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RUSAI ATOMINĖM RAKIETOM RUOŠIASI PULTI AMERIKA
„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS IŠ BERLYNO,

Virš Berlyno matytos „skrai ,,mokslininkais rūpinimosi įs- 
dančios lėkštės“ buvo papras- taiga“ naudojosi nevaržomo 
ti meteorologijos stoties oro mis laisvėmis, bet vieną dieną 
sluogsniams zonduoti balione- viskas baigėsi — 
liai. „Lėkščių“ istorijas spau- visas štabas atsidūrė 
dos pusapiluose nustumia į Ostaškove,
antrą vietą netoli Volgos aukštupio, kur

žinios apie V rakietas Albringui įsakė garsą pralen- 
Ne taip jau seniai berlyniškis kiantiems skridimams tyrinėji 
savaitraštis UHL patiekė nau- mo įstaigos įkūrimą. Moksli- 
jų žinių, kurios, atrodo, jei ne ninkams buvo aišku: išrasti 
fantazija, veltos paminėti. oro torpedoms agregatus. Pa

Pasak savaitraštį, rusai jėgumas: 10.000 km! 
prieš kelius metus iš Vak. Vo- Mokslininkai pradžioj su- 
kietijos pasikvietė buv. skridi- konstruavo rakie(oms vairuoti 
mo technikos instituto Danei- įrengimus, kurių pagalba įga- 
ge vedėją, prof. Albringą į sa- liną skraidančias rakietas ne- 
vo zoną. Albringas rusų zo- leisti iškrypti iš nustatyto kur 
noj, Bleichenrodėj, įsteigė in- so. Kaip naujausios žinios sa- 
žinierių biurą“ ir pradėjo ver- ko, be nukrypimo skridimuose 
buoti iš Vak. Vkoietijos V la- torpedinių agregatų tobulini- 
kietų specialistus. Pradžiojmo darbai baigti ir Rusija įsa-

Politinis veidrodis

kiusi serijinį rakietų gamini- tobulintoji vokiškoji V-2 ra
ntą. kieta. Vokietija 1945 m. šios

Kalbamieji sviediniai yra iš rakietos tobulinime buvo pasie

Pro naujausia Newsweek periskopą
Atskira „taika“ su Rusija?
Aukštieji Vakarų politinio 

gyvenimo vyrai tikiy kad Sov. 
Rusija yra pasiruošusi sudary 
ti separating „taiką“ su rytų 
Vokietija. Šie samprotavimai 
remiami paskutinių rusų veiks
mų : reparacijų „sumažini- 
m'a'p“' ir „,visiškas“ belaisvių 
grąžinimas. Esą, rytų Vokie
tijos komunistų vadams Mask
voje praėjusį mėnesį buvę pra 
nešta, kad Kremlius sutvaikys 
metų bėgyje vokiškąjį klausi
mą. Vokiečių komunistams 
buvo nurodyta., kjad sovietai 
reikalaus 3.171.000.000 dole
rių reparacijų, bet šie atsakę, 
kad ir ši našta jiems būsianti 
nepakelianti.

Kas vyko Maskvoje
Šiiuo metu galima įžvelgti 

Trigve Lie vizito Maskvoje pa 
slaptį ligio šio laipsnio. jis 
grįžęs į Vakarus su pasiūlymu 
išspręsti Kinijos atstovąvimo 
problemą JTautose, siūlant 
naujai spręsti visų norinčių 
įstoti į JT prašymus, kas suda
rytų naują „arklių prekybą“. 
Šiuo metu 14 valstybių prašy
mai laukia JT sprendimo, ku
rie buvo vetuoti Sovietų ar Va 
karų. Sovietai siūlą laikinai 
šį klausimą taip sutvarkyti: 
tautinės Kinijos atstovai neiš- 
metami, bet į JT yra priimami 
komunistinės Kinijos nariai.

Mirties spindulių padėtis
JAV radiologinio karo žino

vai dirba, ieškodami kelių, 
kliip atskirti mirtinguosius1 
gamma spindulius nuo atomi
nės degamosios medžiagos, 
kad panaudojus, kaip lemtin
gąjį — „misteriškąjį ginklą“. 
Šie spinduliai, panašūs X — 
spinduliams, yra nematomos 
elektro - magnetinės bangos, 
yra pavojingiausia atominio 
spinduliavimo forma, del to, 
kad gali giliai įsiveržti į žino 
gaus kūną. Jeigu būsimame 
kare jie būtų naudojami, tada 
gamma spindulaii virš taikinio 
srities per ilgesnį laikolaipį už 
muštų ar susargdintų jų palies 
'tas aukas.
Norvegai sprogdina nardlaivių 

bazę
Norvegai šiuo metu spr^gdi 

na milžiniškąsias nacių Berge
ne pastatytas nardlaivių slėp
tuves. Reikės kelių mėnesių 
ligi dinamitas atliks' ardomąjį 
darbą. Nei JAV, nei brtiai šio 
mis patalpomis negalėtų pasi
naudoti, tačiau rusų nardtai- 
viai puikiausiai.

