvenimo ir darbo są- 
toja tikina, kad lietuvės mote- lygos buvo labai kietos, per 
rys ir mergaitės bolševikų bu-dieną reikėjo dirbti 10—12 va 
vo daugiausia nuteistos už ta- landų. Gyveno po 100—120 a.> 
riainą ar tikrą partizanavimą ar menų viename barake, gulėti tu 
ba partizanų rėmimą. Kirovo rėjo po 3 — 4 ant vienų narų, 
pereinamajame kalėjime jos ce- ant šiaudinių čiužinių. Narai 
Įėję buvo trys lietuvaitės; baus buvo dviejų augštų. Lietuvės oa 
mę atlikusi mokytoja, kuri bu- vo buitį pasilengvindavo iš na 
vo siunčiama į vad. „laisvąją miškių Lietuvoje ateinančiais 
tremtį", ir dvi jaunos mergai-siuntiniais, kurių gaudavo dau- 
tės, ne daugiau kaip 20 metų, gumas. Už darbo atlyginimą iš 
1952 m. nuteistos po 25 metus mokamaisiais pinigais galėda- 
už propagandą ir partizanų tėvo betgi ne visko nusipirkti, 
mimą. Vorkutoje jai teko iš- P

GENOCIDO PAMINKLAS VOKIETIJOJE.
Visur, kur viešpatauja dikta buvo Stalino ir jo vienos komu- žiauresnė arba švelnesnė. Pa 

tūros, kur nesiskaitoma su žmo nistų partijos diktatūrai siautė- veiksle matome paminklą Flos- 
nių valia, visur vykdomi žiau jant Rusijoje ir taip yra dabar senburge, Vokietijoje, kur ge
rus sauvalės ir genocido veiks Ruijoje ir kituose kraštuose, nocido paminkle surašyti nacių 

mimą. Vorkutoje jai teko iš- Pasakotoja smulkiau nušvie- mai. Taip buvo Hitlerio ir jo kur viešpatauja bet kokia ir bet nukankintų tautų žmonių ska, 
būti daugiau kaip metus laiko t ė, kas yra vad. „laisvoji trein- vienos nacių partijos diktatu- kieno diktatūra, gal su tuo tik- čiai, o jų tarpe ir 2480 lietuvių, 
ir sueiti daug lietuvių. Dar stotis“, nauja darbo vergų rūšis, rai siautėjant Vokietijoje, taip tai skirtumu, kad ji gali būti 
vykios karantine sutiko dvi jau Paprastai visi atlikusieji baus- "■"""
nas lietuvaites iš Tauragės apy mę priverčiamųjų darbų stovyk 
linkės, kaip paprastai, už parti- lose negali grįžti atgal į savo 
zanų rėmimą — bent taip skam tėvynę, bet turi apsigyventi to- 
bėjo sprendimas — nuteistas se tolimose Sov. Sąjungos daly 
po 25 metus. se, kurias jiems paskiria bolše-

Toje stovykloje, kurioje ji vikinė administracija, — daž-___
buvo laikoma, iš viso buvo apie niausiai Azijoje. Prie tokių vie išsišokimo vad. „Wilno 31U Abi valstybės, Lietuva ir Len-tų klastojimą, įtikinti kitų vals 
1.500 moterų, iš jų apie 30 —tų „pritvirtintieji neturi tei- y/ing“ Montrealy, plečiasi, kija, ir po šios sutarties pasili-tybių vyrus, kad Lietuva turi

rai siautėjant Vokietijoje, taip tai skirtumu, kad ji gali būti

Vilniaus klausimui nušviesti

niekada nesame garantflv?, J c 
Didenybės Vyriau: ,’bės v rd”, 
jokios tam tikros ..cukij .; s. 
nos. Mes neaprobavom LeiiKi- 
jos įvykdyto Vilniaus užėmimo 
1920 metais. Didžiosios Brii > 
mjos nusistatymas i J19 m. t 
bėru išreikštas vedinama Cu. • 
zono Linija“ (Parlamentary Lc 
bates, House of Commons, vox. 
408, p. 1310).

Bendra Britų nuomonė šiuo 
klausimu buvo tiksliai išreikšta 
Pulkininko Sir A. Lambert 
Ward, Parlamento nario, 1945 
m. vasario 27 d. šiais žodžiais: 
„Viliuos Parlamentas atsimena 
tai, kaip vokiečiams įsibrovus i 
Čekoslovakiją ir ją užėmus, bu
vo laukta, jog lenkai ateis i pa
galbą tai tautai, su kuria juos 
rišo tiek kraujo, tiek kalbos gi
minystė, deja, užuot padėjus 
Čekoslovakams, lenkai, nieko 
nelaukdami, pasinaudojo jų ne
laime ir užėmė Teschen su jo 
apylinkėmis. Leiskite primin
ti kitą atveją. 1919 metais Am
basadorių Tarybai nutarus ir 
nustačius sienas tarp Lietuvos 
ir Lenkijos, kaip gi laikėsi leu 
kai? — Nagi įsibrovė į Lietuvą 
ir okupavo Vilnių, kuriame jie 
sėdėjo iki 1939 metų, kada jie 
jį apleido. Aš laikau, kad bus 
teisinga pasakyti, jog lenkai ne 
ateis į taikos konferenciją su vi

Vilniaus klausimas Istorijos ir Tarptautinės teisės šviesoje.
Lietuvių - lenkų „byla”, pa- sės istorikų laikoma kaip Lie- mą, stengėsi visais būdais, saį švariomis rankomis“V(Parl. 

naujinta imperialistinio lenkų tuvos Lenkijos Commonwealth. įskaitant iki tol negirdėtą fak £jeb 4Qg p 1344.5.) 
-d. „Wilno 31U Abi valstybės, Lietuva ir Len-tų klastojimą, įtikinti kitų vals ’. •••-,’ ’ - , 

-----  —_r._ — . ... „ Wing'* Montrealy, plečiasi, kija, ir po šios sutarties pasili-tybių vyrus, kad Lietuva turi .. . ! , • a;‘i 
50 lietuvių. Šiaip ten buvo už-sės išvykti išnurodytosios si i- Tautiečiai sukruto organizuoti ko visuomet suvereniais poiiti-būti įjungta j Lenkiją. Kai jai ?'ia ar.ais a r°j>^ visa- e 11 
darytų esčių, latvių, lenkių ir ties. Į šios rūšies tremtį siun- yį]niaus krašto lietuvių organiniais vienetais, tesančios su nepavyko diplomatiniu keliu M- ai> PavYz Z1U1> P° ,irJJ10
kt. Iš sutiktųjų gerai atsimena čiami ne tik tie, kurie yra atli- zacjjas. Spaudoje pasireiškia jungtos tik kaip lygiateisiai na pagrobti Lietuvos, Lenkija 1° a8au 11110 ai° u ramiecia-
mokyt. Vilhelminos Bernatavi k? nustatytąją bausmę, bet lr platesni pasisakymai. Kad tau-riai į tam tikrą tautų sąjungą, ėmėsi klastos ir smurto: tai įro °?? 1S1 U1US suSyluvuslos us
čjenės pavardę. Ji buvo nubaus tiesiog šion tremtin paskirtieji, tiečiai, reikalui esant, turėtų kurią, deja, paprastai lenkų ro-do lenkų sulaužymas Suvalkų [’J08 engnjos impei įjos žeme
ta pagal „garsųjį’ 58 paragra-Į ją skiriami tiek okupuotų kr- daugiau tuo reikalu medžiagos, mantiškos mokyklos istorikai sutarties, kurią jie pasirašė su saY° SV?1 ausoiĮN a 31111
fo 6 punktą. Nuteistoji Lietuvo aštų gyventojai, tiek ir Sov. Są ^ja dedamas memorandumas, labai klaidingu vardu tituluoda Lietuva 1920 m. spalio 7 d. 'kai’
je buvo palikusi vieną ištekėju jungos piliečiai. Kalėjime ji sa kurį Politinis Komitetas pridė-vo, būtent, Lenkijos - Lietuvos Tautų Sąjungos Karinės Kont-. . .m'. ap ,ric‘° ,??e’. . t
šią dukrą ir 2 berniukus. Ten ko susitikusi pvz., dvi ruses iš jo prįe protesto, jau atspaus-valstybė, arba kitaip. O tikru rolės Komisijos akivaizdoje !sivcrze l a <ai11 1 1 os
sutiko ir keletą klaipėdiečių, Leningrado, advokatę ir moky-dint0 NL Nr 21(370). Red. moję, dvi atskiros nepriklauso- (žiūr. Tautu Sąjungos Sutar-rit0?ją ir P° ac’
butent: Valė švirkšlys buvo toją, kurios už „nelaikymą lie- L §it keliais įžanginiais žo-mos valstybinės santvarkos ir čių Rinkinį, t. VIII, pusi, j74; vyms menesius truKusių, kovu,
atitremta iš Vokietijos Rytų zo žuvio“ buvo į tokią tremtį paežiais Lietuvos istorija: toliau, po 1569 m., egzistavo Tada visai nelauktai maršalas Patiauooclami santaivininKų pa
nos. Taikos metu jos tėvas tu- siųstos j Karagandą. Jos ten ti Letuviams, gyvenantiems su savo atskiromis konstitucijo Pilsudskis pasiuntė dvi divizi- ga a’ U11OS Jie> ano Jū.s
rėjo apie Pagėgius pieninę. Mė kėjosi galėsiančios gauti darbo Nemuno įr jo įtakų augštupiuo mis, valstybės titulu, teisiškai jas generolo Želigowskio veda-l)ia™° meio, ’ieva buvo reiKanu
ta Vytienė iš Šilutės, nuteista vėl savo profesijose. 1 ačiau si se ir žemupiuose, pavyko vėlai-skirtingais monarchais (Lietu- mas, ir po dvieju dienu, spalio gl. J?V?1 ° sevi us’ uze
10 metų, buvo 8 metus jau ar bausmė įrašoma į dokumentus, siais viduramžiais įkurti gana vos Didžiuoju Kunigaikščiu ir 9-tą, karinėmis jėgomis okupa- Vakarų “kra‘ną’ ^paisant 
sėdėjusi. Trečioji klaipėdietė, o tokie asmenys etapo metu bu didele imperija, nuo Baltijos iki Lenkijos karalium). Suvereno vo Vilnių. Tai jau lietuviams t? ,°!,kaa yaKarų UKiainos 

saugomomis ir buvo perdaug. Jie stačiai įsiu- KesPollka pati įsijungė j lau 
komisijų patikrinamo-to. Partizanų ?r savanorių bau- kJ 1918 mHetais ’au8lo 

>. muitinėmis bei bos patvino j karines Įgulas. mėn , po Rusų RevoliurijoS( leu 
kai niekad neatsisakė nuo savo

... - . j.,v- • 1 -xi nepagrįstu pretenzijų į Galici-.... _ _____j______ _____ j___t______ ___  ________ 4 kabinetais, didžiausias pergales pries len-. r. b * .* r zval/arn TTkrai-
kad l948 m. vąjį leistą bagažą. Pasakotoja nioliktojo šimtmečio pabaigą ii privatinės teisės ir administra-kus: lapkričio 19 ir 21-mą ties . ° (jvovoj miestą

Kitas Britų Atstovų Rūmų

kt. Iš sutiktųjų gerai atsimena čiami ne tik tie, kurie yra atli-

Trečioji klaipėdietė, ° tokie asmenys etapo metu bu didelę imperiją, nuo Baltijos iki Lenkijos karalium), Suvereno vo Vilnių. 
Lucija, areštuota ir nuteista vo laikomi tame pačiame kalė-juodųjų jūrų Viduramžių is-Dvaru, nuolat 
Klaipėdoje 1953 m. pradžioj, jime su nuteistaisiais priverčia toi-ikas Papee sako, kad kara- mišrių 1 
1953 m. kovo mėn. buvo atvež mieliems darbams, gaudavo tą jįaus Mindaugo Lietuvos sujun mis sienomis, muiiiuEmis uci mvh }
ta į Vorkutą ir kaip gail. se-Patį maistą ir turėdavo prisitai gįmas primena Frankų karalių muitais, skirtingomis pilietybė Šešių savaičių labai žiaurių ko- 
suo dirbo stovyklos ambulato- kyti prie to paties režimo, tik Merovingų dinastiją. Lietuviai mis, savo seimais, atskirais įsta vų būvyje lietuviai laimėjo dvi 
rijoj. Iš klaipėdiečių pasakoji- galėjo su savimi pasiimti ir sa- mestojo savo valstybės į astuo- tymais, ministerių 
mų ji sužinojo, 1 ’ ' " 1 -- ______ _________ ___ _ • •_ ; __________
Klaipėdoje mirė Dr. Zauniūte, buvo amnestuota 1953 m. birže vįj iškilo po Pirmojo Pasauli cijos teismais, įskaitant Vyriau Giedraičiais ir Širvintais, apie 
buv. užs. reik, ministerio se- Ho mėn., bet į Vokietiją per 1 a nįo karo, kaip Lietuvos Res-šią Tribunolą, atskiromis ka- 25 mylios į šiaurės vakarus nuo wh- * o
šuo. Ji buvo visų labai mylima piavos stovyklą Rytprūsiuose publikos piliečiai. riuomenėmis, pinigais, pinigų Vilniaus. Tik tada staiga Tau- na,jy8’ Wuham Beveridge, pa
ir daug kam padėjo. Dėl to bol tegalėjo sugrįžti tik pereitų me 2. Vilnius ir jo kraštas yi a liejyklomis, valstybinėmis Kantų Sąjungos Komisija, pulkinin !eiškė Parlamente. „Spren- 
ševikai prie jos labai kibo irtų gale. Ir 1 apiavoj maistą ga lietuvių, o ne lenkų. Istorikai celiarijomis (šitoji Lietuvoj ko Chardigny pirmininkauja- džmnt šių dviejų linijų vertę, 
yra kalti dėl jos per ankstyvos vo tokį, kaip ir Vorkutoj, Vor-|)eį moksio tyrinėtojai tai pui-vedė užsienių reikalus), Valsty ma, susiinteresavo ir nustatė Curzono Linija yra paremta 
mirties. Pasakotojų teigimu, kutoje kalinamos moterys gir- ]<iaį zįno ir pripažįsta kaip tik-bės antspaudais, vėliavomis ir paliaubas ir neutralę zoną. nešališko tyrinėjimo moraliniu 
Klaipėdos krašte vokiečių yra dėjo gandus ir jais tikėjo, kad ra istorinę tiesą, kad Vilnius sostinėmis (Vilnius ir War- šitaip atsirado vadinamoji pagri"du’. tuo tarPu. kai. 1"2 
likę labai maža. būsiančios amnestuotos visos ^23 metais buvo Lietuvos Di-szawa). Wilno problema" irLieluvametų.hnijate^pagr,I.taistorį'

Stovykloje lietuves laikėsi sa vokietes, o vėliau ir pabaltie-džiojo Kunigaikščio Gedimino Šitaip esant, penkių šimtme-neteko dviejų trečdalių savo et-ja ir jega • (ParL L>eb“ vo1- 
vam būryje ir kitais nelabai pa-tės. Elta. įkurtas ir nuo tada yra Lietu-čių nepriklausomos Lietuvos nografinės teritorijos (12.450 408, P’ 1210L

1Q41 MFTII RIRŽFI I PRISIMENANT vos sostinė. valstybės gyvenimo būvyje kv. myl.). Kadangi Vilnius per Štai dar vieno Parlamento
1941 ME1Ų B1KZLL1 rKlolMHNA1N 1. Būdama suskaldyta ir silp-Lenkija niekad, net vienui vie- 500 metų buvo nepriklausomos nano> P- Pnce« tos pat dienos

Pavasarį visi džiaugiasi atbu juos. Mes galime tik juos prisi na, Lenkija viduramžiais visuo nos dienos, neturėjo savo ran-Lietuvos sostinė (nuo 1323 iki pareiškimas Atstovų Rūmuose, 
dusia gamta, su jos dovano-minti. Bet, kad tas mūsų prisi-met atsiremdavo į Lietuvą save koše Vilniaus bei nebuvo jo sa- 1795), tai jis ne tik tapo di- bet kada buvo nežaliu
mis ir grožybėmis. Bet mes, be minimas nebūtų tuščias, ta pro išsaugoti nuo agresyvio Teuto- vininkė Tarptautinės teisės po džiausiu Lietuvos miestu, bet ka^ ^yr^čti pagrindai nustaty- 
tuviai, šiame laike turime hūde ga mes privalome prisiminei, nų Ordino ir kitų kaimynų grės žiūriu. ir svarbiausiu jos intelektuali-tj sienoms pagal tautybę ir re-
sio dienų, kada 1941 metais uc kad mūsų yra pareiga, gyve mės bei pavojų. 1386 metais, Tokia padėtis truko iki 1793 niu, religiniu, meno ir ūkiniu tai Curzono Linija tėra 
šimtys tūkstančių mūsų broliu nant laisvame pasaulyje, tą pa Lietuvos žemėms esant šešis metų, kada Rusija, Prūsija ir centru — mažu, sakytume, Lie vienintelis pavyzdys. Jau kai
ir sesių buvo svetimųjų žiauriai darytą mums žalą nors dalinai kartus didesnėms už Lenkijos Austrija pasidalino lietuvių-len tuvos tradicijų ir literatūros kada šita liniia buvo kritikuota
ištremti iš gimtojo krašto į to-atstatyti, remiant lietuviškas teritoriją, lenkai papiršo Lietukų Comonwealtha. Paryžium. Štai kodėl neleng-ir Atlanto Chartija remtasi pre
Įima Sibirą. Lietuviai, gyveną organizacijas, mokyklas, para vos Didžiąjam Kunigaikščiui 3. Po Pirmojo Pasaulinio ka va buvo Lietuvių tautai atsisa- tenduojBnt į kitą liniją, Aš nė
laisvame pasaulyje, tas dienas pijąs ir kitas kultūrines įstai-Jogailai tapti Lenkijos kara-ro, 1918 metais vasario 16 d., kyti savo istorijos ir tradicijų kiek neabejoju, kad už Lenki-
mini su didžiu liūdesiu, rimtimi gas, išlaikyti šeimas, savo jau- lium. Jogaila sutiko ir nuo ta lietuvių tauta pasiskelbė Vilnių lopšio. Protestuodama prieš ios vyriausybės priekaištų Cur 
ir susikaupimu. nuomenę lietuviškoje dvasioje, da lietuviškoji jo dinastija valde je nepriklausoma valstybe; ši- tai, Lietuva hermetiškai uždarė zono Linijai slepiasi ne kas ki-

Naujieji mūsų tautiečiai atei kad, atėjus laikui, mes turėtu- arti 200 metų Lenkiją. Tuo laik tas jos aktas įsiderino j Jung- sienas su Lenkija. Per aštuonio ta> 0 tlk senoji lenkų imperialis 
viai yra gyvi liudininkai tų me savo dalį atstatymui mūsų mečiu užsimezgė gana palan-tinių Amerikos Valstybių Pre- lika metų (1920—1938) Lie-pretėnzija, kuriai kelti jie 
žiaurių įvykių, apie kuriuos jie nutėriotos Tėvynės. Kad mes kūs santykiai tarp šių dviejų zidento Wilsono paskelbtą tuva neturėjo su Lenkija diplo- siandie neturi mažiausios tei- 
plačiai papasakoja seniau čia at 2ia gyvendama, galimai dau- valstybių. Po to, 1569 metais „Tautų apsisprendimo teisę“ matinių ar konsularinių santy- 
vykusiems. Ir daug kas yra su- giau išliktume lietuviškesm, Liubline 
žinoję, kad jų geri pažįstami, vieningesni ir nežūtume savo 
kaimynai ar net giminės tomis kraštui.
dienomis buvo užkalti į preki- Mote lietuvės turi . 
mus vagonus ir išvežti. Išvežti tis savo lietuviškas šeimas is- 
del to kad jie buvo geri lietu-laikHmai letuviške 
viai patriotai pavyzdingi ūki- su savo f;alb savo paproč<iais. 
ninkai ir panašiau Del to tai Kai ila kartai kaįku. 
tos skaisčios birželio dienos , , , nos motinos dar mažus savomums 1------------- —
du.

Teko, pavyzdžiui, i 
kad buvęs kaimynas, buvęs ke
letą metų ir Amerikoje, kuris

šiandie neturi mažiausios tei
sės“. (Pari. Deb. vol. 408, p. 

buvo jų pasirašyta Lenkai, anuo metu matydami kių, nei prekybinių mamų. 1329).
Konfederacija, valstybinės tei- tokį lietuvių tautos nusistatę- šitas klastingas ir imperialis Tenka pabrėžti ir tai, kad 

tinis Lenkijos įsilaužimas į Lie lenkų įsiveržimas į Vilniaus 
tuvą buvo Tautų Sąjungos pir- kraštą buvo pirmoji tų agiesi- 
mininko Leon Bourgeois pasiū- jų, kurių tolimesnis plėtimasis 
lymu atitinkama rezoliucija pa- sunaikino Europos valstybių 
smerktas. Tautų Sąjungos Ta- bendruomenę. Toji agresija bu 

2. rodė, Murdock — pirmas kari- rybos vardu jis 1920 m. spalio vo tiek aiški, kad net pati len-
Jo laivas buvo suslėgtas le- ninkas reagavo kaip patyręs ko 11 d. šitaip smerkė Lenkijos vy kų vyriausybė buvo priversta 

" ■ ‘ ... ................... ’ ; bergždžiai stengtis ją maskuo-
vardais Ir kartais tairT būna budėjimo ir būdamas nedrau- sraigtą atgalios, įsakė dešinj „Tokiomis aplinkybėmis len- ti, sukurdama generolo Želi- 
• - - -- - a’ giškai priimtas Phillips, „Cali- pilnu greičiu pirmyn ir tuo pakų kariuomenės įvykdyta oku- gowskio sukilimo fikciją, nors

fornia“ operatorius Cyril Ev-čju persuko vairą, bandydamas pacija yra Lenkijos rlautų Są- Želigovvskis užpuolė aiškiu 
staigiu sukiniu išvengti kalno, gai duotų įsipareigojimų sulau maršalo Pilsudskio įsakymu. 

11:10... Jam pavyko prasukti smaigai,, žymas ir tad Sąjunga laiko sa- Fransesco Tommasini, buv. Ita 
Titanic“ pei -bet peilio aštrumo ragas paga-vo prievole reikalauti iš Len- lijos ambasadorius Lenkijai.