Nesijaučia saugiai
Oficialiuose pranešimuose 

niekur nerasite, tačiau yra ži
noma, kad JAV vaidininkai ne 
sutikę palikti pastoviosios At 

lanto Pjūklo vyr. būstinės 
„Strateginę Tarybą“ Londo
ne, bevelydami ją turėti Ame
rikoje. Amerikiečių pasitikė
jimas britais sušlubavęs po 
Fuchs šnipinėjimo aferos. Dėl 
tų pat saugumo motyvų buvo 
aplenktos ir Paryžius.

Rusai Šanchajuje
Apskaičiuojama, kad apie 

10.000 rusų karių ir jūreivių 
paskutinę savaitę atvykę į šan 
chajaus sritį. Kinijos komu
nistai turį juos apmokėti, mai
tinti, o karinmkus net aprūpin 
t i jeepais.

Šveicarai laukia karo
Šveicarijos vyriausybė, kaip 

tik dabar įsakė savo piliečiams 
paruošti maisto ir sunkiai gau 
namų dalykų atsargas. Ko šis 
įsakymas veifas, rodo faktas, 
kad tik 1939 rugpjūičio mene 
sį šveicarai buvo įspėti paieng 
ti atsargas.
Amerika susirūpinusi Islandi

jos bazėmis
Amerikos vyriausybė susi

rūpinusi, kad galinti netekti sa 
vo orinių bazių Islandijoje. Su 
sutarimas, dėl šių gyvybinės 
reikšmės JAV oriniam susisie
kimui ir Vakarų Pusrutulio gy 
nybai turinčių bazių, baigsis 
sekančiais metais, bet jau da- 
bur komunistai labai agituoja 
prieš amerikiečių buvimą Is
landijoje.
Artėja spalvoto filmo gadynė

Hollywoodo stebėtojai pra
našauja, kad apie 80% visų fil 
mų 1952 metais bus tik natū-
ralių spalvų. Techniškai spal
voti ar panašaus proceso fil
mai bus tjaip pigūs gaminti, 
kaip ir bespalviai prieš labai 
seniai. . .

Antroji Ispanija?
JT diplomatai pastebi žymų 

panašumą tarp dabartinės pa
dėties Indokinijoje ir prieš dvy 
lika. metų Ispanijoje. Dabar 
Vakarai siunčia ginklus anti - 
- komunistinėms jėgoms, o ko
munistai remia Ho Chi Minti. 
Stebėtojai mano, kad Indckini 
ja galinti tapti antrąja Ispani
ja, kur prieš antrąjį pasaulinį 
karą, lyg poligone, buvo bando 
mi naujausi ginklai.

Parama Vokietijai.
Galimas dalykas, kad grei

tu laiku Vakarų Vokietijos 
pramonė gaus užsakymus ga
minti sunkvežimius, uniformas 
ir kitas „nesprogstamas“ me
džiagas, skiriamas Vakarų Eu 
ropos armijc<ns. Iš kai kurių 
britų šaltinių pritirta, kad jei
gu atėjus laikui, Vakarų Vokie 
tiją reikėtų apginkluoti, tad 
ginklai turėtų būti surinkti ki
tose V. Europos valstybėse.

Išveža slaptus šifrus.
Amerika, atsižvelgdama į pą

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS BŪSTINĖ

Turkijos užsenio politika 
eis su vakarais

Naujas Turkijos užsienių 
reikalų ministeris Menderes 
parlamente pareiškė, kad Tur 
kijos užsienių politika ir to- 
liaus bus už taiką su vakarais: 
sąjungą su Prancūzija ir glau
džius santykius su Amerika.

— Korėjos respublikoj*' pra 
ėjusią savaitę įvyko parlamen
to rinkimai. Iš šiaurinės, SS 
RS okupuotos Korėjos, arti
lerija apšaudė vieną respubli
kos miestą.

— 6000 sovietiniame kacete 
esančių kalinių pranešė į vaka 
rus, kad jie visi išmirs, jeigu 

dėtį, išvežė iš Maskvos visas 
slaptas šifravimo ir dešifravi
mo mašinas, buvusias jos am
basadoje. Šios mašinos yra 
pats naujausias šios srities 
technikos žodis, žymiai ištobu
lintas II-jo karo metu. Ligi da 
bar šis šifras esąs neatšifruoja 
mas.

Laisvė Stepinac'ui?
Romos Katalikų Bažnyčios 

vadovybė ir Jugoslavijos vy
riausybė ligi dtabar pavydžiai 
saugo pirmąsias rimtas slap
tas derybas, po to, kai buvo 
nuteistas aikivyskupas Stepi- 
nac'as. Tito, ieškodamas san
tykių išlyginimo su Va karais, 
galįs sutikti su kompromisu. 
Naujas Tito vyrausybės suli- 
beralėjimo pavyzdys esąs: Ju
goslavija sittaiga atsisakiusi 
nuo priverstinės kolektivizaci- 
jos programos, kurią daug 
griežčiau vykdžiusi, negu kiti 
Sovietų satelitai.