TITANIKO TRAGEDIJA
. • , 1 1 v iuaz.ua savu
ir apsigaubia gedulo sy- vaikučius jau vadina angliškais d4> J1S pats Pavar8?s P° ilgo mandienus. Jis pakeitė kairij} nausybę: 

. vardais. Ir kartais taip buna, . , 
sužinoti, kad vos keli metu lietuvlukas giškai priimtas Phillips, 
llirAC ( a ‘ —i

su tėvais kalba svetima kalba. -. . -
, ■ u-- Tuomi daroma didelė žala lie-ans uzdarė jungiklį.

savo darbštumu irsugebėjimu, tuviškumui. Mums netUrėtų 
sutvarkė gražiai 20 ha ūkį, bu- vadintis sav >ava * _______ _____  ”______ 1 x «■ * «.vo nuo jo pavarytas, o jo vic- dėmis’^ardais^vartotrsavo'^kal zengė 50 meridianą. Milžinas vo dešinę povandeninę laivo da kijos Vyraiusybės nutraukti tą štai kaip iškėlė Pilsudskio pri- 
ton pasodintas kažkoks svetini. irnanročius Tie dalvk i švelniai virpėjo nuo galingų valį ir nuskuto plokštes 300 pė okupaciją. Jei Vilnius lenkų sipažinimą:
tautis Griška. Laiške rašė, kad P J nriklauso nuo lie rikliŲ. Nuskambėjo 7 varpai —dų! Buvo apskaičiuota —smū nebus labai trumpu laiku eva- „Ponai, kadaise aš buvau pri 
tas buvęs ūkininkas yra po ve moters z>;e lietuvė mote-^aikas 11:40 nakties. gio jėga buvus lygi 100.000 kuotas, T. Sąjungos Taryba lai verstas pasakyti, kad generolas
lėna. Panašiu pavyzdžių yra • ■ t • atiįkt; sav() „areiera — Iš tamsumos, pilkas, kaip pėdų tonų!!!. kys save įpareigota tuoj susi- Zeligowskis atsisakė klausyti
daug. Vnač Šiuo laiku neleisti lietuvv šmėkla, išsinėrė daiktas gigan- Trenksmas buvęs taip pride rinkti posėdžio svarstyti pade-mano įsakymų užimdamas Vil-

Yra mūsų tarpe ir „tokių“, r'P- ... 1 C tiškas, ir baisiai arti — ledų kai ngtas ir smūgis toks švelnus, čiai, kuri tėra labai rimta" nių. Dabar, kai aš vėl tapau pa
kurie tiki apgaulinga svetima * ” O II ’ nas! kad tik pečkuriai ir mašinistai (League of Nations Official prastas pilietis, aš laikau savo
propaganda, esą išvežtieji bu- na ° ,c,e,ie. Laivo varpas sužvangėjo per težinojo žaizdos rimtumą. Ke-Journal, Spec. Supplement, 1-1, pareiga atitaisyti tą ankstyves-
vę nusikaltėliai, išnaudotojai n ■ JAV-se didėja moterų vai-spėjimą ir stebėtojas pakėlė salėtas keleivių pabudo ne nuo p. 38). nį mano tvirtinimą ir atleisti Že
panaštai. Bet tikri faktai rodo ruotojų skaičius. Dabartiniu vo triūbelę. Sekė mirtingai smūgio, bet dėl nepaprastos ty Dvidešimt ketveriems meta- ligowskį nuo visos atsakomy-
visai ktiaip. metu vyrai dar sudaro 70 proc. įtemptas 30 sekundžių perio-los, sustojus varykliams. Pir- ms praėjus, Sir Winston Chui-bės. Jis veikė, kaip ištikimas

Mes negalime dabar savo ar-New Yorko judėjimo kamštyje das ligi tiltas atsiliepė. Tad ma buvo maža sąmyšio. chill, Britų Ministeris Pirminiu bei sąžiningas karys pagal ma- 
timųjų nei paguosti užuojautos vairuoja moterų tik 15 proc., o jau buvo pervėlu. Brangių se- Kapitonas Smith ir kiti karikas, kalbėdamas Atstovų Rū- no įsakymą*. (La Risurrezione
laišku ar pasiųsti tokią dovanė-Idaho valstijoje ir kituose erd-kundžių praleidimas nebuvo iš ninkai nuskubėjo ant tilto. Pir-muose, 1944 m. vasario 22-tą, della Polonia, Milano, 1925 p.
lę, kaip darydavome seniau. Ne vesniuose plotuose moterys su-siaiškintas niekados... mas įsakymas buvo — „Uždą-pareiškė: „Dabar aš galiu pii-214).
turime nei tikrų žinių apie daro net 37 proc. Nors ir priblokštas, kaip at- Nukelta j 9 psl. minti Parlamentui, kad mes Daugiau bus.

Laikas tikseno 
11:15... 11.20.

iuaz.ua
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VILNIAUS VAIVADOS 
VELYKŲ STALAS.

Prisiminę Velykų šventes 
Lietuvoje, žinome, kad ten, 

- • . . • ' priešingai negu Anglijoje, ar
Rosa; Ievų 1 alotmų įsteigėjas Ąmerįkoje Velykoms žymiai 
I-..— Dnilrvttl • Tct.O, J J J .daugiau žmones pasiruošdavo, 

su'šuniu, o vaikai, kažkur susi-kių pas mus nebuvo. Tokie nizmas galutinai pavergė musų nė, negu viengungio senatvės nijos jėzuitas Kun. Juozas rig- negU Kalėdų šventėms. Visi ge 
eavę zui’kiuka, taip supratino pasigyrimai tarp savęs ir svei-kraštą, dalis Tautos sūnų buvo pensija. Dvylika porų jaunų da natelli; Brangiausio Kiaujo v>e raį (jar prisimename Velykų 
su šuniuku, kad jis tą zuikiuką kame prote, nieko pikto neda-baudžiami ir tremaimi į Sibiią. nų, norėdami pasityčioti iš to nuolyno įsteigėjas kun Gaspai plrmogios dienos rytą, kai giį- 
saugo, kaip akį kaktoje. Niekas ro. Tik skaudu darosi, kad aną Vieni pasidavė likimo valiai, ki kio nuostato, slapta susirinkę del Bufalo; ir penkiolikos meti Prisikėlimo pamaldų, sės- 
pro jį'negali net praeiti, nes jo šeštadienį mačiau parliore lie- ti leidosi per žalias sienas, už- nutarė oficialiai apsivesti ir jaunuolis buvęs Šv. Bosco mo‘davome po ilgo ir kieto pasniku 
draugas“_šuo___puola, kas tuvį, kuris dūko, kaip aitvaras, sienin, treti į miskus. Dalis an tuoj po to užvesti išsiskyrimo k*nys, Dominikas Savio. prįe staiO- jr ko tci.

tik jį mėgina paliesti. užgaudinėdamas žmones. Kuc-trųjų ir trečiųjų laimėjo ii mo-bylas. Pirmininkaująs šiam „są B Malūno daibimnkas Wesley ne|jUVO; keliu rūšių kepti ir vir
Pasirodo kad ir didžiausi met jį padavėjai ėmė mesti lau mentui atėjus buvo reikalingi, mokslui“ įstaigos tarnautojas Bryan iš Zanesvihe, Ohio pa-tį kumpiai, kiaušinį įsikandę

iš nriaimties oriešai ga’kan, Fs šaukėsi esąs lietuvis ir Pirmieji liko sunaikinti arba žu Werner Overoe paragino ir ki-siuntė Iždo Departamento anie 
Ii vieni su kitais susiprasti ir visokiais žodžiais kohojosi, nei vo Sibiro taigose, kurių ir kau-tas nevedusias valdininkes ves-su maišą miltų ir piasymą at- 
net susibičiuliauti. Tai kam čia kumštis paleido į darbą. Pa-lai jau baigia trūnyti ir beliks ti vienai valandai, ir vėliau is- ...... .  71 n '
mums svetur nesugyventi ir 
bauginti vieni kitus, o ypatin- (< 
gai vienos Tautos vaikams? laudos 
Kam čia stengtis mus atbaidyti ..reklamistų geriau 
nuo to grįžimo Tėviškėn, o pa imtų. 
galiau, jog svyruojančių ir taip jeigu žmogus, tikrai 
perdaug yra pasiryžęs dirbti ir eina su

Štai Tėviškės Žiburiuose“111’ tai kodėl jį pajuokti? Kinis Tėvynėje, jeigu mes, isbiašky-je dabar yra 31.648.424 katali-mai- 
Nr 20 skaitau straipsneli: Ir ten Lietuvoje netarnavo, arba tieji, negrįšime? Mes turime kų. Pernai daugiau kaip 100. j°kl°s

Iš visur ir ap*e viskąD čzi /"A!/‘/T'fZJ-f vienas nebus atmestas, — neiKXISO S KUltylU J ai kovojančių partiaznų, nei pa-
PAKINKIME PATYS SAVE. čios vargstančios Tautos. Neti

cTDivAiTic kėkime vieno kito ncapgalvo-B Danijoje veikia nuostatas, kankinys .Pierre. Chanel; vie-
K. STRIKAITIS. tais j§sireįškimais, bet paleng-kad išsiskyrusiems valdiniu- nuolyno įsteigėjas Marija ai

Ana diena sėdžiu ant laiptų ii ta. Kam gi tas pavydas ir erze va ruoškimės kelionėn. kams senatvėje pensija yra 1
stebiu - kaimyno katinas žaidžia lis, jog vistiek žinome, kad to- 1940 met., kuomet komu-apie 5 svarus per mėnesį dideė kun. Vincentas Pallotti: Ispa
nu šuniu o vaikai kažkur susi- kių pas mus nebuvo. Tokie nizmas galutinai pavergė musų nė, negu viengungio senatvės nijos jėzuitas kun. Juozas Pig-

Tautos sūnų buvo pensija. Dvylika porų jaunų da natelli; Brangiausio Kraujo vie

bronziniai paršiukai, paukštie
na, veršienos kepsniai, rūkytos 
ir šviežios dešros, stirtos mai- 
gučių, daugybės rūšių pyragų - 
ir pyragaičių, o stalo viduryje, 
tarp sužėlusių avižų Avinėlis 
su augštai kyšančia vėliavėle u 
švęsto vandens butelis su ru
gių varpa. Velykų stalo turi
nys ir gėrybių gausumas pri
klausydavo nuo ūkio dydžio ir 

j sugebėjimų, ta
čiau per Velykas ir kampinin
ko stalai pasipuošdavo gėrybe-

siųsti jam 40 dol.
Bedirbant malūne, iš jo kiše

nės iškrito piniginė su 40 dole
rių ir patekusi į girnas, būvu 
sumalta į miltus. Dabar pasiun 
tęs „dolerinius" miltus į Iždo 
Departamentą, nukentėjęs lau
kia valdiško čekio 40 dol. su-

Už paprastus miltus jis 
Nr” 20 skaitau straipsneli- Ir ten Lietuvoje netarnavo, arba tieji, negrįšime? Mes turime kų. Pernai daugiau kaip 100. JOK1°s sąskaitos nepristatė, šeimininkių
vėl mes gyvename“ Straipsniu ko nors neturėjo? grįsti ir jiems padėti, nes ir is 000 atsivertė į katalikybę. Išnors 11 j1.1 su „doleriniais,, bu
ko turinys būtų sau nieko, jei Vieną metą pas mus rinke jŲ daugelis grįš, kurie nebus viso pernai padidėjo katalikų’"’ nemažai.
ne tas sakinys...“ kas tėvynę komitetą. Deja niekas nesutiko dar žuvę Sibire, bei nukankinti skaičius 1.223.409. šešios arai-B Sudano parlamentas suside mis, sutaupytomis per 7 savai
nelaimėje paliko — neras kelio duotis renkamu. Susirinkimas kituose tolimos Rusijos koncen vyskupijos ir viena vyskupija da iš 14/ narių iš kurių 114 pučių gavėnios metą...
į ją ir laisvei nušvitus". . . išstato vieno kandidatūrą, šis tracijos stovyklose. Reikės žmo turi daugiau negu milioną ka-klauso Mahometo tikėjimui, 29 O štai kaip atrodė Velykų 

Vienas žmogus, susirūpinęs, šaukia: „Išbraukite mane“’. Ki- niŲ. reikės darbo, reikės energi talikų, tai Chicaga, Boston, krikščionims ir 4 pagonims, stalas didžiojo Lietuvos etmo- 
klausia manęs, ar tikrai taip gatas: „Greit nutrinkit mano pa-j°s- New York, Philadelphia, New- Nois krikščionys sudaro tik 2 no, Vilniaus vaivados, kuni-
lėtu ir būti. . . Netikiu, kad čia vardę“. Trečias: „Aš išsibrau- Daugelis iš seniau atvykusių ark, Detroit ir Brooklyn. Ku- pron. visų krašto gyventojų, gaikščio Sapiegos anais laikais, 
būtu tikras, kenčiančios Lietu-kiu*, Ketvirtas: ,’,Sakau, nu-jŲ gražiai šeimose išsaugojo he nigų yra 45.451, pasimirė 679. bet jie, kaip matyti iš oficialių kai Lietuvos iirių šernai pava- 
vos, partizano išsireiškimas. trink mane". Ir galiausiai penk tuvišką kalbą ir pagarbą savo Broliukų vienuolių yra 154. skaičių, parlamente užima 20 duodavo dabartinį bekoną.

Pirmojo pasaulinio karo me-tas įsikarščiavęs pribėgęs nutri Tėvų šaliai, — tai garbe jiems. 055. Amerikoje yra 15.164 pa-proc. 1 oks didelis krikščionių Taigi, kviečiu prie vaivados 
tu irgi turėjome tremtinių, ar na beveik visą lentą ir rink ko- Jie savo patriotiška laikysena rapijų, prie kurių gyvena bent skaičius Sudano pariamente ais Sapiegos velykinio stalo. Ten, 
jie, sugrįžę nerado savo tėvy- mitetą, kad esi gudrus. Paga-dilgina akis ir daugeliui is nau-vienas kunigas ir 750 parapi kinamas tuo, kad krikščionys k ur mes namuose matydavome 
nėję vietos? Jų ten, ne tik, kad liau vargais negalais suhpdo- 
reikėjo, bet turėjome dar sko- mas koalicijos komitetas. Džiu 
lintis iš svetimųjų. gu, reiškia komitetas jau yia.

Štai ir mūsų Lietuvių Rašyto Bet, štai vėl nelaimė, kunigėlis 
jų Dr-jos Pirmininkas Benys ' ' 
Babrauskas yra gražiai išsireiš
kęs: „Mūsų rašytojai, turėda
mi viltį grįžti j išlaisvintą Lie
tuvą, rašo labai daug; jie žino, 
ir supranta, kad jųjų šių metų 
kūryba yra ir liks mūsų litera
tūros istorijos vienintelis šio vietinių gyventojų mases ir .pi 
laikotarpio laisvas lietuviškas tapome. Vieni savo praeitį pa- 
kūrybinis žodis. Taigi išlasvin- mirštame pergreit, kiti garbin
toje Lietuvoje, išmetus bolševi- gai laikomės. Vieni tėvai pra- 
kų išprievartautuosius raštus, mokina vaikus lietuviškai, Kiti 
neliks šioje vietoje tuščia spra- su savo ’--i------
ga: ji bus užkišta tremtyje su-1—--- ---- - -------
kurtais lietuviškos minties ras- ja tlk svetimą kalbą, 
tais, kuriuos mes atsivešime, jausiai pasireiškia in 
kaip brangiausią dovaną mūsų kesnėse šeimose, 
brolių pavergtai ir nulietuvifta- norėtų skaityti 
mai dvasiai Tėvynėje“.

Išeina, kad ne tik mes su p. 
B. Stundžia nebegalėsime grįž
ti tėvynėn, bet nebegalės grįžti 
ir tie rašytojai, kurie ruošia ne
įkainojamas dovanas mūsų pa
vergtai tautai ir ruošiasi pakeis 
ti bolševikų išprievartautuo
sius raštus.

Ko čia taip labai nusigąsti, 
kad vienas kitas pasisakė bu 
vęs apskrities viršininku. Ne
gi jau tokių ten nebuvo? Tegu 
jie stengiasi įsimušti į pirmau
jančias vietas, jeigu jį susirin
kimas išrinks, tegu jis ir pirmi-

įr galiau pateko policijai į rankas, mūsų Tautai, kaipo tremtinių- siskirti, kad tuo būdu gavus di 
Tik vargšė žmonelė iš „piieg- -kankinių vardai. desnę senatvės pensiją. Dvyii-

beišvadavo. Panašiu 1941 metais, įsisiūbavus au-kos porų demonstratyvios ves- 
kad ne- dringam karui, radę progą, vėl tuvės įvyksiančios Kopcnhago- 

susirinko išblaškytieji ir nė vie je.
yra nas nebuvo nepriimtas. Taip B 1954 metų katalikų metras- 
no- bus ir ateityje. Kas liks mūsų tis Amerikai praneša: Atneriko

ko turinys butų sau nieko, jei 
ne tas sakinys. . .“ 1

Vieną metą pas mus rinke jŲ daugelis

Q šnabždasi su savo sėbrais ir sa
ko, jeigu tie du bus komitete, 
aš nedirbsiu... Tai tau ir de
mokratija !

1947 met. pradėjo judėti pir
mieji išvietintųjų transportai 
Kanadon. Palengva įsiliejome į

jai atvykusiųjų, kuriems išgy- jų be kunigų. Atskirų moksio yra apsišvietę ir susipratę kras tarp avį^os diegų Avinėlį, Sa- 
venus dar eilę metų, teks rau-įstaigų yra 12.105. Amerikos to gyventojai, kuriais pasitiki pįegOS stale gulėjo milžiniškas 
donuoti. Žinoma, svetimas gy- katalikai išleidžia 541 religinio pagonys ir musulmonai. keptas avinas su paauksuotais 
venimas stumia mus iš savojo turinio laikraštį. Tiktai 56 piuB Vengrijos komunistai pagru ragais ir brangaus šilko vėlia- 
ir noromis nenoromis turime su centai suaugusių tikinčiųjų bė keletą tūkstančių retų teolo- va. Jį galėdavo pradėti valgyti 
tuo šiandien skaitytis. Todėl ir skaito katalikiškus laikraščius, giškų knygų, kurių vertė sįc-tik dvasiškiai ir pilies moterys, 
patys nebegalime ir nebeturi-o 44 procentai nesidomi kata!.- kia 100.000 dol , iš katalikiškų Stalo kampuose gulėjo keturi 
me teisės nei girtis, nei džiaug-kiška spauda. Protestantų spau seminarijų. Tas knygas komu šernai ir jie vaizduodavo ketu- 
tis. Su mumis jau netenka kai dą skaito 42 procentai^ o žydų nistiškos valdžios vardu pado-rias metų dalis. Kiekvienas jų 
bėti, bet su jaunąja karta, tai tik 19 proc. vanojo Maskvos Lenino kny- buvo prikimštas kiaulienos deš
tikra ta bedugnė duobė prie nu B švedų mokslininkas Emil gynui. Iš vienuolynų pagrobta romis ir paršiukais. Vyriausias 

' tautėjimo ir asimiliacijos. Johanson septynioliką metų apie 300.000 knygų, šias kny pilies virėjas šitame darbe tu-
Mūsų daugelis šiandien skęs darė bandymus tikslu užaugin- gas komunistai stato Į viešą rin rėdavo parodyti savo sugcbėji- 

ką pardavimui. mą ir meną iškepti šernus taip,
■ Popiežius Pijus XII išleido kad jie atrodytų lyg gyvi. Sta- 
naują aplinkraštį apie „Šventą lo šonuose gulėjo po šešetą kep 
Mergystę“, (Sacra Virgim- tų briedžių, kurie vaizdavo 12 
tas). Laiške aiškinama pašau-mėnesių. Jų ragai taip pat bu
liui, kuris turi daug klaidingų vo paauksuoti, o vidus prikimš- 
nuomonių apie lytiškumą, šių tas keptais tetervinais, kis- 
laikų klaidas, iškelia vedusiųjų kiais, karveliais ir kitokia pau-

tame žemiškose gėrybėse, kar- ti obelį, nešančią didelius vai 
tais pamindami po kojų savo sius. Jo triūsas nenuėjo nie- 

” - - ■ ■ •• -- į žilos ir garbingos praeities gy-kais: jo išauginta obelis pilna
. va?kais* mažai "bėsusiš- venim?- Mes pamirštame ir ge- saldžių rausvų obuolių, svėriau 

neką ir bendrai namuose vaitu s?name paskutinį žiburėlį praeičių per du svaru kiekvienas!
Tas lau- tles vertybių ir žalojame savo šią obelį jis pavadino Alpha, 

ntelieentiš- Tautą, savo kilmę, savo praei- nes tikisi pasiekti dar geresnių 
4-« ac* «« Ta « »■» *■» » z-1 o • v->t »-»-» a a 1i

kurios save 
„veikėjais* .

Yra pavyzdingų šeimų, 
bai jų maža. Kartą einu gatve . 

’ su savo draugu, kuris parodo 1- 
man žydą iš Lietuvos. Priėję sa 
kome: „Sveikas, bene būsi iš 
Lietuvos?“ Žydelis šypsodama 
sis atsako: „Ui, aš jau 40 metų 
čia, bet lietuviškai neužmiršau. 
Esu nuo Vilniaus“. Kitą dieną 
sutikau lietuvį, kuris vedasi du 
vaikus. Žinoma, jis pats kalba 
puikiai lietuviškai, bet jo vai
kai — nė žodžio. Aš tokių vai
kų neskaitau lietuviukais. Ki
tas inteligentas pareiškė, kad 
jis vaikus iš mažens pirma mo 

ninkauja, tai kam čia pavydėti? kin?s angliškai, kad kalba neiš- 
Negi jis jau tikrai yra pavo- sidarkytų, o lietuviškai savai- 
jingas. kad nenuverstų kokį ki- me išmoksią. Gaila, bet vargiai 
tą veikėją nuo krėslo. Jog ir pa ta* tiesa? 
tarlė sako: „Tas ne kareivis, Palengva ateina laikas, kada 
kuris nenori bū tigenerolu“. Tėvynė šauks mus, išblaškytu., 
Tas jau pas mus perdaug prigi po pasaulį, po svetimus kraš- 
jo, o kadangi didžioji dalis to- tus, sugrįžimo. Ji reikalaus iš 
kių gerų kareivių pasidarė, to- mūsų, kad kiekvienas parneš- 
dėl kitiems ir pavydas ar bai- tume ir atiduotume privalomą 
mė ima. Jeigu policininkas sa- duoklę savo išvargintai Tautai, 
kosi esąs kapitonu, tai vadink Ji prašys grįsti savo vaikus , 
jį majoru ir bus viskas pagydy- prie savęs ir tikėkime, kad nė

• ” , e ties istoriją. Taip eidami, mes rezultatų.
;lkčia>s“. ne žalojame, bet net kenkia- B Šeši palaimintieji bus pa- ]uomą virš celiabto ir taippat kštiena. Aplink kiekvieną brie- 

bet la-me savo vargstančiai 1 autai, skelbti šventaisiais Šv. Petį o išgiria mergystę Dievui pasi-dį sustatyti 52 milžiniško dy- 
Apsigalvokime ką sakydami bazilikoje Vatikane birželio 13 šventusiu žmonių, davisiškiu ii džio tešlainiai, kurie vaizdavo 

darydami. K. Strikaitis. d. Jie yra: prancūzas kunigai vienuoiiu. savaites: čia buvo žemaitiški
SS Kovai prieš automobilių ka- Pyragai, sieksninės ,.bobos“, 
tastrofas, dr. V. K. Zwyrokin tortai ir įvairiausi pyragaičiai 
išrado, kad automobilis gali va su įrašais, šūkiais ir sveikini- 
žiuoti ir be vairuotojo. Elekti i- mais.
nis įtaisas, nukrypimą iš gat- 52 sidabro statinės su ispa- 
vės ir tuč tuojau mašiną sustab nišku ir itališku vynu, taip pat 
do, jei kas nors prieš ją atsiran turėjo atstovauti 52 savaites me 
da. Tas pagelbėtų vairuotojams tuose, o 365 stalo kraštuose iš 
rūkų metu ir būtų išvengta su rikiuotos ropinės su įvairiausių 
sidūrimų. rūšių gėrimais — vaizdavo die
B Ottawos universitetas išlei- nM skaičių. Pilies tarnams ir 
do eskimu kalbos žodyną, pu- samdiniams Velykų ptoga tek- 
rašytą misionieriaus A. Thi davo 8760 kvortų lietuviško mi 
bert. Kun. A. Thibert apaštala- daus, t. y. tiek, kiek metuose 
vo eskimų tarpe 27 metus, pa- yra valandų.
žino jų papročius ir kalbą, o Šitaip senovės lietuviai švęs- 
dabar stengiasi supažindinti p-, davo Velykas! O dabar? Dabar 
šaulį su nuostabia eskimų tau- nepaisoma gavėnios, — nebe- 
ta, kuri turi apie 30.000 narių, turime ir Velykų stalo. (EL). 
B Harvardo universitetas išra- B Molotovas Genevos konfe- 
do revoliucinį šaldymo būda, tencijos metu apsigyveno Lie 
milžinišku spaudimu supiesuo- tuvos namuose, kuriuose anks 
tos ledo piliulės tirpsta tik prie čiau gyveno Lietuvos atstovas 
90 F. ir gerai izoliuotuose in- prie Tautų Sąjungos ir ku- 

,Once Upon a Time“ serijos girdimos sekmadienio vakarą duose gali išsilaikyti keletą me-riuos Šveicarija perdavė sovie 
per CBC Trans-Canada. tų. tams.
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DR. JUOZAS K A Š K E L I S.

Komunizmo ideologijos tikrovė
XXIV.
1940 metų birželio mėn. 15-toji diena daugeliui buvo 

baisiai skaudus prabudmas nuo ikitolinio komunistinės pro
pagandos uoliai ugdomo sapno, bet vis dar i Vakarus, Azi
joje ir Afrikoje besiveržianti komunizmo banga nuolat gra
sina nauju „prabudimu“, kuris neabejotinai būtų dar SKau- 
desnis. Per tuos vienerius metus komunistai iš Lietuvos iš
gabeno apie 60.000 geriausių lietuvių. Pagal rastus doku
mentus matyti, jog jie ruošėsi dar mažiausiai 700.000 lietu
vių ištremti j koncentracines stovyklas. Tačiau, jei neduok 
Dieve komunistams pasisektų kuriuo nors būdu ilgiau pasi
likti Lietuvoje, tai jokių abejonių negali būti, kad jie nebepa
liks nė vieno gyvo lietuvio. Štokių grasinimų Maskva nesi- 
šykštėjo mūsų adresu, ir dabartinė okupanija tų grąsinimų 
prasmę patvirtina. Šiandiena komunizmas mūsų tėvynėje 
vykina baisų ir negailestingą kerštą. Mes gi žinome, jog ko
munizmo okupacijos metais „pavieniai“ NKVD buvo suėmu
si apie 12.000 lietuvių. Iš jų apie 2.000 buvo klastingai nu
žudyti ir jvariose krašto vietose slapčiomis užkasti. Tiems 
darbams į Lietuvą Maskva buvo atsiuntusi per 10.000 kvali
fikuotų „čekistų“ su 30.000 t. v. „vidaus apsaugos“ kanuo- 
menės. Tai jie turėjo „apvalyti“ Lietuvos „respubliką“ nuo 
kontrevoliucinio elemento, arba tikriau sakant, apvalyti plo
tus būsimam.„placdarmui“ ir surinkti vergų pulkus neišpa
sakytam Sovietų Rusijos ginklavimuisi. . Jų veikla ir yra bū
dingiausias komunizmo pasireiškimas Lietuvoje per tuos vie
nerius komunistinės okupacijos metus. Nepaliaujamas šnipi
nėjimas, persekiojimas ne vien už bet kokią veiklą, bet ir už 
galvojimą, neapsakomi kankinimai kalėjimuose, nuolatinė

baimė suėmimų ir kankinimų, žudymai be jokių teismų pci 
tuos metus buvo sudarę tokias sąlygas, jog kartais mirtieo 
buvo laukiama it išganymo.

Likvidavusi — suėmusi, ištrėmusi, nužudžiusi Lietuvos 
politinio ir kultūrinio gyvenimo vadovus, NKVD puolė nai
kinti tuoj inteligentiją dvasininkus. To
ma, jog žydų inteligentija bei rabinai paliesti nebuvo. To
liau sekė kiti lietuvių tautos klodai. Apskritai, jokia komu
nistine veikla Lietuvoje neapsiėjo be NKVD „pagalbos* . 
Prekybos bei pramonės Įmonių ir turtų nacionalizacija, že
mės nusavinimas, darbininkų komitetų steigimas ir kitokia 
panaši komunistinė akcija buvo vykdoma „padedant" NK 
V D. Taip pat priverstinas pyliavų ėmimas, pasirašymas vals
tybei paskolos lakštų ir net rinkimai į „augščiausiąją Tary
bą“ irgi vyko aktingai NKVD padedant. Visas NKVD veik
los uždavinys buvo kovoti su bet kokiu kontrevoliuciniu pa
sireiškimu. Tai buvo, pasakytumėme, „legalus“ NKVD tiks 
las. Jis buvo lydimas paniškos baimės, bet kokios antikomu
nistinės veiklos pasireiškimų. Daug kas sakydavo, ir žino 
n-a turėjo kiek pagrindo, jog Nepriklausomos Lietuvos vy
riausybė baisiai buvusi baili ir ypatingai buvo besirūpinanti 
savo apsauga, tačiau josios tos apsaugos priemones, palygt- 
nus su „socialistinį rojų” atnešusios komunistinės vyriausy 
bės apsaugos priemonėmis, buvusios tikrai vaikišku žaidimu. 
Prie menkiausios komunistinės įstaigos stovėjo stipriai gink
luoti sargybiniai, kurie praleisdavo tik turinčius* specialius 
leidimus, kurie, be to dar, labai dažnai buvo keičiami ir for
mos ir turinio atžvilgiu, kad „kontrevoliucinis“ elementas 
negalėtų jų pats pasidirbti ir jų pagalba įeiti į kokią nors 
raštinėlę, kurios „paslaptys“ Nepriklausomos Lietuvos lai
kais net nerakintuose stalčiuose būdavo paliekamos. Bet to
ji baimė tai irgi buvusi savotiška priemonė visai komunisti-

nei veiklai „gilinti". Ji turėjo padėti rasti vis naujų aukų, pa
laikyti „čekistinį budrumą“ ir neleisti net menkiausiems žmo
niškumo jausmams pasireikšti. Galutinis gi NKVD tikslas 
Lietuvoje buvo ir yra palaipsnis išnaikinimas ir iškėlimas lie
tuvių iš Lietuvos j tolimuosius Sibiro laukus. Bet tai buvo 
. taikos meto“ darbo metodas ir tempas. Karui kilus n kur 
komunizmas naujai Įsigali, tas tempas turėtų tik vieną li- 
bą — kulkosvaidžio ar kitokio panašaus automatinio ginkiu 
šaudymo greičio ribą.

Lietuvis arba vakarų kultūros žmogus ir komunistas 
šiandieną tai dvi diametraliai priešingos sąvokos, o komunis
tai iš Maskvos šaukia, jog tie, kurie nepadeda komunistams, 
tegul nelaukia jokio pasigailėjimo iš komunistų, o kas komu
nistams manytų padeda tai, nekalbant jau apie savo krašto 
laisvės išdavimą, vis viena turės būti pačių komunistų sunai
kintas, nes jis juk bus matęs geresnius laikus ir geresnes są
lygas negu „komunistinio rojaus“ sąlygos ir visuomet būtų 
gyvu liudininku. Tai geriausiai parodė komunistų elgesys 
laikinai per karą atgautose vietose. Juk ne kitaip buvo ko
munistų pasielgta ir su 500.000 rusų, kurie per Suomių — 
komunistų karą buvo patekę Į nelaisvę suomiams. Nors ati
tinkamų komisijų visi jie buvo perduoti komunistams, tačiau, 
kaip vėliau paaiškėjo, visi je kiažkur, visiškai be jokių ped 
sakų, dingo. Tas pats yra ir su Lietuva, tas pats būtų ir su 
kitomis komunistų bučjn patekusiomis tautomis. Tik šitaip 
tikrovėje atrodo komunistų skelbiamas noras „išlaisvinti” 
tautas. Jų noras mūsų atžvilgiu tik vienas: Lietuvos žemes 
visiškai „išlaisvinti“ nuo lietuvių. Užtat mūsų gi noras irgi 
gali būti tik vienas: kad komunizmas ir fiziniu ir idėjiniu po
žiūriu būtų visiškai išnaikintas ir jojo norai daugiau niekad 
negalėtų tapti tikrove. Europai ir visam pasauliui komuniz
mas bus nepavojingas tik tada, kai jojo visiškai nebebus.

(Pabaiga)
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T. Kosciuška - Lietuvos sūnūs
Apie Tadą Kosciušką, tą di karnų tarnybai. Kas aš esu, jei 

dįjį karžygį ir kovotoją dėl Lie ne lietuvis? Jei jūs nepaieiko- 
tuvos ir Lenkijos laisvės, mes lausite seime, kad mane grąžin 
esame daug girdėję, daug skai- tų, Dievas žino, ką aš galiu pa- 
tę, Bet kas jis iš tikrųjų yra — dryyti, nes i 
lietuvis ar lenkas — daugelis kai pamanau, kad aš, lietuvis, 
iš mūsų gali suabejoti. Lenkai turiu tarnauti Karalystei (Len 
sako, kad jis buvo lenkas. Meskijai), kuomet ten (Lietuvoje) 
gi sakome, kad jis yra mūsų jūs turite tik tris generolus, 
tautietis, nes ir pats Tadas Kos Kai priešai jus įveiks ir pakars, 
ciuška visur save laike lietuviu, tuomet tik jūs suprasite būties 
Kad šis mūsų teigimas nebūtų svarbą ir pradėsite rūpintis sa
ls piršto išlaužtas, mes leisime vimi“.

Na, dabar reikia manyti, kad

KULTŪRW€jtKKOJVIKA 
DAILININKĖS A. TAMOŠAI T1ENĖS AUSTI DRABU

ŽIAI LAIMI PREMIJAS.
Šį faktą liudija Dalia Kara- dyba rugsėjo 4—6 dd. numato 

mane ima pyktis, ]lutė, kurios laišką iš Kahfor- Toronte surengti Kanados Lie 
tuvių dieną. Programoje nori
ma pirmą kartą Kanadoje su

LIAUDIES ŠOKIAI TREMTYJE IR LIETUVOJE.
RAŠO V. SAUDARGIENĖ.

Vis labjau ir labjau pamirš- siems, stenigasi išsirinkti ir už 
imponuoti jai charakteringiau
siais. Ispanas reprezentacijai 
parinks Sevillanos aiba Flarna- 
nco, vengras — čardašą, len
kas šoks Mazurką arba Bolone 
zą anglas — Jig.

O kodėl mums nepasannkti 
me jų šokti — mes tų šokių tie vestuvinį šokį Sadutę arba Suk 

Kodėl nepašokti mums

tame mūsų liaudies meną, vi > 
daugiau ir daugiau nuteista
me nuo tautinių tradicijų.

Pamirštame savo dainas, ne- 
tuviu diena. Programoje nori- beskiriame liaudies audinių mo 
ma pirmą kartą Kanadoje su- tyvų, nebemokame šokli senų-

. ruošti lietuviu dailės parodą To jw kadrilių. Ne tik nebemoka-

"šioje parodoje yra kviečiamisiog neatpažįstame Pamatę Sočių? .
dalyvauti visi lietuviai dailinin-kant seną, iš 19 amz. pradžios taip charakteringų kadrilių? 

išimčių jie labai patinka. Deltai kai> gyveną Kanadoje.
- -i u.,.,,,. paro(joje norima išstatyti ta

pybos, grafikos, skulptūros ir 
taikomojo meno eksponatus.

Dailininkai apie savo sutiki 
mą dalyvauti parodoje yra pra
šomi pranešti laiškais iki birže 
lio 16 d. Toronto apyl. valdy-

nijos č,ia patiekiame: 
„Gerbiama Ponia,

Jau seniai ruošiausi Jums pati 
padėkoti už tokius gražius 
tinius drabužius. Visiems be

tau-

pasisakyti jo biografams bei 
kronikams, pacituosime jo pa- mums daugiau jokių abejonių 
ties rašytus laiškus, iš kuriu su nesudarys, nustatant Kosciuš- 
sidarysime aiškų vaizdą, kas jis kos tautybę, nes jis pats, kaip 
iš tikrųjų buvo.

Ką sako biografai.
Tadas Kosciuška gimė 1746 

m. vasario 12 d. Lietuvoje, Ko- 
sovikų parapijoj, Meieciovščiz- 
nos dvarelyje. Jo tėvai buvo nu mo kelią, 
sigyvenę lietuvių bajorai, kurie f 
jį ir užaugino lietuviu. Tai pa T. Kosciuška atkreipė kitų de- fui costiume").

jų grožio ir spalvingumo buvau 
daug kartų siųsta atstovauti 
Los Angeles lietuvius delegaci
jose.

Manau Jums bus įdomu ži
noti, kad gegužės mėn. 16 d. 
University of California tautų 
festivalyje buvo suruoštas tau |j0S švįetimo skyriui šiuo adre- 
tinių drabužių grožio konkur-L - -- ---- ■ •
sas, kuriame dalyvavo apie la ware Ave~ To'ronto76nt".

Šokime gražiausius ir chara 
kteringiausius. Ir nemanyki-

žinomą kadrilių Žekelį, arba 
mažiau žinomą, linksmą Čigo
nėlį, arba Linelius, sakome, tai me, kad tautinis kostiumas iš- 
naujosios formos, stilizuoti pirks nesugebėjimus ir klaidas, 
liaudies šokiai. Blogai sušoktas šokis pražudo

Nesigilinant į lietuvių liau- drabužio ir šokėjų grožį.
dies šokių istoriją, noriu pažy
mėti, kad iš šokio žingsnio bei 
formos galima nustatyti jo se
numą. Ir neginčytinai Žckehs, 
kaip ir kiti kadriliai, yra senes
ni už polkos pobūdžio šokius, 
kaip Rugeliai, Kalvelis, Lenciū 
gelis, kurie yra šokiu istorijo- 

tikimą, tuojau išsiuntinės dai- je vadmami Proginiais so- 
hninkams tam tikrus formulia- ktais. Panašių šokių turi bė
rus.

Toronto apyl. šviet. skyrius.
NAUJAS PABALTIJO 

ŽEMĖLAPIS.
P. Matnieks kartografinis 

Institutas Belgijoje išleido 
naują, didelį, keturių spalvų 
Baltijos kraštų žemėlapį. Lietu 
va žemėlapyje užima centrinę 
vietą. Visi vietovardžiai para
šyti taisyklinga kalba. Valsty
bių sienos parodytos tokios, ko 
kios jos buvo iki 1939 metų, o 
kiek tas liečia Lietuvą — yra

lietuvis, pastatė amžiną pa
minklą, kuris visiems byloja, 
kas iš tikrųjų buvo.

Kosciuškos gyvenimas.
Peržvelkime gyvai jo gyveni —20 tautybių. Jūsų austi dra- 

\. bužiai laimėjo pirmąją premiją
Savo nepaprastais gabumais už spalvingumą („most color- 

Buvo rimtų 
tvirtina Encyklopedia America mesį ir kai baigė Varšuvos ka-konkurentų spalvingais drabu 
na, tą patį rašo ir žinomas Vo- rališkąją (karo) mokyklą, len- žiais, bet nė kieno spalvos ne 
kietijos rašytojas, Kosciuškos kų karalius išsiuntė jį į Prancū buvo tokios įvairios ir taip gra- 
biografas, Kari Felkenštein ziją tęsti toliau studijų. Tuo žiai suderintos, ir nė vieno 
(Kosciuškos biografija, 183A metu jis aplankė veik visą Va drabužiai nebuvo taip turtingi 
m., Leipzigas). New Interna-karų Europą ir kai baigė Bres- raštais.
tional Encyklopedia rašo, kad te fortifikaciją ir karo laivyno čia pridedu savo nuotrauką 
T. Kosciuška gimęs Lietuvoje, taktikos mokslus, buvo pakei- jūsų austuose tautiniuose dra- 
netoli Naugarduko. Jis buvo se tas į kapitono laipsnį, o jo prie- bužiuose.
nos, nusigyvenusios lietuvis- žiūrai buvo pavestos Krokuvos 
kos šeimos ainis. fortifikacijos. To miesto uni-

Anglė rašytoja Monica M. versitetas jį kvietė profesoriau 
Gardner smulkioje Kosciuškos ti matematikos fakultete, bet 
biografijoje (Londonas, 1920 T. Kosciuška atsisakė nuo mo 
m.) rašo: 7,Jei T. Kosciuška kslininko karjeros, 
yra kam skolingas už suteiktą Jo gyvenimo kelią visai kita 
jo tyram gyvenimui įtaką lai- kryptimi nukreipė nepasiseku- 
kytis pastovumo ir pasiaukoji- si meilė. 28 metų ugningas jau
nio pareigoms, nuo ko jis ne- nuolis įsimylėjo turtingo Lie- 
nutolo, tai daugiausia jis sko- tuvos maršalkos dukterį. Tėvas 
lingas Lietuvos kaimo gyveni- jų vedybų nenorėjo ir rengėsi 
mui su jo laisvėmis ir stebuk- savo dukterį išleisti už vieno 
hngais žavėjimais, kurie taip turtuolio. Tada jie nutaria pa- 
aiškiai atspindi šiame Lietuvos bėgti iš tėvų namų. Išsirengė, 
girių sūnuje. Tautos vadovybė, bet pakelėje pasivijo maršalka 
karaliaus titulai buvo Kosciuš- su ginkluotais vyrais ir sunkiai 
kos rankose, bet jis visuomet sužeidę T. Kosciušką paliko 
pasiliko paprastu Lietuvos ka- mirčiai. Duktė buvo grąžinta 
reiviu, dėvėjo kaimo drabužius namo ir išleista už nemylimo 
ir draugiškai gyveno su savo turtingo dvarininko, 
kariuomenės kaimiečiais, laiky Po šios nelaimingos meilės 
damas juos sau lygiais broliais. Kosciuška atsiduria Paryžiuje, 
Vėliau surastas, paties Kosciuš iš kur išvyko į Ameriką ir jsto- 
kos ranka parašytas atsišauki- jo 
mas į Lietuvos kariuomenę, aiš 
kiai parodo to vado sielos kilnu 
mą, kuomet jis, nepaisydamas 
daug galingesnių prieš jį esan
čių jėgų, žudančių visą tautą, 
vadina Lietuvos kareivius bro
liais ir draugais“.

Taip apie Tado Kosciuškos 
tautybę rašo jo biografai, ir jų 
patiektos medžiagos tiki urna 
netenka abejoti.

O kuo jis pats save laikė?
Tai matyt iš jo laiškų kny- laipsnį ir padovanojo 

gos („Listy Kosciuszki“, Lvo- Dabar T. Kosciuška gali ramiai nuo savo tėviškės svetimoj žc- 
vas, 18-77). Vieną jų, rašytą gyventi, atsidėti mokslo dai-mėj, Šveicarijoj. Prie jo širdies mo Sapnai* 
1790 m. vasario 7 d. generolui bui. rasta kruvina nosinaitė, tai my Kazimiero
Miesiolovskiui, mes Čia ir pači- Bet štai jį pasiekė žinia, kad limosios Liudvikos prisimini ka“, , 
tuosime (laiškas rašytas iš tėvynėje prasidėjo neramumai mas, kada jis su ja prieš 40 me Balsas 
Wroclawko) : Lietuva ir Lenkija nori išsiva-tų bėgdamas buvo sužeistas, irių), „Mūsų Draugija“, „Dar-

„Aš jau pasakojau apie vie- duoti iš Rusijos jungo. ji ta nosinaite jo kraują šluos- bas“ (siuvėjų), „Amerikos Ūki 
tos žmones ir galiu tik pridur- Prityręs kovotojas, taurus ir tė, o vėliau paliko apnšus žaiz ninkas“ (leido nuosavybių par House, 12, Caxton Str., Lon 
ti, kad toji šalis yra labai gi a-karštas patriotas lietuvis, palie dą. davėjai), „Meilė ir Šeimyna“ don, S. W. 1.
ži ir turėtų priklausyti geriems ka Ameriką ir grįžta į savo tė- Kaip ištikimai mylėjo Liud- (literatūros laikraštis), „Gydy Žurnalo prenumerata rneta- 
ir darbštiems lietuviams, o ne vynę padėti tėvynainiams ko-viką, taip ištikimai mylėjo Lie-tojas“, „Gyvenimas“ ir daugelis: D. Britanijoje: 10 shilin- 
sustingusiems ir nieko nepai-voje dėl abiejų kraštų laisvės, tuvą. Toks buvo tikrasis Ta lis kitų, o viso per šimtą laikraš gų, atskiras numeris 2-6, USA 
santeims vietos gyventojams... čia jis suorganizuoja daug ko das Kosciuška.
Prašau nusiųsti mane atgal į votojų ir Kosciuškos vardu pavadintas
Lietuvą, jei nenorite visiškai vadovaudamas jungtinei augščiausias kalnas Austrahjo- 
manęs atmesti ar laikyti netin- kariuomenei je. Vytautas Kas. Prutenis.

su: Iz. Matusevičiūtė, 46 Dela

Atskirų kvietimų individua
liai nebus siunčiama.

Švietimo skyrius, gavęs su

Visada Jums dėkinga
Dalia Karaliūtė“

DAILĖS PARODA.
KLB Toronto apylinkės vai-

Mes turime dvejopą misiją.
1) populiarinti liaudies šokį n
2) išlaikyti jų tradiciškumą 
bei charakterio grynumą.

Tėvynei esant pavergtai ir 
rusinamai, maža yra vilties, 
kad šokiai ten išliks gryni. Pne 
šingai, ten šokiai yra darkomi 
bei kuriami naujoviški ir perša 
mi kaip lietuvių liaudies šo
kiai.

Tiesa, šios okupacijos metu 
Lietuvoje įsteigta arba steigia
ma daugybė liaudies šokių ra
telių, organizuojami šokių kon 
ceriai, dalyvaujant „broliško
sioms respublikoms“, kur šo
kami ir propaguojami ir „bro
liškieji šokiai“. Per spaudą, ra
diją ir liaudies šokių ratelius

veik visos tautos. Ir blogiausia 
yra tai, kad net ir pramoginius 
šokius šokant nesirūpinama 
nei jų charakteriu, nei jų for
ma, nei, pagaliau, išpildymu. 
Tik lengvabūdiškai pasakoma: 
„Tautiniai drabužiai atpirks 
viską“. Taip šokis nyksta, ar
ba išsigimsta, nustoja grožio ir 
lietuviško charakterio.

Kiekviena tauta turi liaudies varoma propaganda, kad „bui- 
šokių. Visi jie labai gražūs, žuazinėje“ Lietuvoje į 
Bet kiekviena tauta juos de- Šokius nebuvę kreipta 
monstruodama, ypač svetimie- *r tarybų valdžia

liaudies 
dėmesio 
liaudies

daug kartų sumušė rusus.
1784 m. spalių 10 d. jį sun- pažymėta 1920 rrietų sutarties 

kiai sužeidė, paėmė į nelaisvę su Rusija siena ir sienos pakei 
ir išgabeno Rusijos gilumon. timai iki šios dienos. Rytprū 
Laisvės kovotojai, netekę savo šiuose vietovardžiai surašyti 
narsiojo vado, pralaimėjo kovą, vokiškai ir lietuviškai. Vilniaus 

Tadą Kocsiušką iš nelaisvės krašte tik lietuviški.
paleido caras Povilas I, kuris jį 
pats aplankė kalėjime, ilgai kai 
bejosi ir apgailestavo, kad to
kį taurų ir humanišką lietuvį 
taip žiauriai kankino. I 
damas į leisvę, caras net jį ap- muo“, pasirodęs 1886 mt. ir po 
dovanojo, tikėdamas* turbūt šį 4 nr. sustojęs. Redagavo Jonas 
Rusijos priešą, laisvės kovoto- Grinius.
ją, padaryti sau prielankesnį. „Šakė“ buvo pirmasis juokų 

Nuvargęs, iškamuotas I. laikraštis, 1913 mt. „Piršlys“ 
Kosciuška grįžta į Ameriką po- turėjo tikslą „suvesti vyrus ir 
ilsio, iš kur paskiau vyksta j moteris apsivedimo tikslu“ 
Prancūziją, aplanko Rusijos ca (1922). „Erelis* 
ra Aleksandrą I ir pasirenka tė“, „Dagys*’, „ 

Čia jis aktingai dalyvavo ne- nuolatinę apsigyvenimo vietą humoristiniai 
priklausomybės kovose, pasižy Šveicarijoj, kur 1817 m. spalių laikraštėliai.
mėjęs savo gabumais bei drąsa 15 d. mirė 71 metų sulaukęs se „Katalikas“, 
ir per trumpą laiką pakeltas , nelis, vainikavęs savo gyveni- „Darbininkas“, 
pulkininko laipsnį ir paskirtas mą karžygiškomis kovomis dėl „Spindulys", „Kardas“, „Pa- 
Washingtono adjutantu. laisvės, didelis humanistas, tau žanga“, „Tikyba ir Dora“, „Ro 

Amerikos Kongresas, įvertin rus lietuvis patriotas, gyvenęs zlandietis“, „Padėjėjas“, „Liau 
damas jo didelius žygius, šute, svetimoj aplinkoj, mokęsis sve- dies Tribūna“, „Žiniaraštis“, 
kė jam piliečio teises, pareiškė timoj mokykloj ir auklėtas len- „Giedra“, „Pasiuntinys“, „Nau 
viešą padėką, pakėlė į generolo kiškoj dvasioj, nuo savo tautos ,joji Aušra“ ir kt. — buvę ir su 

» dvarą, kamieno nenutolęs, mirė toli stoję.
Taip pat „Jaunimas", „Jauni 

„Moksleivis", „Šv. 
Aidai“, .Taradai 

.Žemaitis,,, „Darbininkų 
", „Veidrodys“ (teatra- 
Mūsų Draugija*

Washingtono revoliucienierių 
kariuomenėn.

SORT DES ETATS BALTES. 
1954. Reutlingen. 80 pusi. Tai 
yra VLIKo Informacinės tai- 
nybos leidinys, prancūzų kal
ba.

Les Martyrs DE LITHUA- 
NIE. 64 pusi. VLIKo Informa 
cinės tarnybos leidinys apie ko 
munistų nukankintuosius, dau- 

____ t Pirmas mėnesinis ir iš viso giausia Rainiuose. Leidinys 
Paleis- pirmas laikraštis buvo „Žel- iliustruotas kankinių paveiks- 

------ lais.
EAST and WEST 1954 m. 1 

nr. Šio žurnalo paskirtis primin 
ti vakarams nepriklausomos 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
valstybes, jų laimėjimus praei 
tyje ir skaudžius patyrimus da 

*, „Dievo Rykšbartyje> kelti vakarams tikruo- 
Burtininkas“— sius sovietų kėslus ir sovieti- 

trumpalaikiai n«s ekspansijos pavojų, pabrė
žiant, kad Pabaltijo problema 

„Lietuva“, nėra vien Pabaltijo tautų, bet 
„Galvočius“ viso laisvo vakarų pasaulio rei 

Kardas“, 
.Tikyba ir Dora 

Padėjėjas",

ČIKAGOS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIAI.

čių ėjusių ir sustojusių.

NAUJI RAŠTAI.
Eduard Turauskas.

kalas.
Bendradarbiavimas šiam žur 

nalui, jo prenumeravimas, pla
tinimas ir paskleidimas sve
timųjų tarpe yra bendras visų 
mūsų reikalas ir svarbus bei re 
alus įnašas bendroje lietuvių, 
latvių ir estų tautų kovoje dėl 
laisvės ir nepriklausomybės.

Žurnalo prenumeravimą ar 
atskirais numeriais užsakymo 
reikalu kreptis šių adresu: 
„East and West", Alliance Pu 
blishing Company, Alliance

ir Kanada: metams 2 dol., ats 
kiras numeris 50 centų, V. Vo
kietijoje: metams 6 DM, atski- 

LE tas numeris 1,50 DM.

šokį išpopuliarinusi.
O kaip ištiktųjų? 

šokių rinkimas ir jų 
vimas prasidėjo, 
1930 metais, 
Lietuvių Tautosakos Komisija 
ir vėliau, 1935 metais, šį darbą 
perėmė Lietuvių Tautosakos 
Archyvas. Pradžioje daugiau
siai čia pasireiškė mokytojai ir 
Tautosakos archyvo darbuo
tojai. Bet plačiausiai išvystyta 
akcija buvo 1936 metais — pir 
mąjai Augšt. Kūno Kultūros 
kursų laidai išėjus. Šie fizinio 
auklėjimo instruktoriai, įvedus 
liaudies šokių varžybas į mo
kyklų programą, laikė sau gar 
be ir svarbiausiu uždaviniu, iš
mokyti savo auklėtinius seniau 
šių liaudies šokių. Jieškodami 
tokių šokių, fizinio auklėjimo 
instruktoriai suėjo į sąlytį su 
seniausiais kaitrių gyventojais 
ir taip, benykstą ir užmarštin 
grimstą, kadriliai ir apeiginiai 
šokiai buvo sugrąžinti gyveni
mam Jų retu grožiu žavėjosi 
miestas ir kaimas.

Tuo būdu daugumas šokių, 
komunistų tvirtinimu, „atrastų 
ir išpopuliarintų tarybų val
džios“, buvo daug kartų vie
šai šokti 1936 — 
kotarpyje.

Bet didžiausias 
šiuo metu liaudies 
voje daromas tą šokį iškrei
piant, savo išgalvotus varian
tus prikergiant ir naujoviškus 
kuriant .

Pav., paprastumu ir gamtiš
ku ritmingumu pasižymįs šo
kis Rugeliai, paverstas geomet 

j rinių figūrų kombinacija, kur 
. jau nebėra charakteringo rugių 
. bangavimo nei kirtėjų ėjimo 

Nukelta į 7-tą psl.

Liaudies 
propoga 

maždaug, 
kai buvo įkurta

1939 m. lai-

nusikaltimas 
šokiui Lietu

VYTAUTAS KASTYTIS.

SKUTYKLOS DAKTARO JUBILČJUS
(Feljetonas).

Tremtis mums davė tūkstančius naujų daktarų, o su 
daktarais pažėrė ir visą kupetą jubilėjų: vieni švenčia iigua 
metus, praleistus scenoje, nors ir neturėdami scenos grindi
nio po tremties nuvargintomis kojomis, kiti, prakaituodami 
anglies kasyklose, mini dienas, prabėgusias universitetų ka
tedrose. Matote, jubilėjus labai geras dalykas — prisimeni 
praeit}, draugus, atgimsti dvasia ir senstelėjusiu kūnu atsi
gauni. „Iš praeities tavo sūnūs te stiprybę semia“.. . — už- 
lašė kadaise Dr. Vincas Kudirka Himno žodžiuose niekada 
nesenstantį receptą. Gudraus daktaro būta to Vinco Kudir
kos. ..

Anądien ir mes apvaikščiojome neeilinį jubilėjų. Visa 
istorija prasidėjo maždaug prieš metus, kada didžiausioje 
miestelio gatvėje atsidarė pirmoji grynai lietuviška kirpyxla. 
Nė vienas laikraštis savo parapijinės kronikos skiltyse neuž
fiksavo šitokio didelio lietuviškosios kultūros laimėjimo. 
Mūsų žurnalistai, tremties ištikti, baigia prarasti lietuviško 
pastabumo likučius. Kas peršalęs nusičiaudi, tą jie, išgirdę, 
tiesa perkelia į laikraščius, bet kai žmogus tylomis lange iš
kabina pasigėrėjimo vertą reklamą: „Lietuviška Knpykla ir 
Skutykla“, vadovaujama prityrusio skutyklos daktaro Jono 
Barzduko“ — nė šuo nesuloja. Pradedu įtarti, kad mūsų 
žurnalistai ir redaktoriai niekada plaukų nesikirpdina ir barz
dų nesiskuta.

Bet grįžkime prie jubilėjaus. Užėjau pas Dr. Barzduką. 
Kol jis šukų ir žirklių pagalba masažavo mano plikti prade
dantį pakaušį, įsišnekėjome plačiai. Barzdukas ėmė ir nusi
skundė:

— Tai tau ir lietuviai. Visą amželį lietuviškas galvas 
dailinu, lietuviškas barzdeles gramdau, lietuviškus ūsiukus 
apkarpau, o jie, nevidonai, dabar visi pas svetimtaučius. .. 
Bene anie geriau kerpa. .. Kur tau — vaikai, palyginus su 
manimi. . . Dar nė vieno skutyklos daktaro niekur nemačiau.

Pagailo man Barzduko. Savam žmogui juk reikia padėti.
— Šitame krašte visos biznio šakos reklama paremtos. 

Kodėl nepasigarsinai laikraščiuose?
Dr. Barzdukas sustabdė skustuvą ties mano nosies ga

liuku :
— Reklama? Mano reklama, va, šitas skustuvas n ši

tos rankos! Per dvidešimt penkerius metus 150.999 galvoms 
plaukus apkirpau, o kiek barzdų per tą laiką esu nuskulęs 
net ir neprisimenu.. .

— Žmogau mielas, — sušukau Barzdukui, — dvidešimt 
penkerius metus praleidus plaukų kirpimo ir barzdų skutimo 
fronte, būtų pats laikas apie jubilėjų pagalvoti!...

Dr. Barzduko būta labai kuklaus žmogaus:
— Tegul jubilėjus švenčia kalbos daktarai, visokie pi- 

losopai, šundaktariai. Ir taip jau daug jų mes šiandien turi
me. Ką gi aš vargšas skutyklos daktarėlis, apsieisiu be jubi
lėjaus. ..

— Bet tada laikraščiai parašytų, — įsiterpiau, pasiry
žęs sugriauti Dr. Jono Barzduko kuklumo argumentus, juk 
tikriausiai dar nė vienas skutyklos daktaras niekada jubile- 
jaus nėra šventęs. Tik pagalvok — kokia būtų reklama ir, 
svarbiausia, nė vieno cento nekainotų. ..

Dr. Barzdukas susimąstė, o aš, entuziazmo pagautas, to
liau tęsiau:

__ Manai, kad skutyklos daktaras prastesnis už kalbos 
daktarą? Kalbų yra daug. Šiandien kalbame viena, rytoj-ki- 
ta, poryt-trečia. Juk nežinai, kur ir kada tremtis nublokš, o 
skutimo menas visame pasaulyje tas pats. Ruošk jubilėjų!

Žmonės iš nuobodumo net sidabrines vestuves švenčia. At- 
švęskime bent kartą skutyklos daktaro kultūrinio darbo dvi
dešimt penkerių metų sukaktį.

Dr. Barzdukas kapituliavo:
— Taigi, gal jau ir reikėtų. . . Tik vieną kartą ant stos 

žemės gyveni. ..
Išeidamas sumušiau su skutyklos daktaru Barzduku lan

kas, taip sakant, išgaudamas iš jo tvirtą pažadą suruošti ju
bilėjaus iškilmes.

Išgirdusi apie skutyklos dabtaro jubilėjų, nubudo lietu
viškoji spauda, apgarsindama vietintiems, išvietintiems ir vėl 
ne į vietą įvietintiems piliečiams apie nepaprastas iškilmes 
Dr. Barzduko kirpykloje saulėto sekmadienio popietį. Kai 
nuėjau prie kirpyklos, tenai jau buvo susirinkusi didžiulė 
tautiečių minia. Tvarkai palaikyti net raitąją policiją turė
jome iššaukti. Atjojo policija ant motociklų. Moteris ir vai
kus išvaikė iš kirpyklos, nes priešingu atveju ten niekada vi
si vyrai nebūtų galėję sutilpti. Moteriškoms su vaikais barz
dos neauga, vadinasi, jos ir skutyklos daktaro jubilėjaus mi
nėti nevertos. Jeigu nori, tegu per kirpyklos langą pasižiūri, 
juk turi būti tvarka. Palikome tik vieną ponią Barzdukienę. 
Nors ji ir be barzdos, bet didelių iškilmių dieną žmoną nepa
togu nuo vyro atskirti.

Dr. Barzdukas buvo užsidaręs gretimame kambaryje iš
kilmėms pasiruošti. Ponia Barzdukienė pravėrė kambario 
duris:

— Kalbą rašo...
Jubilėjus be kalbos juk nebūtų jubilėjus. Ir mes, sve

čiai, kiekvienas švarko kišenėje turėjome paruošęs po du pa
triotinės kalbos projektus, o laikraščio redaktorius net buvo 
spėjęs visą paskaitą parašyti: „Barzdų skutimo ir plaukų 
kirpimo reikšmė lietuvių išeivijos kultūrinio gyvenimo isto
rinėje raidoje...“
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Moksto-techmkos naujienos POSVETIJPU VANCUVER, B.C.
DALYKUS VERTINKIME OBJEKTYVIAI 

IR TEISINGAI.
Dėl didžiausios mūsų lietu- įžeista bažnyčia. Tai yra per- 

viškosios šventės — Vasario dėta netiesa, nes bažnyčia ko- 
16 d. minėjimo „Neprikl. Lie-respondencijoje tiktai tiek su- 
tuvoje“ pasisakė KLT Vancou minėta, kad pamokslas turėjo 
verio valdyba. Į tą korespon- vietą bažnyčioje. Be to korės- 
denciją reagavo mūsų klebo- pondencijoje neminima neigia- 
nas. Atrodė, kad tuo klausi- mai nei tauta, nei bažnyčia. To 

H mas ir bus baigtas. Tačiau čia kie yra objektyvūs faktai.
1 Bet pažvelkime į faktus pla- 

bando pastatyti netikron švie-čiau. KL Tarybos Vancouve- 
Vietininkui sk. vyčiui A. sori( — todėl pažiūrėkime į klaiio skyrius buvo įteigtas 1948 

usimą išsamiau, be pykčio ir vi m. Skyriui priklausė 90 proc. 
patriotinio nusistatymo iietu- 

Kanados Lietuviu Tarybos v*9> kurie drauge gerbia ii my 
reikia h >r Kanadą, kaip antrąją Tt- 

konstatuoti, savo koresponden- vYn?-
................... - • - • ■■ ” Kai dabar keliamas pamaldų 

. . „. , , , . . ^111 Vasario 16 minėiima ir ša klausimas, tai jis taip atrodo;
pilvo odą, kartu su privačiomis kompam-dainos lydės mus per visą sto-banga atplaukė ir skautiškoj* minė;.mo vvkstancius iv. 1949 m. 16 Vasario minėjimą 

VykloS ld.ikd I — I—. — A lit* A*441*w|1***v v y natanviuo |V y . J *■
, , . . . nente visiems buvusi sunki, o

Stovykla jvykstanti liepus ir australų nuotaikos nebl^vo 
. ....... . . Po 

1947-50 m, delsimo laikotarpio, 
l^5rnoLklomk°mp^r'ilrSHe71 Vasario lY’d.' minėjimą, Puidomis, nes jau turėjome 
Skoii skauH a vts 16 d su'buvo Paduotas ne ištisas Pamo' įietUVį kunjP A. Traskevičių, 
visKoji sKautija. vas. 16 a. su-, , . „ . . . , . . kurls pamaldas laike.
eigoje dalyvavo vos pustuzinis ks as’, 1° . kaip ją Vasario 16 d išvaka

Toronto, Hamiltono ir Kitu skautu-čiu Paskui susiorvam suPrat0 Vancouveno visuome- 1953 m. vasario 16 a. isyakavietovių skautai-es, važiuojam^vo miS skautu-čkdmuTo’Mintis gi buvo ta, kad taip rese buvo įsteigtas K. L, B-nes 
rūdų laukas tieji stovyklon. ligi birželio 20 v- susibūrė sk vvčiaH savo bū daiomas- kaip KLT Vancouve-byrius Abiejų organizacijų 
rudų laukas J Y . S ve susibure sL vy 1 bu VasaHo 1(. a atstovai 1953 m. sausio men.

' ’ - - ■ ' - ■ ~ ■ relb 1 minėjim yra negeras. Del to Paba«goje susėdo prie bendro
Apie tą savo išradimą dr. Bear Lake ežero atrodo, kaip tracijos mokesčio. Stovyklos jos- židiniu. Skautai-tės vis Pamokslas tą minėjimą vertino ^1° aptarti ^Vasario 16 mim 

Plastikinių nykštukai, palyginus su netoii mokestis 1,50 dol. dienai. dažniau pasirodė visuomenėje nei8iar?a11‘ . ° ia . )UVO min 1S- ‘ nasiūlė abiem oraanizaci-
“ - ~ ' Toronto Ap.su lietuviškais vaizdeliais, dai-Z°dz*b

- - ’ . sakyta, nei KLT koresponden-Jom benaiaaarūiauti ir, riet m-
|a, lluulia u ucn-mumvijuuns. Jų < neikim Traškevičiaus dėsnio pasisekimo, abieju orga-
„.paklausa.,- gretos t.ek paaugo, kad suda. y ^iUvo pa«kytl vardu rinkti Tautos

Taigi, reikia konstatuoti, kla F°ndui aukas Tam pasiprieši- 
Kunig. Živilės. Atsirado usimo viešumai pradžią davė nfc škevičius> pareikšdamaSi kad

Smulkesniu informacijų due dar du vienetai — vyresniųjų 1, bet Klebonas. lai yia Vasario 16 minėjima iie ruošią
Sime vėliau. skaučių „širšių" skiltis ir ju-vieną klausimo puse. vien^ f į.J į

Maždaug trečdalis šios ga Toronto skautų-čių Tuntin-kai rų skautų „Delfinų ‘ valtis Jau toliau, teigiama, ac esa Rezultate
mybos bus paimta iš Beaverlod QfcrAIITAI vFNFriiFl niP ir narių skaičius PaauS° lkl 70- §io pareiškimo, K. L. Tarybos
ge skyriaus Athabaska srityje bKAUiAl vtiNtcutLOJt.. Su pasisekimu praėjo sk. pažan Su dideliu užsidegimu suorga- atstovai turėjo iš bendro posė-
Šiauriniame Saskatchewan’c. Caracaso sk. vyčiu Dariaus gumo varžybos, skautiška pa- nizuota tautinių šokių grupė, džio pasitraukti.
Kanados vyriausybė stato ir Girėno būrelio kandidatai V. rodėlė ir palapinės rinkliava. Tu01j po 1953 m. N. Metų iš Su minėtu pareiškimu tapo
2.000 tonų — per dieną koncen....... ............. ............... .............................. ...n lininiui n iiiiihiihhiiiiiiiuii vykta stovyklauti prie Greens sugriautas tikrai vieningas ir

boraugh. Tai buvusi pirmoji broliškas lietuvių sugyvenimas 
lietuvių skautų stovykla Aus- Vancouveryje.
tralijoje. Ji sulaukusi visuome- Nutraukus santykius su KL 
nės talkos ir paramos. Sk. gre- Taryba, per visą laiką nebuvo 
tos vis augo. Dalyvauta visuo- parodyta noro tiems santykia- 
menės šventėse. Rugsėjo 8 d. ms atstatyti. Todėl visai logiš- 
iškilmėsę iš bendruomenės va- ka, kad, šiemet minint Vasario 
dovybės gauta tautinė vėliava 16 d., nebuvo kreiptasi į kun. 
su paskatinimu ją parvežti lais Traškevičių, nes suminėtasis 
vojon Tėvynėn. pareiškimas nebuvo nei atšauk-

Jubilėjiniai metai atžymėti tas, aei kokiu nors būdu sušvel 
stovykla, kurioje stovyklavo nintas.
arti 90 skautų-čių. Joje smar- Pabrėžti reikia faktas, kad 
kiai pasistūmėta ir skautiškojo K. L. Tarybos Vancouvelio sky 
patyrimo programoje, nes pus- rius trejus metus su savo para- 
kapis stovyklautojų išlaikė au- pijos klebonu labai gražiai ben- 
kštesn. pątyrimo laipsnių egza- dradarbiavo ir toliau norėjo 
minus. Toje stovykloje turėta gražiai bendradarbiauti. Šį ge- 
daug svečių—tiek savųjų, tiek rą norą patvirtina faktas, kad 
ir australų. Skautai dėkingi lie- 1953 m. sausio mėn. KLT ats- 
tuviškąjai visuomenei ir organi tovai sėdo prie bendro stalo su 
zacijai už dėmesį ir paramą. kitų organizacijų atstovais ir 

Melbourne tuntininkas yra pareiškė norą broliškai bendra- 
pasktn. Juozas Makulis. Jis yra darbiauti. Argi jie už tai kalti, 
ir Australijos rajono LSB va- kad jų geros pastangos nebu- 
deiva. vo priimtos?

M c DI M/- ir T.- C i-adcim* Tokie y ra objektyvūs faktai. 
NERINGIETeS GARSINA Atrodo, kad jau patyrus ne- 

lEViiNę. sklandumų nemalonumus, rei-
Sagio vadovaujama tautinių 'jį oįbjs ojpuoq aud Įjzij§ hjąn 

šokių grupė, kurioje šoka ir vadovaujantis krikščioniška bei 
Neringos tunto skautės, pui- humaniška morale, sudaryti tai 
kiai pasirodė Cleveland© amen ką, darną ir vienybę, 
kietėms skautėms. Teko ne tik Koresp.
šokti, bet padainuoti kelias lie- — Molotovas atmetė Eisen- 
tuviškas dainas. Lietuvaites en howerio pasiūlymą įsteigti taip 
tuziastingai stebėjo per 300 žiū tautinį atominės energijos san- 
rovų. dėlį taikos reikalams.

TELEFONO KABELIS 
TARP KANADOS IR 

SUVIENYTOS 
KTRALYSTĖS.

Pirmo trans-atlantinio teleio 
i kabelio tiesimas, kuris su-

IŠRASTA DRBTINĖ
AUSIS.

Kartais kūdikis gimsta be 
vienos arba abiejų ausų. Suau
gusieji kai kada praranda ausį.

Dr. L. A. Peer, veidu taisy-no
mo viršininkas Šv. Bernabo Ii- jungs Kanadą ir Jungt. Vals- 
goninėje Newarke, N. J., nesc tybes su Didžiąja Britanija, 
niai surado būdą kaip pagamin prasidės šios vasaros pradžio- 
ti gana dailią ausį. je. Tikima kad kabelis bus už ------------------------------------------------------------------------------------------------ „ uu» v.«

Jis ėmė kremzlių griežine- baigtas 1950 m. gruodžio men. mes išeiname į vasaros stovyK- laikę egzaminus ir davė sk. vy- girdėti kalbų, kurios klausimą
liūs nuo šonkaulių galų. Dėjo kabelis papildys, bet ne-ją Palikę miesto gatves, kurčių įžodį, 
tuos griežinėlius į ausies for-Pakeis esamus trans - atianti- dūmų ir dulkių debesys per me ___
mą, padarytą iš plastikines me - nius radijo-telefono įrengimus. fUS mus kankino, mes surasime Rundzaičjui pasitraukus iš vie 
džiagos, prikimšo tą formą šon Is karto jis galės praleisti 35 prieglobstį tyrame ore, kur pui tininko pareigų, jo vieton pa 
kaulių kremzlių ir užvožė, pasikalbėjimus ir gali būti pa- kus upės
Vienoje ir kitoje formos puse- vartotas telegramoms. Spėja- krantu ir ošiantys medžiai mus
je buvo iš anksto padaryta rna> kad šis projektas kainus atgaivins, sustiprins. Lauko
daug mažų skylučių — angų, maždaug 35 mil. dol. ir Britų žaidimai, vakaro nuotaikingi

Suvaręs kremzles į tą formą, Vyriausybė pasidalins išlaidas Jaužai ir skambios lietuviškos 
Dr. Peer prapjovė j 
įdėjo dirbtinę ausį ir užsiuvo jomis. (CS). 
Kūno audiniai pamažu pro for
mos skylutes įaugo vidun. Il
gainiui tiek jų priaugo į formą, 
kad sujungė kremzles į vieną 
ausies pavidalą; taip pat apden 
gė ir visą pavidalą aplinkui, pa
lei formos sieneles. t

Tokiai dirbtinei ausiai „išpe-rūdų gamintoja, kuri pralenks1 ua1 1 8
rėti" iš kremzlių reikia penkių Belgų Kongą ir Pietų Afrikos 
mėnesių. Tada „ausis“ išimama Uniją, 
iš pilvo ir prisiuvama, kur au- Yra atrastas 
sis turėtų būti. Kol ji prigyja, kuris yra toks turtingas uiani- d- užsiregistruoja pas savo va- rejį 1951 m. senieji skautai su- 
tuo pačiu laiku apsidengia ir jum, kad tie laukai prie Great dovus, įmokėdami 2 dol. regis- sibūrė „Liepsnojančios Leii 
oda. Apie tą savo išradimą dr. Bear Lake ežero atrodo, kaip tracijos mokesčio. Stovyklos jos" židinin. Skautai-tės vis 
Peer raportavo Plastikinių nykštukai, palyginus su netoli mokestis 1,50 dol. dienai. dažniau pasirodė visuomenėje neiSiamai- 
Amerikos Chirurgų suvažiavi- Maniwaki, kuris yra 90 mylių Susitarus su Toronto Ap.su lietuviškais vaizdeliais, dai
niui, įvykusiam Galvestone, į šiaurę nuo Ottąvvos. švietimo Komisija, stovyklon nomis ir deklamacijomis. Jų
Texase. Šios sritys Kanadoje paga- bus priimama ir 1 ' ‘

Kai kurios ligoninės turi n mins mažiausio 10.000 tonų tieji t>kaųtąms, kurie registruo-tos dvi atskiros draugovės: 
kremzlių „bankus". Naudoja uranijaus oksido per metus, kai jasi pas šeštadieninės mokyk- skautų Kunig. Margio ir skau 
jas, taisant įdubusias nosis, tik perdirbimo fabrikai, kurie los vedėją. č,ių Kunig. Živilės.
įmuštas kaktas, sužalotus smak dabar statom; arba planuojami, 
rus ir kt. Bet patirta, jog kre- bus užbaigti, 
mzlės iš savo paties kūno ge
riau tarnauja tiems reikalams, 
negu svetima kremzlė.

DINOSAURŲ PARKAS 
KANADOJE.

Dinosaurų Parkas, kuris yra travimo liejyklą rūdos perdirbi
Red Deer River upės slėny ir mui.
kuris yra 88 mylių atstumo nuo paiyginirnul gfl]ima painit.: 
Calgary Albertoje, yra viena port Radium-O fabrik, Great 
iš patraukliausių vietų Vaka- Bear uke srit je kuno Inetl. 
nneje Kanadoje. Prieš penias nė 500 tonu uranijaus oksido 
des!mt milionų metų, kada Ro- ba įatė Kanada į ant. 
cky Mountains kalnai dar ne- yį (180 to die j kai 
buvo susiformavę, sis kraštas bu uranijaus gamintoja, 
vo sudarytas is garuojančių ba Tjr. , „„„
lų ir džiunglių, kur gyveno mil ^lta dlc e e hejy la 1.250 
žiniški dinosaurai, brontosau- ton^ P"die^ ~ bas PastaT 
rai bei laukiniai aštrius dantis Pačios kompanijos St. Ma 
turi tigrai s Channel o srityje, kuri tai

Šis slėnis yra dabar fantastiŠ P°81 Athabaska rajone.
kas subūrimas raudonu skaly- Trečia liejykla, kurios dieni- 
nų kalnelių, daubų ir lygumų, nis kapacitetas bus nuo 500 įki 
Šių keistu uolu susiformavime 1-000 tonų, bus pastatyta Char 
yra liekanų baisių šliužų ir žvė lesbois sektoriuje, tame pačia- 
rių, priešistorinių austrių pe-!lle Athabaska rajone, 
ryklų, suakmenėjusių miškų Kiti turtingi atradimai Onta 
bei kitų suakmenėjimų. rijoje pereitais metais yra at-

Ši sritis yra palikta kaipo tu skleidę rūdos atsargas, kurios 
ristų rezervatas, kur lankyto- pateisina koncentravimo liejyk 
jai gali asmeniškai pamatyti ir las, kurių kapacitetas sudarys 
patikrinti prarasto amžiaus lie- mažiausiai 2.000 tonų per die 
kanas. (CS). ną. (CS).

’ PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ mėnesinis ŽURNALAS |

Veda sktn. inž. J. Bulota.
TORONTO SKAUTŲ-ČIŲ STOVYKLA.

Su atgimusia gamta ir vėl Guzulaitis ir R. Kuzavinis iš

KANADA GREITU LAIKU 
VADOVAUS URANIJAUS 

GAMYBOJE,
Uranijaus klodų atradimai 

Kanados šiaurėje padarys ją 
pasaulio didžiausiu atominių

Gražiai ILIUSTRUOTAS, daug ĮDOMIOS medžiagos. 
Redaguoja — Z. Raulinaitis. Administruoja — L. Bileris. 
Prenumerata: metams 5 dol., — atskiro n-rio kaina 50 et.
— 680 Bushwick Ave, Brooklyn 21, N. Y., U. S. A. — 
-------- LEIDŽIA — „KARI O” LEIDYKLA.----------

prieglobstį tyrame ore, kur pui tininko pareigų, jo vieton pa- saį objektyviai 
i— -a-j vanduo su smėlėtu skirtas sk. vytis K. Ulevičius.

NAŠI SKAUTIŠKA SĖKLA Valdyba Vancouveryje 
AUSTRALIJOJE.

Į Melbourne su nauju ateiviu ?joje„ (>>NePr- LietuY°je“ N?
uauga diuidUKe ir skautiškoj*,. ' . ". .. .
idėja.. Pradžia naujame kont*- k^apVa^be pykčiT^ noro ru°šėme be kolektyvinių pamal 

ką nors įžeisti ar kam nors pa- dM> nes neturėjome lietuvio ku- 
kenkti. Paminint kun. Traške- n^£°- 1950, 1951 ir 1952 m. K. 
vičiaus pareiškimą, padarytą.L- 1 aryba Vasario 16 d. minėji 
Vasario 21 d. bažnyčioje ruo-mus IU°šė su kolektyvinėmis

24 d. - rugp 2 d. gražioje katinaAčįos veikimul 
Inglewood apylinkėje netoli 
nuo Orangeville (apie 25—26 
mylios nuo Toronto), Susisie
kimas autobusais ir traukiniu

ittnmunaunmmmmmmmmmmmuuwiuwuwuttumtmmmumu

Tautinės, demokratinės minties mėnesinis lietuvių laik- : 
rąštis. * Leidžia ir redaguoja: G. J. Lazauskas,

1023 Ni Keystone Ave, Chicago 51, Ill. USA.
Administracijos adresas: SĖJA, c-o K. Kaunas, 

8451 So. Peoria St., Chicago 20, Ill. USA.
Prenumerata: JAV ir kitur 2 dol. metams.
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SUS1VIE1M 1J1MAS 
LIETUVIU AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OB AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
{kurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

!$ 5.000,00. Nariais priimaini abiejų lyč;i,ų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijime Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: 
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA, 

r 307 West 30lh Street New York 1, N. Y.
'azt-" XX I. xx-~ - xx———xx—-—XX------ xx r~xx-------

XX---------- XX ' "'XX' xx~~^rx
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Laukti teko ilgai. Skutyklos daktarui, matote, ne taip 
lengva kalbą parašyti. Ponia Barzdukienė nunešė vieną bon- 
ką geltono gyvybės skystimo — kad geresnis įkvėpimas pn- 
siegai būtų.

— Dar teberašo. — Pranešė iškišusi galvą iš Dr. Barz- 
duko kambario.

— Po pusvalandžio ji vėl ant pirštų galų nuskriejo pas 
Barzduką su kita bonka.

Redaktorius susirūpino:
— Ponai, kai aš pirmą kartą kalbą rašiau, reikėjo net 

keturių bonkų, nors tema buvo nepalyginamai lengvesnė — 
ne apie plaukų kirpimą ir barzdų skutimą, bet apie paprastą 
eilinį lietuvišką patriotizmą. Ką gali žmogus, nebūdamas po
etu, apie plaukus parašysi? Net ir mūsų geriausi poetai apie 
plaukus ir barzdas, galima sakyti, beveik nedainuoja. Tik 
pavartykit jų raštus — mėlynos akys, žaizdotos kojos, rau
donos, kaip rožė, lūpos, banguojanti krūtinė ir skausmo strė
le perverta širdis... Plaukai poezijoj nemadoj. O plaukai, 
sakyčiau, didelis dalykas. Ar manote mus moteriškos my
lėtų, jeigu barzda niekada neželtų? Kai tik pradeda pakau
šis iš plaukų tankumo išsinerti į saulės šviesą, žiūrėk, žmo
na jau ir šaukia: — Seni, mano seni, nieko iš tavęs nebe
liko... -ii 2

— Teisybė, šventa teisybė, — įsiterpė aptiekos dakta
ras, apdovanotas blizgančiu viršugalviu. — Medicina šian
dien, velniai žino, į kokius šunkelius pasinešus: rūpinasi 
kaip džiovą išgydyti, kaip vėžį sulikviduoti. Kas ta džiova 
su vėžiu. . . Susirgai, pagulėjai keletą mėnesių ir visos kan
čios užsibaigia juodoje žemelėje. . . Va, kad taip plaukus ga
lima būtų atželdinti!... Kartą nuplikęs, kad ir labai norėtu
mei, niekaip numirti negali...

— Taigi, taigi, — vėl įstojo redakcijos daktaras, — nuo

nuplikimo dar nė vienas nenumirė. Atsimenu, kai iš D. 
stovyklos į užmarius važiavau miškų kirsti, pasižiūrėjo dar 
bo komisija į mano viršugalvį ir užgiedojo unisonu: — Niks 
fit, vadinasi, mums nereikia senių. Dar mėginau aiškintis. 
Sakau, nė velnio ne niks fit, pasižiūrėkit į muskulus. Visą 
gyvenimą plunksną valdžiau. Moku ir kirviu parašyti. Kur 
tau, kad tas padėtų, atidarė duris, išmetė lauk sų visais lau- 
rnenimis.., Gal taip būčiau ir numiręs ant Unriškos duonos, 
jeigu būčiau sutikęs režisūros daktaro prof. Rampaičio. Kai 
jam išpasakojau savo bėdas, jis man ir sako: — plaukų at
želdinti negaliu. Studijuodamas teatralinius kostiumus, 
skaičiau, egiptiečiai prieš kelis tūkstančius metų turėjo vais
tų plaukams atželdinti. . , Įsivaizduok, kokie durni turėjo 
būti jų faraonai: paliko mums piramides, paliko velniai žino 
kam reikalingas mumijas, o klaųkams atželdinti vaistus už
miršo palikti. . . Taigi, tas režisūros daktaras, nusispjovęs 
ant visos faraonų giminės, duok, Dieve, jam sveikatą, sako 
— užsidėk parūką ant viršugalvio ir eik dar kartą į darbo 
komisiją. Nuėjau su peruku ant galvos į tą pačią komisiją. 
Neklausė nei raumenų, nei amžiaus, tik pakišo popierių ir lie
pė tuojau pasirašyti. Taigi, pralindau pro komisiją, kaip su 
nuosavais plaukais. ..

Aptiekos daktaras susidomėjo vaistais:
— Tūkstančio dolerių nepagailėčiau už buteliuką. O 

gal kartais Dr. Barzdukas žino kokį nors receptą? Plikime 
epidemija kirpėjams turėtų daugiau rūpėti negu mums, ke
pamiesiems. Kai visi nupliks, nei kirpyklos, nei pagaliau 
skutyklų daktarai nebus reikalingi.. .

— Žinote, ponai, klausimas labai rimtas, — sutiko ir re
dakcijos daktaras.. . Dr. Barzdukas per 25-rius metus juk 
galėjo kokio nors vaisto išgalvoti. Pasižiūrėkime į jo bon- 
kutes!

Atidarėme visas spinteles. Bonkučių buvo daug — kiek
viena vis kitokios spalvos skystimėliu pripildyta. Pauoslėme 
visas iš eilės. Visos kvepia. Žinok dabar, kur tas paslaptin
gasis vaistas. Pagaliau gal gi ne skystimas, bet paprasta 
mostis plaukus atželdina? O mosčių taip pat daug. Pavai
tosi ne tą, ko gero, iš pusiau nuplikusio visišku mėnuliu pa
sidarysi. . . Ne, be Dr. Barzduko pagalbos čia negalima ap
seki. Tegu velniai visas kalbas į pragarą nujoja, nereikia ir 
paskaitos apie barzdų skutimo ir plaukų kirpimo reikšmę lie
tuvių išeivijos kultūriniam gyvenime. Pradėjom šaukti Dr. 
Barzduką,

Ponia Barzdukienė iškišo galvą pro duris:
— šššš! Ponai, dėl Dievo meilės, netrukdykite jam kal

bos rašyti.
— Spjaut ant visų kalbų! Daktare, ei daktare, nerašyk 

jokios kalbos! — Visi, kaip susitarę, puolėme prie durų. — 
Duok mums geriau vaistų, kur klaukus atželdina. ..

Skutyklos daktaras nė nekrustelėjo. Užsikniaubęs ant 
stalo jis skaniai mieiojo. Šalia jo galvos stovėjo dvi tuščios 
bonkos, o po nosimi buvo pakištas popieriaus lapas.

— Nušvitęs aptiekos daktaras čiupo už popieriaus:
— Gal jis bus susipratęs receptą užrašyti,
Deja, plaukų atželdinimui recepto popieriuje nebuvo. 

Dr. Barzduko užkliūta ant pirmos eilutės jubilejineje kalbo
je : „Gerbiamos ir gerbiamieji. . .“ Pabraukta. „Ponios ir 
ponai". Perbraukta. „Didžiai garbingi plaukais apžėlę sve
čiai". Taip pat perbraukta.. .

Pastovėjome, nežinodami kas veikti. Pažadintumėm, 
bet ar jis apsunkusia galva tokį sudėtingą rejeptą atsimins? 
Gal jau geriau palaukti rytdienos. Užeisime Rytoj. Ir iš
siskirstėme it musę kandę iš skutyklos daktaro jubilėjaus...

Ap.su
Ap.su
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mos latves 25:21, tapo turnyro 
y nugalėtojomis. Lietuvių varik

lį hai buvo pp. Bacevičiene ir Bal 
sienė.

Jaunių krepšinyje dalyviai iš 
sirikiavo šia eile: Montrealio NEPAVYKO KOL KAS ĮSIGYTI ŪKIO.
„Tauras“, latviai ir Toronto .....

2 Tauras“ Kaip jau žinoma, pranciško- skersinio pjūvio svorio centras
2 ’ Vienintelėse šachmatų rung- nams buvo pažadėtas duoti Si-pasidavė kiek į kairę. Ketvirto- 
0 tynėse lietuviai įveikė latvius, mco rajone 20 akrų žemės skly ji partija būtent, Valstiečių 

> oiimuno /uuu ™ ■ x- i i i-> Pirmoj lentoj už mūsiškius žai-Pas’*r Jau buvo paskirta jo per Liaudininkų, turi čia savo klu-
irk vvtiečiai tu ,Yytei.C1^ Š1U° aiku,Sud dė P. Vaitonis iš Hamiltono. davimo diena, bet pasirodė, bą, vad. Liaudininkų Klubas, 
nes rungtynės ncblogai lslygl,ntą vienetą ir p« Stalo varžybos buvo kad savininkas pakeitė savo bet jis veikia tik uždarame la-

gos pirmojoj aivizijoj, auuaiy- yyko sayaitės dienomis ir £skl ^’Pį^TsSogor užbSgot pravestos komandinia.s ir indi- nuomonę ir sklypą davė blogės telyje. L.
mo rungtynes turėjo sekma- ft. iklause nuo ^ ke noma prikhuso nuo ^dualiniais turnyrais. Tauty- nej vietoj ir tik 10 akių. Be to L1£T £y UUT pARApiJOJ
dienj gegužes 9 d. pries olandų . . PirmOsios buvo 3 1 (2 , . z.ino™a’ P " bėmis lietuviai, kuriuos atsto-pareikalavo, kad gavėjai tuojau
„Neerlandia“ ir nors nedideliu ir' antros (2 21 rezultatu kasdienin1^ darb? Pas}ovumo- vavo vytįeįiaj p. Gvildys, Ne- pravestų apie pusę mylios ilgio gegužes 30 d. pamaldose įvy- 
rezultatu 1:0 (0:0) užtikrintai ralaimėtos jvarčiai atsiekti AntJ°->e divizijoje šiame se-šukaįtis ir hamiltonietis Palta kelią ir pastatytų trobesius, ko viešas šešių kandiadtų kon 
pasiėmė pirmuosius taškus. V y į , j ir Preikšaitis 2 Prieš /°ner debiutuoja Lat.vlų J1 kS rokas, nugalėdami latvius ir es- Pranciškonai nuo tos dovanos firrnacijai religinių žinių patik- 
tiečiai aikštėj pasirodė pilnos •. . ■ . (erelių) ir estų Kalev koman- _x_:—1.± —  
sudėties ir be R. Preikšaičio at Pereitl* ‘n.® “vn/k vv. dos ir ^ana sėkmingai ~ 
siekto įvarčio, kelios tikros pro nug‘ " v,imrų pirmaujančių 

. 1 - j . r tieciai neturėjo laimes, nes .
^Vartuo^’ debiutavo naujasesant rezultatui 2:2- Pnes Pa’ dį?s*'?ungtynėms”rėnka net iš '' . - . • . bl f
žaidė as EDūdaUr te"savo pi či^ pabai^ SYiedinyS Pcršoko privincijos. Su įdomumu teks ter5 lat^ Kapostinš. blefas,
reieas atliko Kabiai Jtuo uždu-per neaPskaiclU0tai isbegusi palaukti pabaltiečiu žaidynių Keikia pripažinti, kad ge o ūkio komisijos planuotas lai 
dvdamas d.doka komandos sp vartinink^ ir iriedėJ° i vartus' Tęsinio - futbolo turnyro, kur benckadarbiavimo dėka tai p. ne: mos pirkimas koj kas negall. 
uyaamas aiaoKą Komanaos sp v z • tuvių atstovo pabaltiečiu ko-r Mamn
ragą — neturėjimą pastovaus Gegužės 30 d. sekmadienį vy susitiks visos trys tautybes. mįtete R šapočkino> Kanados Valdvboi kilo’ nesutarimas dėl
vartininko. Vytiečių puolimą tiečiai paklupdo trečios vietos ~ a,Puk — apygardos vadovo A. Suprono uanaudo-im() čarterio laimos
šiuo laiku sudaro Kasperavi-laikytoją Calendomans 2:1 (2: PABALTIEČIU ŽAIDYNĖS, ir Vyties klubo vadovybės, lie-jsiL 
čius, Velyvis II, Preikšams, 0). Pirmas kėlinys ištisai pn- v. . tuviai buvo gerai pasiruošę,*
Lietuvninkas ir Šimkus, kurie klauso lietuviams, kurie pei ima Gegužes 2« ir z J a. a. 1 °™u tvarkingi ir neoficialiai tapo PRO PARTINĮ PERISKOPĄ,
tolydžio gauna daugiau laiko vedimą 19 min. aštriu Kaspera-te Centralinej ymloj ivy*° žaįdvniu nuealėtoiais tuo išlv- n j*- • -• ■
susižaisti ir dabar sudaro ne-vičjaus I smūgiu ir toliau vėly metinės pabaltiečiu žaidynes, „jnant nevvkusj pereitu mel.i • ra Z1°J’ C’-a’ naU^- le • a ei
blogą vienetą. vio II nukreiptu sviediniu į kuriose gausiai dalyvavo visų pasįrodyma Nugalėtojams bu- V*v- ~ "'-““’y

Gynimas, kuris pereitais me-kampą. Preikšaitis neišnaudo- tnju-tautybių sportininkai, šeš Pq inta Jjsiu dJovanu ?1.skl?t„y„nL?agaL^^UV.°.LrC.1 ris pradėtas ir baigtas kunigo
tais rėmėsi ant R. Velyvio ir ja progos, atsidūręs vienas Pilnio popietį įvykusį jspū- rP upinta gausių aovanų. , ........ ..
J. Žuko pečių, šiais metais ga prieš vartininką ir tą pat pakai dingą dalyvių paradą pneme .yyko bendras pasibnksminb
vo gerą pastiprinimą H. Paukš toja antrame puslaikyje, kuris netuvių konsulas p. V. Gylys. ma • k- atsilankė gausįa mi^
čio ir J. Gudo asmenyse. Kiti pagal žaidimą daugiau priklau- Žaidynių programa buvo pla pubbka 
komandos nariai yra Dobto-so kanadiečiams. Jų prasistumi toka ir kaikuriose šakose isryš 
Volskis, Budreckas, Peteraitis, mus neatsileidžiamai pristabdo kino įtemptas varžybas. Vyiu PASIŽYMĖJO SPORTE 
Dauginis, Kasperavičius II ir J. Žukas ir laiku savo vietoj krepšiny latviai baigmėj nuęa- 
Štuikys. esąs vartininkas Dūda. ^jo lietuvius 77 - 73, nežiū-

Dar prieš sezono pradžią vy- Po gegužės mėn. rungtynių r*nt, kad prieš tai penktadienį 
tiečių futbolininkai rūpestingo 1 divizijos stovis yra šitoks; buvo sužaidę lygiomis. Rungty 
je trenerio J. Normanto globo-(raidės reiškia: L — laimėta, 9es nulėmė piimame puslaikv- 
je sąžiningai pravesdavo prati-P — pralaimėta, Lyg. — ly- Je stsiekta didoka taškais pei- 
mus ir iš atskirų futbolininku giosios, Į. S. — įvarčių santy- svara> kurios vėliau išsijudinu- 

. " siems vytiečiams nepavyko iš-
]ygįnti

Vyrų orinyje estai užtikrin
tai nugalėjo latvius 2:0, kada 
lietuviai nepajėgė išstatyti ko
mandos. Moterų grupėj estes 
pasekė jų pavyzdžiu ir be di
desnio vargo išeliminavo latves 
ir lietuves.

Moterų krepšinyje neseniai 
susiorganizavusios lietuvės pa 
tiekė staigmeną ir nugalėda-

MŪSU^SPORTAS
VYTIEČIŲ FUTBOLAS.

Gegužės mėnesio pirmoje pu parodžiusių didesnę pažangą 
sėje Toronte buvo atidarytas reikia iš kelti Lietuvninką, Šini 
futbolo sezonas ir šiuo laiku pir kų, Dobrovolskį ir Budrecką. 
menybės įvairiose lygose eina Sekančiiose dviejose rungty- 
visu smarkumu į priekį nėse prįe§ lygOS pnmūno 7000

Toronto „Vyties futbolo ko C)ub įr Eagt York tiečiai tu 
manda, dalyvaujanti senjorų ly rėjo nusileisti , 
gos pirmojoj divizijoj, atidary- - ....

B. SERGAUTIS
REAL ESTATE & GENERAL INSURANCE 
870 COLLEGE ST. - Telef. OL 6381, OL 6382.

Šios savaitės namai skubiam pardavimui:
$13.300 Bloor - Dovercourt 2 augš., atsk., mūrinis nam. 

Vieta garažui; įmokėti apie $ 4.000.
$ 9.900 Runnymede rajone, b kamb. mūrinis namas, aly

va šildomas, modernivirtuvė.
$15.000 Bloor-Keele. 6 kamb., atsk., rug plytų nam., van

deniu - alyva šildomas, moderni virtuvė, garažas.

Greitas ir sąžiningas patarnavimas perkant bei parduodant 
namus įvairiose miesto dalyse.

2. Paskolos
Parūpinami pinigai įmokėjimui. Sukeliamos paskolos. 

Paskolos statybininkams ir NHA paskolos.

3. Insurance
Namų, baldų, mašinų draudimas. Įvairus draudimas: 

ligos, nelaimingų atsitikimų atvejais ir tt.

Taip pat duodamo* informacijos nedarbo dienomis 
po pamaldų.

KREIPTIS OL 6381.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
i Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
I dažo ir kerpa plaukus. Kiekvienu metu (išskyrus sek

madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

HAMILTONUI, TORONTUI IR APYLINKĖMS. 

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

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

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

MIAI PAPIGINTOMIS KAINOMIS IR 
ISSIMOKĖJIMUI DVIEMS METAMS.

VISI PATARIMAI VELTUI.
Užsakymai priimami:

Hamiltone: 18 Spadina Ave. Tel. LI 9—2035 
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 ji
Rentgenas. Physioterapija. Laboratoriniai tyrimai. £ 
Priima ligonius ir gimdyves: kasdien 11—12 vai., 2—4 v. c

4

kis, T — taškai) :
L. P. Lyg. Į.S.

1.7000 Club 3 0 0 8- 1
2. East York 3 0 0 8- 3
3. Caledonians 2 2 0 7- 5
4. Vytis 2 2 0 6- 7
5. Vikings 1 2 2 5- 6
6. Scarborough 1 2 0 6- 9
7. Nationals 1 2 0 4- 7
8. Neerlandia 0 3 0 4-10

6
4
4
2

(erelių) ir estų Kalev koman- į~š“p’a"ėmė~pirrną" vietą. " atsisakė. Dabar savininkas siu rinimas. Prieš tai buvusios kon 
’ ein£ Vyrų turnyro nugalėtoju iš-1° tą turtą Apyl. Valdybai, ku firmacijos pamokos ėjo pirmiau 

. - . tarpe. Latviai „ Qn‘tarj0 meisteris P. Gvil- r* greičiausia irgi atsisakys, vieną ir vėliau du kartu savai- 
ypatingai stengiasi, savo zai dys moteru — Kanados meis *1 aigi iš to dovanojimo išėjo tėj ilgiau kaip vienus metus.

1 ‘ Viešas kandidatų žinių patikli
nimas pamaldose tęsėsi apie 
pusvalandį. Šio patikrinimo me 
tu kandidatai konfirmacijai gi a 
žiai parodė, kad jie žino pag
rindines krikščionių tkėjimo tie 
sas.

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

TEISININKAS —

Advokatas — Notaras 
100 Adelaide St. W. 

Room 107 
letefonas EM. 6-4182 

Toronto

Po

EVANGELIKŲ 
SUSIRINKIMAS, 
pamaldų įvyko visuotinių

vių tarpe nebuvo ^aiškaus pa- parapįjiečių susirinkimas, ku 
...... . ....į prac|ėtas ir baigtas kunigo

Po varžvbu Columbus salėi kuS1U Politinu-' vardus malda, pirmininkaujant susirin
, varžybų Columbus salėj ir Spaivas nOrs ir buvo sukui- kimo Urmininkui dr Martvnui 

izko bendras nasihnksmini- M ivairilI nr«ranizariiii tnrin * pirmininkui ar. Marty nuita jvainų organizacijų, tunn- AnySU1 ir sekretoriaujant Ma- 
i Ajai ivuvl. D1 BUCSimUS

. .. . dauguma padarė : kunigas apie dvasinį bu
yra senieji ateiviai, nesidangs- vj parapijoj, parapijos tarybos 

D Zemlinkis laimėio 440 var ir ėjo atvirai. Nors jie nėra pįrm. Buntinas apie administra 
bet y™ aktyvūs ir Pinį susitvarkymPą) kasininkas 
Didelę masę naujų Dambaras apie piniginį būvį ir 

ateivių suėmė įvairiais vardais revizijos komisijos narys Sta- 
pasivadinusios krik. dcm. orga naitis paskelbė aktą apie para- 
nizacijos. pijos apyskaitinį tikslingumą.

Praeitais metais susiorgani- Parapijos Tarybon išrinkti. 
zavo ir tautininkai (Tautines inž. Bernardas Buntinas, Vi- 
S-gos Skyrius), kurių naujos liūs Gelžinis, Jonas Dambaras, 
ideologijos teoretikai išveda, Vilius Stanaitis ir Andrius Us- 
kad tai nėra buv. Liet, tauti- vaitas. Revizijos Komisijon iš 
ninku S-gos tąsa, bet pakrypu- rinkti: Herbertas Stepaitis, Al
si į demokratijos pusę, taip turas Paulaitis ir Agnė Ruzgie- 
kad dabar liet, politinių partijų nė.

čių politinį pobūdį. Tik social- ri;ai Dambarienei 
demokratai, 1—J----------

dų bėgime, Cross country ir ki- vieningL 
tuose bėgimuose, už kuriuos 
gavo prizų.

Kanados radijo darbuotojas 
Mart Kenney, minėjęs savo 

20 metų radijo veiklos.

A. E. McKAGUE
Barrister and Solicitor 
Advokatas ir Notaras 

Fe). EM 4-0508, EM 4-3978 
201 Northern Ontario Bld.

303 Bay Street.
TORONTO 1, Ontario.

Jfii nhriffi PARDUOTI AR PIRKTI 
" • • * NAMĄ ir sunkiai Jums sekasi,

bandykite paskambinti mums.
štai tik keletas pavyzdžių:

$2.500 įmokėti, College-Bathurst, 7 kmb., alyvos šildym., 
įvažiavimas į kiemą, tik už $ 11.000, geras pirkinys.

$3.000 įmokėti, High Parke, 6 kmb., alyva šildy., skiepe 
kambarys, nepereinami kambariai.

$4.000 įmokėti, Bloor-Indian gr., 7 kmb., g. mūro, alyva 
šildomas, proga įsigyti gerą namą ir geroje vietoje.

$5.000 įmokėti, Bloor - Dutferin, 8 kmb. per du augštus, 
g. mūro ir vidaus, neperkainuotas, pagal savo vietą.

$5.000 įmokėti, Bloor-Runnymede, 7 kamb. per du augšt
us, atsk. mūr. namas, šoninis įvažiavimas, garažas.

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

BALTAKYS PLIOPLYS
Namų telef. LL 3810. Namų telef. RO 3345.

POŠ1US MAC1UNSKAS ZIGMANTAS
Namų telef. JU 7558.

J. KARPIS
REAL ESTATE & BUSINESS BROKER 

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

DĖMESIO TURINTIEMS AUTO MAŠINAS!!!

Imperial Auto Collision
Atlieka visų mašinų visokį remontą: 

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

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

LIAUDIES ŠOKIAI...
Atkelta iš 5 puslapio.

namo, nešant rugių „bobą“ jų ie šokant, kiti šokėjai juos ap- 
laukiantiems šeimininkams. Tą stoja ratu ir akomponuoja reta 
patį galima pasakyti ir apie is judesiais arba plojimu.Šitame 
Blezdingėlę ir kitus šokius. Iš „liaudies šokyje“ solistas yra 
šokių pašalintas arba šalinamas kolchozo pirmininkas ir jo pa- 
tautinis charakteris ir tradiciš sirinkta šokėja.
kūmas.

Tačiau didžiausias komuni 
tinis „šedevras“ — tai naujas čieji karta pratinama prie ne- 
,,liaudies šokis ‘ — Kulokio pir skoningų jų vardu ir svetimo 
mininkas (J. Lingys, Lietuvių charakterio. ‘ 
liaudies šokiai. Išleista 1952 
m., Kaune. Muziką Kūlokio 
pirmininkui parašė Švedas).

Kompozicijos atžvilgiu Kol
ūkio pirmininkas labai artimas 
slaviškiesiems šokiams, kur so 
listui arba solistų porai vidury rakterį.

Tokie ir panašūs šokiai da
bar populiarinami 
valdžios Lietuvoje. Pnaugan-

tarybinės

Norint atsverti šią negerovę, 
mūsų pareiga išmokyti jauni
mą, augantį svetimuose kraš
tuose, mūsų senuosius liaudies 
šokius, išlaikant jų grynumą ir 
grožį, pabrėžiant lietuvišką cha 

V. Saudargiene

į C
Ą

5

I

VIENYBĖJE — GALYBĖ |
TAUPYK J

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

Toronto, Ont. KE 3027. |

KE 1118
J. GREEN

REAL ESTATE AND BUSINESS BROKER 
933 Bloor St. W. Tornoto.

Pirkdami ar parduodami namus pasitarki! su 
mumis — mielai Jums patarnausimi

LA 7570 $
o 

WILLIAM BENDENA 
REALESTATE I

V 1555 Dundas St'. W. (kampas Sheridan) Toronto. O
Pirkdami ar parduodami namus pasitarkit su mumis 

— mielai Jums patarnausimi $

VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS |

__ T_____ i 
punktualiai. $

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

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

Tel. LL 9626.

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

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

PUNKRĮ ir KRASAUSKĄ
335 RONCESVALLES AVĖ, TORONTO.



PSL. nepriklausoma Lietuva 1054. VI. y. — Kr. 23 (572)

Sault Ste Marie, Ont BUFFALO, N. Y.
Motinos Dienos minėjimas.

DARBO REIKALAI. . Buff?l°. ?etu,viT klubas, ku- c
ris gražiai ir sėkmingai veikia, X 

Šiuo laiku mūsų kolonijoje vis, kuris įstojo į Kanados ka suruošė ir Motinos Dienos mi- 
darbo reikalai nepagerėjo, nes riuomenę ir tarnauja parašiuti- nėjimą su pamaldomis ir tai die 
vietos plieno fabrikas ,,Algoma ninku grupėje, London, Ont. naį pritaikinta programa. Minė $ 
Steel“ nepradėjo didesniu mas- Išvykusiem lietuviam palinkę- jimą atidarė klubo pirm. A. ja 'a 
tu gaminti plieno, nes neturįs sim geros sėkmės ir kad laikui saitis, pakvietęs programai pra -ė 

------- bėgant jie vėl sugrįžtų į mūsų vesti kun. B. Mikalauską. Pas g 
koloniją. kaitą laikė Dr. S. Griškevičius.

PASILINKSMINIMAI: Meninę programą, gražių mon- '
tažėlių formoje, išpildė vaiku- 

Gegužės 22 d. Sault Ste Ma yaj( vadovaujami p. A. Mariu- 
rie Apylinkės Valdyba suren- iionienės. Darė gražų įspūdį 
gė Motinos minėjimo dieną, ku tautiniais rūbais pasipuošusios 
ri piaėjo vykusiai. Po minėji- mažos mergytės: A. Griškevi- 
mo buvo pasilinksminimas čiQtė> T jadlockytė, M. Gam- 
Pneš pasilinksminimą panele žiukaitė, A. Mariulionytė, M. 
Re?‘7a Kacėnaitė pašoko po Dambrauskaitė ir jų tarpe ber- 

1 . niukas V. Griškevičius.

MAMERTAS MAČMjKAŠI
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIŠKŲ RŪBŲ c

SIUVĖJAS. į

naujų užsakymų.
Mažas Chromo fabrikas šiek 

tiek padidino savo gamybą ir 
daugumą atleistų darbininkų 
pašaukė atgal prie darbo. Vie
nas kitas turintis geresnę lai
mę papuolė iš naujų darbinin
kų į šį fabriką.

Didžiulis medžio apdirbimo 
fabrikas „Roddis Lumber ir Ve 
neer Co. Of Canada Ltd.“ savo ra šokių iš baleto, 
gamybos nėra sumažinęs, vis ,IŪDNOS NAUJIENOS- 
dar dirba dviem šiftais ir nėia numinus naujienos. 
atleidęs darbininkų, o kartais ir Gegužės 22 d. mirė lietuvis 
priima kokį naują, bet miško J. Skaržinskas, sulaukęs 8/ me 
kirtimo darbus tai yra sumaži- tų. 
nęs, nes dar turi daug užsiliko 
sios žiemą kirstos medžiagos.

IŠVYKO LIETUVIAI:

AUGŠTOS KOKYBES RANKŲ DARBAS. c
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS — NAUJAUSIOS MADOS. $

SKUBUS PATARNAVIMAS.

$

?>

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

. i1Valandos: kasdien 9—6; penktadien. 9-9 ir šeštadien. 9-6. v

įėjimas: 4504 Brebeuf St. Tel. FR 9141; Res.tel. RA 2-1726.

Mr© > r -X J/r - . ..L. . Lrf

LONDON, Ont.
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS.

Pp. Skaržinskai mūsų kolo- Birželio 14 d. Londono lie- viams ir estams, suruošė dide 
nijoje yra žinomi gerai kaip gc tuviai, estai, latviai, ukrainie- lę prieškomunistinę ir priešru- 
ri lietuviai, mylinti bei remian čiai ir vengrai minės Pabaltijo sišką demonstraciją. Pagrindi- 
ti lietuvišką spaudą. Jie yra mū tautų pirmųjų masinių trėmi- nis kalbėtojas, svečias iš To- 

Iš mūsų kolonijos išvyko ir sų tarpe veikėjai ir buvo išimk mų tragiškas metines. Minėji-ronto, p. Eug. Pasternak vaiz- 
apsigyveno šie lietuviai Toron-ti keletą kartų į komitetą. Vy-mas įvyks Londono liuteronią džiai nušvietė Ukrainos sunkų 
te: Linas Bakūnas, Osvaldas tautas Skaržinskas nuo Saul parapijos salėje, Oxford - Col-kelią kovoje už Nepriklausomy 
Vichtas ir Vytautas Vaitonis Ste Marie į šiaurę už 7 mylių borne gatvių kampas. Pradžia bę ir aiškiai įrodė 
su šeima. Į Oakvillę išvyko ir yra įsigijęs gražų ūkį. Apgai- 8 vai. vak. klastingus kėslus.
aPs*gyveno Stepas ir Juozas lestaujame, netekę vyresniojo ~ 
Juodviršiai. Pil. K. Sližys vie- Jurgio Skaržinsko. 
nintelis mūsų kolonijos lietu Paliepiškis.

St. CATHARINES, Ont.

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.

BIRŽELIO 14 D. ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
St. Catharinėje numatytas vyk kun. B. Mikalauskas, O. F. 
dyti kartu su latviais ir estais ir p. Z. Linkevičienė, 
birželio 13 d. Minėjimas bus oioįvir^ii
pradėtas pamaldomis, norma- P,RMOJI GEGUŽINE,
liu laiku. Vakare 8 vai. miesto Pirmoji vasaros gegužinė, sy 
parke numatomas koncertas ir kiu su Joninių, kurias ruošia 
Ontario darbo ministerio p. De St. Catharines parapijos komi- 
ley kalba. Kviečiame gausiai tetas, įvyks birželio 20 d. sek- 
dalyvauti. madienį, p. V. Bieliūno ūkyje, kfninkaujant
KLB St. Catharines ap. V-ba. tik 5 mylios nuo Wellando į 
MOKSLO METŲ PABAIGA. NiaSara Falls Pus?- šokiams 

T . . v . . eros geras orkestras, veiks tur
Lietuvių sestadienineje mo . f

kykloje, kurią uoliai lankė visi tin&as bufetas’ Pradzia tuoJau 
šios kolonijos vaikučiai, šie mo P° pietų. Pasilinksminimas iki 
kslo metai baigti. Mokytojavo vėlumos.

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

J.R. RIENDEAU
KONTRAKTORIUS 

VISŲ RŪŠIŲ KASIMAI 
Specialybė: kanalizacija ir vandentiekis.

I Mechanizuotos kasimo priemonės, kompresorius.

Maskvos 
Dabartinis 

Birželio 13 d., sekmadienį, komunistų tvirtinimas, kad Uk 
lietuviai turės bažnytinį šių raina su Rusija amžiams susi- 
liūdnųjų metinių paminėjimą jungė dar prieš 300 metų, yia 
savo parapijos bažnyčioje. dar vienas melas ir apgaulė.

Apie Pabaltijo tragediją per Lietuvių, latvių ir estų atsto 
Londono radiją — CFPL — vai taip pat pabrėžė, kad nieku 
banga 980 š. m. birželio 9 d. būdu negalima pasitikėti komu 
kalbės estas, o birželio mėn. 16 nistais bei sudarinėti su jais 

M-, d. — latvis ir mūsų tautietis p. draugingumo ar nepuolimo su- 
Vyt. Petrauskas. Transliacijų tartis. Geruoju su jais nieko 
pradžia 8.15 vai. vak. L. E-tas. negalima pasiekti. Deja, laisva- 

, sis pasaulis su komunistais nuo
rc-r/V^nrA»/iAMCTD * z 1 ^at> nors *r nesėkmingai, vis ve 
ESTO DEMONSTRACIJA. ja derybas
Gegužės 30 d. Victoria par Demonstraciją plačiai aprašė 

ke Londono ukrainiečiai, tai- ir nuotraukų įdeje Londono 
t lietuviams, lat- Free Press.

.WINNIPEG
PRANEŠIMAS VISIEMS LIETUVIAMS.
dd. birželio mėn. iš- Radijo programa tą pačią die 
minėsime birželio m. ną:

1) CJOB tarp 1 ir 2 vai. pp. 
pamaldos Lietuviu Prancūzų (St. Boniface) 

- ‘ 5,15—5,30 pp.
Birželio 2 d. dalyvaujame uk 

12,45 vai. eisena iš St. Paul rainiečių eisenoje 3 vai. pp. iš 
College aikštės. Dalyvaujame Parlamento aikštės.
visi. PLB Winnipego sk. Valdyba.

Dr. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 

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

8 Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti- 
0 mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
I teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai £

Jonas Zmuidzinas |
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: &

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

LIETUVIS LAIKRODININKAS

| ŽUKAS ANTANAS |
| 359A-8 Ave., Ville Lasalle, Que. TR 4321 $
"g Kreiptis vakarais po 6,30 vai. $

{Lietuviška moterų kirpykla į
■ ; DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- $ 

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. $
i ; Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
•Į 2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292. g 
»®®©©©©©©©©©©©©®©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©i 
>©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©5

—————————iį 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. x -------------- t

VICTORIA 
CLEANERS 
L DYERSCO

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

TR. U**
Lietuviai savininkai:

J. Matulaitis,
J. Kriaučialiūnas,

A. Majauskas.

MONTREALIS 2832 ALLARD TR 1135 į

14—15 
trėmimus 
13 d.:

11 vai.
Šv. Kazimiero bažnyčioje.

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-LAMY, INC
7679 George St.,

AJ. Norkeliunasš

TR 5151 """ ’ Ville Lasalle.
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris.

PER SAVO AGENTŪRĄ

MONTREAL ENTERPRISES Reg’d | 
DEVINTI METAI KAIP DRAUDŽIA GYVASTĮ, £ 

NAMUS, BALDUS, MAŠINAS, BIZNIUS, SUSIR- $ 
GIMUS ir NELAIMINGUS ATSITIKIMUS. BEND- |

RAI SĄŽININGAI PATARNAUJA |
VISOSE DRAUDIMO SRITY SE. i

BRONIUS AMBAKAS 
SPECIALISTAS IŠ EUROPOS 

BLOKSŲ — BRIKS Ų — PLYTELIŲ 
dėjime

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

KAINOS PIGESNĖS KAIP KITUR.

5637 JEANNE D’ARC AVE., MONTREAL 36 
Tel. RA7-3120

LIETUVIŠKOJE MEDŽIO DIRBTUVĖJE

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

SAV. K. KIAUŠAS 'ir J. ŠI AUČIULI S 
yra tos srities specialistai su 20 metų praktika Lietuvo

je, Vokietijoje, Anglijoje ir Kanadoje. 
Lietuviams nuolaida.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS

8
4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

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

Siuvėjas
P. ŠIDLAUSKAS

PRIIMU ĮVAIRIUS UŽSAKYMUS.
ANGLIŠKŲ IR VIETINIŲ MEDŽIAGŲ 

PASIRINKIMAS VIETOJE.
ATLIEKU MENIŠKĄ DARBĄ.

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

MONTREAL
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HAMILTON
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS.

Bendras lietuvių, latvių ir es vyko Lietuvių Diena) nuo 9 
tų birželio mėnesio trėmimų mi iki 5 vai. v.
nėjimas Hamiltone yra rengia
mas sekmadienį, birželio mėn. UŽSAKAI AV PARAPIJOS
13 d. šia tvarka: bažnyčioje paskelbti Marijos

a) 10 vai. ryto pamaldos su Rastenbergienės su Jonu Rudo
Kbr.

DARBO PASIŪLYMAS.
Reikalinga viengungė moteris namų ruošai ir padėti prie 

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

visais patogumais.
Amžius ir patyrimas šiame darbe nesvarbu.

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

Telefonu Nr. 4236 — Barrie, Ont. I
K. L. B. Rodney Apylinkės Valdyba

š. m. birželio mėn. 20 d. 3 vai. po pietų rengia
PIRMĄJĄ GEGUŽINĘ

St.'Zavackio farmoje.

Grieš gera muzika. Veiks bufetas. Šokiam nauja plat
forma. Važiuoti plentu iš Rodney Į West Lome ir už 
% mylios sukti kairėn į pirmąjį mišeklį. Rengėjai, 

vzvv^z z^v^z:^ :̂z^z^v;z^v''zv;z^;z;v:z^z^<z z^^zvzz^^ri^z^^^z^^ z zvz^^ zvz^ zzz^zv z:z;z^-zv'zz

TITANIKO TRAGEDIJA. OTTAWA
Libera Hamiltono Aušros Vai-ku. 
tų parapijos bažnyčioje.

b) 12 vai. antikomunistinė
pabaltiečių demonstracija mies 
to gatvėmis. Lietuviai, latviai ruomenės įkūrimo sukakties ir 
ir estai susirenka 11 vai. 30 m. 50 m. nuo pirmųjų lietuvių ap- 
prie lietuvių parapijos bažny- sigyvenimo Hamiltone minėji- 
čios, 58 Dundurn St. N. Iš Čia mą, kuris įvyko gegužės mėn. 
su plakatais žygiuojama Dun- 22—23 d. Royal Conn. Hotel t naVrw *;i Zi „ v- “ v- o^iianu^iunas, paiuon.a- mmuna p. v-c^n-auo^u semia.
durn — King gatve iki Gore reiškiame nuoširdžią padėką A ‘ 5 ia;Dsn;us dešinen n grci tis' Slinkimas ' Vis'5 pavo PasakVs angliškai paiapijos vawon buvo atvykę prieš metus
Park prie žibiem. Kariama v. klebonu. Kun. Dr. J. Tada-“f““ kin „la šnllT klebonas O'NaU. iš Veneeuelos. P. Cečkauska.
paminklo, kur bus padėti vai- rauskui už atlaikymą iškilmin- K Liesu nasnndė nir v S!au. cs P'atumo, 50114 Pirrnadieni, birželio 14 d. 7 nors neilgai čia gyveno, bet bu 
nikai. gu pamaldų ir pasakymą patrio KeletaS Pasirode P11’ Vakarų ilgio: Boxa 1 nuskubę- val vakaro bus vainįko padėjj vo aktyvūs vietos lietuviškamt

c) 1 vai d p minėjimo ak-tinio pamokslo iškėlusio bend-m0St “ a? ‘°Se a inose n‘u' J° l iadijo kambai|. Ugnies svie mas prįe War Memorial pa-gyvenime. Sėkmės naujoje vie
tas } Rova’ ConnaLgh Hotel ruomenės reikšmę ir valdybų. Sustos g^vos paklausė. „Kodėl dmys sove j viršų ir išsiplėtė i minkfo. vainikas bus padė^as t%e.
tas Koyai connaugni rtotci iuuurcn« itmaiuę u mes sustojom?‘‘ „As nežinau, skaidru pluoštą. Nelaimes rakė u*,,;,, ;r „ar,i nkm minim
Crystal salėje. Kalbas pasakys darbus, ir nors apkrautam dai bet b bQti kas rįml0 atsi . skrido i viršų Phillins vi- „ V’.latvlb ir est? /aidu. — Motinos D ieną minint 
ir su menine nroprama nasiro- bais, radusiam progos dalyvau, • g • J *? Kviesti ir pažadėję dalyvauti vietos Šalpos Fondo Komitetaski?kXa tautvb7atSk.ra. ti abieju dienu moframoje Ha !lepc ?«««•«“ stewartas. Ru v„ |8akym, s.ųat, tarptautini vietos 4ekoįovak " lenk/lr uk suri„ko 12,50 dol. auku. A. F. 
ays Kiekviena tautyoe atskirai. <•* «uicjų komajam salone kortų losimai pagelbos šauksmą. Bride stove
Meninėje dalyje lietuvius atsto miltono burmistrui Mr. Lloyu ko toliau _ jo Šalia, kai Phillips išteškino W/IMrAQfAD i
vaus Liet. Op. sol. P. Radzevi- D. Jackson su Ponia, malonia: Kai BoxaU bandė pasiektižinią: CQD. . . CQD — favori- W llNDoOlV, Ollt.
čiūtė. sutikusiam būti sios sv^nte° priekinį tunelį žemyn, pamatėtą Britų pavojaus signalą. Me

dį 10 vai. vak. iki 10 vai. 30 g^obeiu> Pe^ abl 1 ienas dalyba- .nilžinišką ledo luitą ant prieki-lyną liepsnelė šokinėjo, traškė- BIRŽELIO MINĖJIMAS.
u nio denio ir nutarė apžiūrėti iai jo ir „Carpathia“ išgirdo ir Liet. B-nės apyl. valdyba ruo pasakys pritaikintą minėjimui
3 vo priekį. Nieko! Momentui jo „Virginian" ir „Baltic" ir „Oly §ja baisiųjų birželio mėn. įvy-pamokslą. Nepamirškime išklau

.. Nuskubėjo mpic“, Cape Race ir, galutinai kių paminėjimą, šeštadienį, bu syti šio radijo pusvalandžio ir

DIDELĖ PADĖKA.
Rengiant šešių metų Bend-

Atkelta iš 3-čio puslapio. valtys buvo nudengtos. Stewai 
ryti vandens duris!“ — „Jos tai nuskubėjo žadinti keleivių 
uždarytos, Sir“—atsiliepė Mui ir išdalint gelbėjimo jakes. 
dock. — „Patikrinti laivo apa- Boxall chartos kambary už- 
čią! — komandavo kapitonas, gulė ant Šiaurės Atlanto žeme 
4-tas karininkas Boxall nuėjo lapio, skaičiuodamas padėtį ^idos 
žemyn apžvelgti žalos... grynu spėjimu iš vėliausiu ste- *

api onas mi pa i rino bejunų Jis tuiejo būti kiek ga pr y Skilandžiūnas, pamoks-miltona p. Čečkausku šeima. Ot 
.ilzli ___ I qivac hiiun na kTV- limo tibolne- LT € .

BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMAS 
įvyks tokia programa: rainiečių etninių grupių

Sekmadienį, birželio 13 d. viai.
10 vai. Our Lady Perpetual Smulkesnę programą 
Help parapijos bažnyčioje pa- v-ba painformuoti žada 
__ _ rais pranešimais.

Šv. Mišias atnašaus Kun. — Iš Ottawos išsikėlė į Ha

daly-

Apyl. 
aiški

jo šalia, kai Phillips išteškino 
... , _ . „. . ‘ Kai Boxall bandė pasiekti žinia: CQD. . . CQD — favori-

sutiltusiBm būti sios sventeo prįekinį tunelį žemyn, pamatėtą Britų pavojaus signalą. Mė-

min. per Hamiltono CHML ra vutbam iškilmėse ir nuošndžiai njo denįo įr nutarė apžiūrėti lai jo ir ^.Carpathia“ 
dijo stotį (banga 900) paskaitasavo kalboJe hetuvms sveikinu • , • .............. . - ■ -•
angliškai, tautybių pirmininkų siain g111 padėka. Kr. V-bos įtempimas atlyžo.
kalbos ir plokštelių muzika. kai™.°ju. šonu„ir ženiy? ! ,mašl visas pasaulis. žeiio 12 d., nuo 2-2,30 p. p. C. skaitlingai dalyvaukime pamal-

^tewartai^ vykdė savo^darbą B. E. stotis banga 1550, duos dosei tuo pagerbdami tautos 

Sekmadiem, ger‘ausius sunus-duktens įsvez 
vai liet, pa- tuosius ar jau mirusius šaltąja- 
Rudzinskas me Sibire. Korespondentas.

Visi Hamiltono ir apylinkių pasak^rkalbo^rašytomi Baigta Katilmės ------------- --------------------- - --------------------------- -------------------
lietuviai kviečiami šiame minė Ldiio kalbėtojai ’ Mis Edvth ?etlk aPsemto,S’ b,et ir.ap' tykiai ir išsamiai, keldami mie-speicalų šiems įvykiams pami-
jime kuo skaitlingiausiai daiy- Hvder už orisiusta sveikinimą }eistos-vNr- 5 ,ir 6 katllines jgu- uistus ir netinkinčius kelei-nėti pusvalandį, f 
Luti. Moterys prašomos de-PuoSe „Visi ant denio su gcl-birželio
monstracijų eisenoje dalyvauti men o atstovui Mr T Boss 15 PastrauktlJn J.‘“ raa? bėjimo jakėmis. Visi lauk!" maldos, 
su tautiniais rūbais. į Mr T Cannon latvm Nr%3 krovinin? ~ 20 PedP Pasi irdo riksmai ir

vi d vr, 1V1‘ J' '-dnnun> latvių vandens jau pašto maisus plu-, . ■KLB Hamiltono Ap- V-ba. pirm o ZvirgzdgraudS( estų duriuojant. Laivas buvo atvi-kart PaslJuto bai/es siauoas
ŠĮ SEKMADIENĮ, pirm- Dr- E- Arro už dalyvavi ras jdlai... Boxall ir vyr. ma-bei *rumPas panikos momen-

• • -i . . . mą ir sveikinimus, Toronto Ap. ginistas Bell pranešė savo radilas’ ^et tai tuo Pradin&°> duo- K. L. 
sustoję i antikomunistines de- T p Simona^.,; v sinisias .fen P/anes.t ®dv0 iaui mnnątrariincs irndw P m’ R- SlmOnavlČlul u V’ niUS Į tiltą. TltaniC buVO pa-monstracijos gretas, mes jiody bos nariams, St. Catharine Ap. smerktas Bell buvo išakyta na 
Sime šio krašto gyventojams mrnr K Skrebutenui už da/. t™. n? I^7 t

13 d., 12 
kun. V.

PADĖKOS
T. S-gos Wellando sk. Liet. Ncprikl. Kovų Invalidams 

sustoję į antikomunistinės de- pi;m j RJ simonavičiui n V-ni*us Ttilta” ^Titanic buvo'™ dami vietą abeJonei ir švelniam iniciatyva sudaryto Lietuvos 
X?TioCIJrrXrraSJvveentn!a°m^boS nariams- St- Catharine Ap. merktas. Bell buvo įsakyta pa nepasitenkinimui dėl suerzini-Nepriklausomybės Kovų InvaL 
mūsų visu įvirta vaha k naT-P1™’ K* Skrebutenui už daly-leisti pompas. Jis grįžo prie sa mo- dams Remti Komiteto ruoštoj,
rvžima Unvnip mfien k.-ažtr vavimą ir sveikinimus, raštu vo mašinų ir su juo 20 techniš-■ Lietuvių pirmoji taupymo ir g.eg/fes men. 22 d.
laisve ir ta Aidžiausia vrė n e sveikinusiems Montreaho Ap. ku padėjėju, kurie atstovavo sKolinimo bendrovė įsikūiė 
vXf’ ?a drdziaus?ą grCS?ę V-bai, Windsor Ap. V-bai n lajvP statitįus. jie nebuvo 1897 metais Chicagoje. šiuo 
Va ąrų pasau 1U1 1S koniumsli- Labats Presidentui už sveikini įpareigoti nei priversti eiti, bet metu Amerikoje priskaitoma 
A. kia°Li^JvaTž?„rT’ a°^mo telegramą, inž. J. Ksivic- jautė,gjog ju pareiga pamatyt, 18 lietuviškų taipymo - skolini 
a i j i užvaldžius visą pašau klul su ponia už dldeję ir efek- taį, kas vėbau buvo karstas. mo bendrovių, kuriose yra su- . v.

ų- ITv - „ • .. tingą paramą, vakaro solistams Kapitonas Smith vėl patikli-dėta 100 mil. dol. taupmenų. Pr^ gegužines sumosimo savo ir parėmė prie brangių dovanų
tins Z ™ c ' Z iT°' J’ Krištolaitytei ir St. Bara no komunikatorius ir įsake Bo- Šios bendrovės dabar aptarnau darbu’ aukomis ar atsilankymu pirkimo, ir dalyvavimo šioje 
čiančL tZvvhp u nauskui’ akomP- muz- St- Gade xall nustatyti laivo padėtį, pa-ja 82.000 taupytojų ir 17.00Ū ir ^teike savo broliams m- partijoje. P.p. A. Jankūnui, A.
ciancią Tėvynę visas Hamilto- vičiiui> clevelando lietuvių spor galbos šauksmui. Gelbėjimo skolintojų. vahdams kuklią medžiaginę pa-Staseviciui, P Kaieckui L.
nas, tuoj po pamaldų jungiasi į to klubui žaibas“ ir Hamilto- J ramą. Dėkojame visiems auko-Kronui, V. Miškiniui, V. Navic
demonstrantų eiles! lietuviu snorto klubui Ko- jusiems daiktus ar pinigų lote-kui, E. Matuliūnui, J. Reginai,

Remti Komitetas.
* * *

Pirmiausia ir nuoširdžiausia 
e Waller Park City Beach prie padėka tenka pp. Z. E. Buga- 

gįuo St. Catherines, praėjo su vidų- slauskams už suruoštą mūsų su 
a tinšku pasisekimu. Komitetas neliui Geraldėliui „Shower Par 

skolini nuoširdžiai dėkoja visiems, ku ty“. Taip pat širdingiausiai dė- 
rie suprato reikalą prisidėti kojame visiems, kurie prisidėjo

no lietuvių sporto klubui „Ko
vas" surengusiems rungtynes, 
Dr. J. Kaškeliui už paskyrimą 
radijo valandėlės ir verslinin
kams, parėmusiems skelbimais, 
nuoširdžiai dėkojame. Taikiniu

SPECIALI RADIJO 
VALANDA

šį sekmadienį bus per Hamilto- 
nono CHML (banga 900) radi 
jo stotį Pabaltijo trėmimų pa- ^^“^7 savo" mašinomis“ P* 
minėjimui. Nuo 10 vai. vaka- Pleiniui> j Jonikui ir v. Saka- 
ro savo aparatu užsukame is-vičiui Vakaro metu tarnavu. 
Klausymui paskaitos ir pabaltie siems svečiui } Bajor^iciui M 
čių muzikos. Juodžiui, V. Juzokui, P. Rei-

NUMATYTA T. FONDO niui ir B. Daugiliui tariame nuo 
GEGUŽINĖ širdų ačiū. Taipogi visiems sve

, . v . „ , . _ .. čiams atsilankiusiems ir parė-
birzelio 19 d. yra(atšaukiama. musiems vaidybos da;bus> 
Visi tad ruoškimės Joninių n aįįdj 
Petrinių gegužinei, kuri yra 
rengiama Toronto ir Hamilto
no B-nių valdybų birželio mėn.
26 d. šeštadienį, Narušio ūkyje.

KARIUOMENĖS REIKALU 
sekmadienį po pamaldų įvyko 
susirinkimas parapijos salėje, 
kur pranešimą padarė vyr. Itn.

Adomonis ir Budriunos Real Estate
& BUSINESS BROKERS

KLB Hamiltono Ap. Valdyba. 

PAVYKUSI GEGUŽINĖ.
Gegužės 30 d., įvykusi prie 

Lake Medad gegužinė, gauto
mis patikimomis žiniomis, da
vusi gerą pelną.

Mes pasiskundžiame kartais, 
Praces. Jis ir atsakinėjo į gau- kad taip sunku gauti organiza- 
sius paklausimus, kurių pagrm cijoms lėšų mūsų šalpos, kultu 
diniai buvo: amžius nuo 17% riniams, Lietuvos laisvinimo 
iki 45 m., be to, turi būti pa- reikalams, o tuo tarpu tautie- 
duoti pirmi popieriai pilietybės čaai privatiems reikalams, pasi
gavimui, tarnyba tik Kanadoje, rodo, netaupūs.
alga iki 150 dol. ir tt. Visi su- Malonu būtų, kad jie ir vi 
interesuoti ijezervinės kariuo- suomeniškiems reikalams bū- 
menės reikalu, prašomi kreip- tų nemažiau duosnūs.
tis į James St. Armouries (kur Prašalaitis.

Visais nekilnojamo turto pirkimo 
bei pardavimo reikalais kr ipkitės 

į didžiausios Kanadoje

REAL ESTATE 
įstaigos atstovą Hamiltone

A. PRANCKEVIČIŲ.

Visokeriopas informacijas uteiks ir namų problemo
se jums patars.

Skambinkite ar užeikite į staigų

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

Namai pardavimui:
Verdune:

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

Cote St. Paul:
■ Pusiau atskiras, Woodland
: St. 2-jų šeimų po 4% *r 5 

kamb., naujas namas. Kai
na $15.500. Įmokėti
Ville Lasalle:

Pusiau atskiras 4% 
kambarių. 2 šeimų,

■ namas su centr.
: Kaina $16.000. Įm. $6.000.

N. D. G.
: Doherty St. Naujas dviejų 
: šeimų po 5% kmb. su centr.
: šildymu namas. Pusiau ats
kiras. Didelis žemės sklyp. 
Garažas. Kaina 22.500. Įm. 
$9.000.

Rosemounte:
: St. Zotique St. 2-jų š. po 5
Paskolos namų statybai: iš

: mams ir iš 6% statybos eigoje. 50% namo vertės, gyve- 
: namiems namams ir kitiems pastatams, įvairaus dydžio

NORĖDAMI PARDUOTI AR PIRKTI KREIPKITĖS 
Į PIRMĄJĄ MONTREALY LIETUVIŲ REAL ESTA

TE ĮSTAIGĄ.
MŪSŲ TIKSLAS — JUMS PADĖTI!

NAMAI — ŽEMĖ — PASKOLOS — DRAUDIMAS.
Jums mielai padės AGENTAI:

A. GRAŽYS RA 1-3148 A. SKREBUTĖNAS PO 6-5407
B. JAZOKAS PO 6-9041.

Darbo valandos: nuo 9 vai. ryto iki 9 valan. vakaro. 
Telefonai LA 7932. LA 9871. PO 6-6495.

177 Sherbrooke St. W. kambarys 5, Montreal.

5.000.

naujas 
šildymu.

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

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

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

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

5%% netoli užbaigimo na-

jusiems daiktus ar pinigų lote- kui, E. Matuliūnui, J. Reginai, 
rijai. Daiktais aukojo: P. p. P. Zabarauskui, C. Tiškevičiui, 
Butkai, Čepukai, Jonušas, Ku- V. Kunkuliui, P. P. Pauliuka- 
zavai, Karaliai, Luomanai, Nai ms, G. S. Karalėnams, G. J. Že- 
duškevičiai, Pranaičiai, Staške- maičiams, V. Panavaitei, G. 
vičiai, Šiurkai, Tamulėnai, Urb Kristolaitienei, P. Blynstrubie- 
šys, Zinaičiai ir Žukauskai. Pi - nei, H. Smitui.
nigais aukojo po 2 dol.: A. 
Alonderis ir p. Pyragius. Po 1 
dol.: pp. Blužai, Cibinskas, 
Marčauskai, Morkūnas, Polgri- 
mai, Šajauka, Vitauskai, ir V. 
Žmuidzinas iš Rochesterio.

Taip pat dėkojame „N. L." ir Edmonton, Alberta, prašo atsi- 
„TŽ“ red-joms už nemokamą liepti, Protui Petraičiui, gyv. 
paskelbimą ir Radijo ved. J. R. 804—4th Avė., Niagara Falls, 
Simonavičiui už garsinimą. Ont.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

3910 St. ZOTIQUE, E.
RAymond 1—6005.

Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visų diena

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

VI. K. Rusinavičiai.

PAJIESKOJIMAI
— Ksaviaras Labutis, gyv

R I D O U T
REAL ESTATE LIMITED

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

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

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

PER»|UU. 
SERVICE

Kostiumas, 
Suknelė ar 
Skrybėlė

Paimame iš namų ir prista
tome į namus visame Mont 
realyje ir priemiesčiuose.
Darbą atliekame sąžiningai,

NE. 5-0303

DE LUXE DRY CLEANERS
143—8th AVENUE, LACH1NE NE. 5-0303 

Sav.: P. RUTKAUSKAS.

g.eg/fes


10 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1954. VI. 9. — Nr. 23 (372)

į motrealio lietuvius.
Kaip ir kiekvienais metais, AV parap. bibliotekos kamba- 

taip ir šiemet po visa pasaulį iš ry kviečiamas Montrealio he- 
blaškyti mūsų tautos vaikai mi tuviškų organizacijų pirmmin- 
ni 1941 m birž. 14—15 d. bai- kų ar jų atstovų talkos susmn- 
siuosius trėmimus iš Lietuvos, kimas, pasitarti apie Vilko va 
Tada buvo ištremta be jokio ap dovybes Montrealy priėmimo 
kaltinimo geriausi mūsų tautos suruošimą. Atskirų pakvieti- 
sūnūs ir dukros, suaugę zmo- nių nebus^ 
nės, seneliai ir net kūdikiai ; 
šaltąjį Sibirą mirčiai. Nepamils 
kime, kad tokių trėmimų vė
liau buvo dar daugiau, o Sibi
ras platus.

Šiais metais Montrealy minė 
jimas įvyks birželio 13 d., sek 
madienį:

a) 11 vai. ryto AV parap. 
bažnyčioj bus atlaikytos pa
maldos ištremtųjų intencija, 
prašant pasaulio Sutvėrėją ne
apleisti mūsų tautos šiame 
šiame bandyme.

b) 6 vai. 30 min. vakaro

LINKSMA GEGUŽINĖ 
NAUJOS SALĖS ATIDARYMAS 

įvyks 1954 m. birželio 19 d. 
VYTAUTO NARUŠIO ŪKYJE.

Gros puikus Toronto orkestras. Šokiai po stogu ir 
visokį gėrimai.

Visi mielai laukiami. Rengėjai.

BIRŽELIO MINĖJIMAS TORONTE.
Birželio 14 d. įvykių paminė deles ir garbingas augštumas. 

jimas šiais metais įvyks birže- Visa tai taikoma ir kitų He
lio 13 d., 7 vai. vakaro, Massey tuviškųjų kolonijų lietuviams, 
Hali. Dalyvaus visos į Baltu kreipiant į tai malonų jų deme- 

NL Red. ir Adtniii.

SIMONAITIS VĖL 
TORONTE.

Atvykęs į Maž. Lietuvos ats 
tovų suvažiavimą E. Simonai
tis praėjusį sekmadienio rytą 
kalbėjo per radiją iš Brampto- 
no ir nupasakojo savo įspū
džius apie kelionę po Š. Ameri 
ką. Radijo klausytojams jis pa 
linkėjo: „ ... iki malonaus pa
simatymo Klaipėdos pajūryje.

Bs.

Federaciją susijungusios tau- sį. 
DĖMESIO TORONTO tos: lietuviai, latviai ir estai.
ORGANIZACIJOMS. Massey Hall bus atidaryta 

KLB Toronto Ap. V-ba kvit tuojau po šeštos valandos, jog 
KLB M. Apyl. V-ba. p. Vaupšų šeima, p. Eleonora čia visų Toronto miesto orgam- lankytojai turės galimybę laiku

DAUG BAIGUSIŲ 
MOKSLUS.

Be suminėtųjų praeitame N. t jnto bį^ebo 5 d. iškėlė la- dienį, 7 v. 30 min. vakaro Lie ew, dabartinis opozicijos vadas 
....... • . • • t t _ 1 f _ J 1 ’ ?    ..1.

LABAI GRAŽIOS 
VESTUVĖS.

Plačiai žinoma Montrealy p.

E.

Vaupšičnė su trim sunūmis, zacijų pirmininkų ar jų įgano- susirinkti.
vienintelei savo dukrai ir sese- Jtinių susirinkimą-selmelį, ku- Vyriausiu kalbėtoju malo- 
riai Eleonorai, ištekančiai už p. rs įvyks birželio 16 d., trečia-niai sutiko būti George A. Dr-

L. nr., yra dar visa eilė baigų- bai ^au’nįas vestuves. Villibrord tuvių Namuose 235 Ossington Kanados federaliniame parla- 
“ šio tuhis mokslus j

Kiti dar tiktai baigia. Iš baigų- ko&įškilmingos sutuoktuvės, ap linkės reikalams, 
šių tenka suminėti dabar: tei- ... - -
sės mokslus McGill universite
te baigusį ir einantį įadvokatū 
rą vilasalietį Juozą Milerį.

George ir William kolegiją jaunįų; a. Vaupšas su Norgc-30 m. 
baigė Angele Norgelaitė ir And — - ■- - - - -
rius Žižiūnas (šv. Kazimiero pa

„■ • c - ° rapijos vargonininko sūnus) t Sadauskas su I. Gurklyte ir jv ANDRIAUS l IllTFRIC’i ‘a* pažįsta
minion Square prie žuvusiųjų abu gavo komercijos Bakalau-p Tnkuhaii«ka<; su F T nknšin-ANJ-\RJAJl IS LIUTLR IO- ,
paminklo įvyks minėjimas, ku ro diplomus, o Juozas Šilkaus-1 q ■ • Drvgakv įaunuiu NIŲ BAŽNYČIOJ,
riame solidariai dalyvauja vi-kas jr Jtilė Maielytė tą pat ko- g:’j: nrie altoriaus nešė mažv- Carlton u Jaivio gi. na.
si Montrealy gyveną pabaltie- iegiją Bachelor Art diplomus. tis vaupšų įsūnelis, taip įimtai, ,ŠV’ Trejybės sekmadienį, biržėj“'
''šiemei minėjimą močia Rai McGill kolegiją baigė Juozas ka(j vjsį gHubo stebėtojai ste-

Siemet minėjimą ruošia Bai- Bernotas ir tęs McGill umver- 
tų Federacijos Montrealio sky- sjtete teisės mokslus notaro 
rius, kuris kviečia visus lietu- specialybe.
vius-ves kuoskaitlingiausiai ap- Yra baigusių augštesmąsias
silankyti jr nors tuo parodyti mokyklas: visuomenininkų P-į ^Kuliilius •

p. Įuškevičiu sūnus Jonas bai- i ' -•
ge high school ir ruošiasi stoti Piešinos ir op. soL E Kardehe 
1 universitetą, taipgi Ina Sipely .1 * A • • ■ » M A V VA * AVA A / VA A. A A y V, A V> V VA 1 
te. Dar nėra paaiškėję kiti bai- nįnįnkės puikiais vargonais, 
gusieji.

Visus baigusius mokslus svei
kiname, sveikiname ir jų, tėvus, iyvav0 per 200 asmenų, ne tik-sušelpti Vokietijoje 
ypač, kas lyžtasi siekti dar au- taį Montrealio ir artimųjų tautiečiams.

apylinkių, bet ir iš Toronto (p. Šalpos K-tas tikisi, kad to 
pp. Beniušiai i

Giedraitis) ir net iš JAV — is duosnūs ir atsilankiusius į Jų žinti su „Nepriklausoma Lietu reįkalais. 
t“ siunčia eilei tautiečių iaik-

čiai.

bai

jaunimo. anglų katalikų bažnyčioje vy aptarti svarbiems Toronto apy- mente. P. Drew prieš antrą pa-
r„ i - .... ... saulinį karą yra apvažiavęs vi-

statytos įspūdingu ceriamonia- Atskirų pakvietimų nebus or są Pabaltiją ir savo akimis ma
lu. ganizacijoms siunčiama, nes ne tęs Klaipėdą, Kauną, Rygą ii

Jaunuosius prie altoriaus pa turima visų adresų. Susirinki- Taliną. Kaip mums žinoma iš JONAS J. JUŠKAITIS GAVO 
lydėjo 5 poros pamergių ir pa- mas prasidės punktualai 7 v. ankstybesnių kitų Europos tau mn.

. prašoma nesivėluoti. Da- tų parengimų, kuriuose p. Dr-
laite, P. Seibutis su O. Salaly- lyvavimas visų būtinas.
te, J. Bernotas su A. Atraityte,

P. Jokubauskas su E. Lukošiu-

TEISĖS DIPLOMĄ.
Toronte vedąs teisių patan- 

ew buvo kalbėtoju, jis tų kraš- mo biurą Jonas J. Juškaitis šie- 
Toronto Apyl. V-ba. tų politinius reikalus labai ge- met Toronto universitete baigė 

i ir yra susipažinęs teisių fakultetą ir gavo teisės 
NIŲ BAŽNYČIOJ su bolševizmo pavergtų tautų mokslų diplomą. Dabar jis jau 

p . . ,’ sielojimais. Mums bus malonu yra diplomuotas teisininkas.
i n jai vis gt. ampe,-girsti šito žymaus politiko žo Toronto laikraštis „The tele 

-------- gram“ sumini ir kitų lietuvių, 
Po oficialinės dalies bus vi- einančių augštuosius mokslus 

sų trijų tautų išpildoma memš- pavardes: J. Gvildžio, G. Mita- 
ka programa.

Visa lietuviška visuomene 
šiuo prašoma šitame minėjime 
kuoskaitlingiau dalyvauti ir 
tuo įrodyti mūsų tvirtą noią

tis Vaupšų įsunelis, taip rimtai. ,, j" o,r , . " r- - > r ' ho 13 d., 8,45 vai. ryto, lietu
vių pamaldos. Jose bus konfir
macija, išpažintis ir šv. komu
nija. Giedos parapijos choras ir 
gros jungtinis dūdų orkestras.

Dr. K.
METINĖ RINKLIAVA.
KLB Toronto Ap. Šalpos K- priešintis bolševizmo įvykdy- 

nė, palydima bažnyčios vargo- tas praneša visuomenės žiniai, tam smurtui ir tebevykdomam 
„ . kad nuo birželio 1 d.

Vakare didelėje salėje vyko ma metinė piniginė 
povestuvinė puota, kurioje da- Toronte, atsilankant

bėjo šioje iškilmingoje eisenoje 
šj ..vyrą“, nepaprastu rimtumu 
atliekantį „pareigas“. . .

Šliūbą davė AV Klebonas 
; giedojo AV 

bažnyčios choras, vedamas A.

lo, A. Ankudavičiaus, G. Anysc 
VISUOMENĖS VEIKĖJAS, 

Kr. V-bos narys ir Toronto ap. 
Šalpos komiteto pirmininkas V. 
Vaidotas apie dvi savaites sir- 

bet dabar jau pasveiko ir 
ėmėsi visuomeninio darbo.

SVARBUS TĖVŲ 
SUSIRINKIMAS.

Birželio 11 d. 8 vai. vakaro 
Lietuvių Namuose šaukiamai 
tėvų susirinkimas labai aktua
liais vasaros vaikų stovyklos

savo solidarumą, užuojautą ir 
pagarbą nekaltoms komunisti
nio vandalizmo aukoms.

Viešas minėjimas dar turi 
tikslą atkreipti Kanados visuo
menės dėmesį į tą įvykį ir pri
minti jai, kad tas pat ir ją lau 
kia. Tesusipranta kol dar nevė
lu. Tą dieną tenelieka nė vieno gštojo mokslo.

>4 TARPTAUTINIS PSICHO Seibu.is.
tų į viešą minėjimą. Ap. V-ba. LOGŲ KONGRESAS < _ .

vyksta šią savaitę Montrealio Waterbuno, Conn., p. Dvariškis namus aukų rinkėjus ne išleis vav siunčia eilei tautiečių laiK- yisus tėvus, turinčius tno-
LIETUVIŠKŲJŲ ORGANIZA McGill universitete. Iš Mask-iš Brocktono, Mass., pp. Berry tuščiomis, įkainos jų pasišven- raštį tikslu, kad jie, apsipažinę kyklinio amžiaus vaikų, prašo-

CIJŲ DĖMESIUI. vos atvyko 14 asmenų delegaci’r P- Sitilis. Vestuvių iškilmes timą tam kilniam ir nedėkin-su musų laikraščiu, jį užsipre- me dalyvauti.
Birželio 13 d., 12 vai. 20 m. Ja- Kongrese dalyvauja ir vie- pagerbė ir abu Montrealio pa-gam darbui, atsimindami, kad numeruotų. Susirinkime bus svarstoma

nas lietuvis — Detroito univer rapijų klebonai — kun. Kubi- jie savo poilsio laiku po sun- Sunku, deja, sužinoti dides- metų ir ateinančių metų 
siteto psichologijos profesorius liūs, kun. Bobinas ir kt. kaus darbo fabrike, ateina pra- nio skaičiaus lietuvių adresus, vaikų vasaros stovyklos reika- 
Pikūnas. Apie 12 vai. nakties jaunave šyti aukos ne sau, o savo arti-Todėl visi, kas Toronte gauna ]aj

DARBU FRONTF džiai išlydėti povestuvinės ke-mui. „Nepriklausomą Lietuvą“, ma
‘ . lionės. Puota vyko labai gra- Toronto miestas suskirsty-loniai prašomi atkreipti į tai dė 

Į NL pasiūlymą susižinotieji ja vesti jaunosios motinai tas į 13 rajonų, sąrašai kiekvie-mesį ir prisiųsti savo pažįsta- 
dėl darbų Montrealy, atsiliepe padėjo sūnus Antanas, parodęs nam rajonui yra baigiami tvar mų, dar neskaitančių „Nepr. 
keli asmens ir darbą pasiūlė p. gražų taktą ir mokėjęs ne tik- kyti, kiekvienam rajonui ma- Lietuvos“, bent po kelis adre- 
Jaugelis. Kai kas pasinaudojo tai svečius vaišinti, bet ir vado- žiausiai reikalinga viena pora sus.
pasiulymu ir gavo darbo. vauti net ir dainoms. Visas di rinkėjų, kurių K-tas dar visų Naujai gavusius ,Nepr Lie-
CANAD1R tebeatleidinėja dai-delis būrys moterų ir mergaičių neturi, todėl prašo mergaitę ir tuvą“ maloniai prašome must,...,, ......................... ................
bininkus Praėjusią savaitę at-talkino turtingai ir gražiai pra berniuką, ponią ar poną, norin-laikraštj užsiprenumeruoti. Te kaip agentas vienoje real esta- 
leista iš darbo apie 1.500 asme- ėjusiai puotai. tį tą kilnų darbą dirbti, atsiliep guJ lietuviškosios spaudos lais- te firmoje, o dabar jau atidarė
nų, kūnų tarpe yia ir lietuvių. PIKNIKAS - gegužinė projek- paskambinus K-to P-kui V. vės atgavimo metai bus mums savo kontorą 1597 Bloor St.
Yra bėdaibių ir siuvėjų, Kas ži- tuojama birželio 20 d. Tiksliau Vaidotui KE 2154. tįe metai, kuriais mes plačiau ii W.
no daibų, prašomi pranešti re- bus pranešta sekančiame NL Toronto Šalpos K-tas. giliau įvertinsime savosios sp- Dr. J. Kaškelis perėjo dirbti 
□akcijai. n-ry. SERGA iš Kolumbijos atvykęs audos svarbumą ir patys įsi- į Br. Sergaučio kontorą. Taip

LIGOS IR MIRTYS. ATViKO iš Anglijos p. Borker A- Sidaravičius. jungsime į tą kultūros darbą, pat čia dirba ir sol. Br. Man-
Juodienė, Botyrienė ir Lat tas ir apsigyveno Montrealy, o SUSITUOKĖ P. Ledauskas su kuris vienas iškelia tautas į di- jošius. Bs.

TLO „.TRIMITAS“ RĖMĖJŲ BŪRELIS 
birželio 12 dieną 8 vai. vak., U. N. F. auditorijoje, 

297 College St. rengia įspūdingą

PASILINKSMINIMO VAKARĄ.
Įdomi programa. Gros TLO „TRIMITAS“.

Bufete puikūs gėrimai ir užkandžiai. 6—8 asm. staliu
kai ir kitos įvairenybės. Įėjimas $ 1.00.

Pelnas skiriamas jaunimo lavinimuisi instrumentalinėje 
muzikoje.

Visus nuoširdžiai kviečia: Orkestro „Trimitas“ Rėmėjai.

genocidui.

MALONIAM TORONTO 
LIETUVIŲ DĖMESIUI.
„Nepriklausoma Lietuva“ 

pradeda „Spaudos laisves 
ir p. rontiečiai kaip visuomet bus metų“ vajų. Tuo tikslu susipa-

pradeda- 
rinkhava 
į namus, 
likusiems

go, 
vėl

SULLIVAN REALTIES Co. 
6351. 

neju- 
mūsų

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, vasarviečjų ir ūkių, par
duodamų geromis sąlygomis. 
Kreiptis į mūsų pardavėją

jo

mūsų įstaigos telefonu F! 6351, 
arba jo namu telef. HE 7877.

XK=X

vaitis serga Dr. E. Andrukai- pp. Rupinskų šeima nuvyko / A. Taujenyte.
čio priežiūroje. P. Herr-Leknic Hamiltoną. ‘ TUOKIASI Justas Vosylius su
kaitei padaryta apendiks opera ATWATER tunelis jau atida- Mirna Balsyte.
C1,a’ ii^1 ’ Victorijos hgoninę rytas. Gražus. Kainavęs apie 6 PAKRIKŠTYTAS Reimundas 
paguldytas p. K. Kazukauskas. mil. dol. pranas Stanulevičius.

DIDELĖ ŠVENTĖ TORON
TO IR HAMILTONO 

LIETUVIAMS.
Birželio mėn. 26 d. 4 vai. po

į

Dr. J. ŠEGAMOGAS 

CHIRURGINĖ ir BEND
ROJI PRAKTIKA 

office 4906 Wellington 
VERDUN. Tel. YO 3611.

šeštadieniais 11—1 
arba pagal susitarimą, 

įnamy 1038 Osborne Av. 
į VERDUN. Tel.PO 6-9964 

K" W W ------ W-----------

DANTŲ GYDYTOJAS į

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

Telef.: TR 4547.

NOSIES, GERKLĖS IR
AUSŲ

IR

Dr. R.
956

Telel.: FR 7684, EX 8822.

SPECIALISTAS 
CHIRURGAS

CHARLAND
Sherbrooke E.

956 Sherbrooke E. 
Tel. CH. 7236

Dr. J šegamogas padare apen- ISTEKLIUS ne išlaidos, turė. 
dikso operaciją R. Tekutytei, o - , „ ,
Z. Valinskas tiriamas. Apėn-£ butl KLB M' aP;TV‘bos pia 
. x „ t nešime pereitame NL nr.dixo operacija padaryta R. Ju- . .
konytei. Serga A. Šaltenis. NECCH1, italų siuvimo masi-

Mirė Kalikstas Milius, 68 mL nos> kun4 centras Montrealy . . . . . .
tu amžiaus. Liko žmona Domi- 3445 Park Avė, B. Jolson veda- P>etų, Joninių bei Petrinių pro 
celė Rukštelnytė. Taipgi mirė mas- vysto pardavimą. Turi vi- ga, ruošiama p. V Narusio 
Magdalena Valansiūnaitė, Jo- šokiausių mašinų, siuvimo ir i§ ūkyje didele abiejų kolonijų gc 
no Čepaičio žmona, 71 metu am siuviriėjimo, naujausio išradi- gužine. .... 
žiaus. Palaidoti per šv Kaži-mo- Pr\e ^P60131131 tam ruošia-
miero parapiją. KONKURSE mokiniu rašiniui ™s ?nksmo* programos, va- <

Mano tėvvnė T letuva“ nirm . kare svies padanges nuo laužų.
JONINIŲ VAKARIENĘ ” laimėjo Q VazaliPska* Šokiams grieš visos sudėties j 

su įdomia programa ir skaniais (Montreal), antrą L. Mačiulai- ..Trimitas . Turtingame bule < 
valgiais rengia LKM D-jos tytė (Hamilton) ir trečią A te gausus valgių ir gėrimų pasi < 
Montrealio skyrius birželio 20 B : k iWinmnepl D a „J rinkimas. Malonu ir įdomu su-j 
d. sekm, 5 vai. p. p. A V para- Uūįaitė \vo P tikti ne tik Toronto Hamilto- j
pijos saleje. Įėjimas 1,25 dol.---------------------------------------- -— no, Londono, Windsoro, St. <
FARMĄ ties Terrebone Heigh Atkelta iš 1 psi. Catharines ir kitų Kanados vie J 
ts nusipirko Stasys Jakniūnas organų neturime. Esančias sp- tų lietuvius, bet ir svečius iš Į 
ir pradėjo auginti tabaką. ragas turi užpildyti susitarimai Chicagos, Detroito, Rocheste- 
JUODELYTEI M. priešvedy-tarp mūsų Veiksnių, šiuo atve-rio, Clevelando ir kitur, gražio- ’ 
binę staigmeną suruošė drau ju tai turėjo užpildyti Reutlin- je gamtos aplinkumoje prie Me ! 
gės ir giminės. geno susitarimai. Jei šiuo atve den ežero krantų. E-----  —

---- ju įvyko nesklandumo, tai ir gam orui, gegužinė nukeliama 
tenka priežasties jieškoti susi- į sekmadienį-birželio 27 d. 

įr tarimų nevykdyme. Taigi nega TLB Toronto ir Hamiltono 
Qt lime teisinti tų, kurie susitari- Apylinkių Valdybos,

mų nevykdė ir kaltinti tuos, ku ---------------------------------------------
rie juos stengėsi vykdyti, bend mo. 
ro reikalo labui eidami iki pas- JAV LOKas tame posėdyje 
kutinių kompromisų. nutarė pradėti vykdyti ALE

Taigi klausimas: kas už susi Tarybos rikimus. Nutarta JAV 
tarimus ir jų vykdymą ir kas ALB Tarybą rinkti visuotiniu 
prieš susitarimus ir jų nevykdy balsavimu (ne apygardomis) 
mą? ir rinkimai turės baigtis 1955

------------ m. kovo 31 d.
AKRŲ, gera daržinė, na- C‘r5įioT New Yorke įvy — — —-
mas be gyvuliu. $ 4 500 ko ALB LOKo posėdis, kuria Kruvinojo Birželio jvykiams
’_______ me dalyvavo prel. M. Krupavi paminėti prel. M. Krupavičius

Ev Ei -..d „ ^‘us *r K. Zaikauskas. Po pirmi išvyksta šią savaitę į Chicagą,
geras^namas ir ^kitf trobe- ninkM trumpų pranešimų buvo o K. Žalkauskas į Worcester;
šiai. $ 6.500. —-.i—— -i„i a i xt__.

84
ŪKIAI PARDAVIMUI.
AKRAI su gyvuliais 
ūkio mašinomis — prie 
tawa upės ir 17 kelio. 
$ 12.000.

ma-100 AKRŲ, gyvuliai, ūkio 
šinos, modernus namas, dar 
žinės ir kiti trobesiai—prie 
Ottawa upės ir 17 kelio. 
$ 15.000.

Dr.E.Andrukaitis 60 AKRV Prie Rig.ai*d up?b•LF* j peras namas ir kiti trobe

©

$

Esant blo-

Raštinė: OLiver 4451

Dr. P. MORRIS
DANTŲ GYDYTOJAS

Vakarais ir šeštadieniais 
pagal susitarimą.

1082 Bloor W. Toronto 4. X 
į rytus nuo Dufferin St. g

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).

pasikeista nuomonėmis dėl AL (Mass). New Yorke bus bir-
. B sekmingesnio organizavimo želio 13 d. Town Hall, ruošia-«

teirautis: Mr. J. E. Lalonde, jr jo užbaigimo, o taip pat dėl mas visų trijų Pabaltijo tautų $ 
telef.: RIgaud 446. PLB centrinio komiteto sudarykartu. h. j)telef.: RIgaud 446.

sį

Toronto Ap. Švietimo Sk.

LIETUVIAI REAL ESTATE 
BIZNYJE.

F. Senkus, buvęs Lietuvos 
banko skyr. dir. Klaipėdoje, 
prieš porą metų atvykęs i To 
rontą iš Anglijos, ikišiol dirbo

XK

K

i*

O

31

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 XX------- W" M

Dr.A.VALADKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

entgeno) kabinetas.
Tel. ME 2933

Jonas J. Juškaitis, LL. B. I
TORONTO UNIVERSITETO DIPLOMUOTAS 

TEISININKAS. J

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