Nusigręžimas nu.o Čiango.
Kinijos nacionalstių vyriau

sybė, nežiūrėdama savo laimės 
atoslūgio, laikosi relikeliauda
ma Vašingtoną, kad su ja vi
same kame tartųsi, lyg kad ji 
valdytų visą Kiniją. Prieš Lon 

jiems nebus skubiai padėta.
— JAV susidarė Sovietų 

vergų stovyklas perėjusių ru
sų organizacija. Ji turi jau 100 
narių.

— Vengrai reikalauja grą
žinti 200.000 karo belaisvių,

— JAV įvyko siuvėjų prof
sąjungų konfernecija, kurioje 
dalyvavo ir Kanados atsto\*ii.

— Ekonomistai, ištyrę SS 
RS pragyvenimo brangumą, 
nustatė, kad SSRS pragyveni
mas du su puse kartų dabar 
yra brangesnis, negu prieš ka
tą.

Jono konferenciją ji reikalavu
si dienotvarkės ir įspėjusi, 
kad ji laukianti būti pakvies
ta prie Japonijos taikos sutar
ties aptarimo. Tačiau, JAV 
užs. reikalų ministerija šaltai 
atsakiusi, kad ji praktiškai il
giau nematanti reikalo šių rei
kalų spręsti su Čiango vyriau
sybe.
Vokietijos maisto perteklius.

Po ilgų nedatekliaus metų, 
pirmą kartą Vokietijoje po la
bai gero derliaus liko nepar
duota 30 milionų konservuotų 
daržovių dėželių ir 10 milionų 
vaisių skardinių. Šių produktų 
kainos yra dabar žejnesnės, ne 
gu atsieina jų pagaminimas.

Nepiktas protestas.
Ceilone įvykęs paskutinis 

Budistų Kongresas, oficialiai 
protestavo Maskvai, pareikšda
mas savo „gilų apgailestavi
mą“ dėl „Izvestijose“ įdėtos 
karikatūros, išjuokiančios Bu
dos šventųjų dantų relikvijas. 
Proteste pareiškiama, kad jie 
kaip budistai negalį būti pikti, 
tikėdami, kad „leidėjai, grei
čiausia nesupratę snvo darbo 
rimtumo“.

Br. Aušrotas, 

kusi V-2-A 8 modelio.
A 8 galėjo nuskristi 6.000 
7.000 km ir per 42 minu

tes perskristi Atlantą.
Prof. Albringas Ostaškove pa
siekęs tai, kad naujosios rakie- 
tos skridimo nuotoliu, greičiu 
ir taiklumu pralenkia A8. Iš
šauta rakieta statmenai kylan
ti aukštyn, iš kur, pasiekus kul 
minacinį tašką, radaro vairuo
jama. nerianti į taikinį.

Kol tobulinimo darbai buvo 
baigti, ištisus mėnesius virš 
Onegos ežero, Baltosios jūros, 
Kolos salos, Barento jūros, 
Prano - Juozapo Žemės ir iki 
šiaurės ašigalio žaibais skros- 
davo rakietos. Skridimams 
kontroliuoti iki tolimiausios 
šiaurės veikia kontrolės punk
tai su radaru.

Nekokios naujienos
Savaitinė politinių įvykių apžvalga.

Iš praėjusios savaitės, kai 
kieno buvo daug laukta, bet 
tie laukimai nepasitvirtino. 
Tiesa, vienas laukimas dar nė
ra galutinai paaiškėjęs, bet jį 
Jungtinių Tautų sekretorius 
Trygve Lie nešiojasi, kaip viš
ta kiaušinį, ir vis dar nepade
da, tiktai bėginėdamas „di
džiųjų“ pakiemiais jiems kaž
ką įkyriai karkia. . .

Ką Trygve Lie atsivežė iš 
Maskvos, dar nepasako
ma, bet jau aiškėja, kad 
jis jkalbineja Londoną, Pa 
ryžių ir Vašingtoną.. . vėl 

nusileisti Maskvai.
O, gal, rasti naują kompro

misą, kuris vestų į tą patį, tik 
tai vėlesnį, nusileidimą, būtent 
— greta teisėtos Kinijos vy- 
vyriausybės priimti ir komu
nistinių smurtininkų atstovus 
į Jungtinių Jautų Organizaci
ją. Žinoma, Stalinas su tuo 
sutinka, nes tuo būdu būtų jau 
pripažinta komunsitinė Kinija. 
Bet pamatysime, ar tiktai ne
bus piktesnių užmačių .

Nepasitvirtino ir berlyniš
kės komunistų užmačios.

Berlyne demonstravo arti 
pusės miliono vokiečių, 
daugelis ta proga perbėgo 
j vakarinį Berlyną, bet ko 
munistai nedrįso veržtis 
jėga į valkarinius sekto

rius.
Visi Vakarinio Berlyno at

sakingi asmens pareiškė, kad 
Vakarų tvirta valia ir aiškus 
nusistatymas atgrasino komu
nistus nuo žygio. Visos de
monstracijos praėjo be jokių 
susidūrimų.

Šaltasis karas tebesitęsia, 
ir tuo tarpu nėra jokios 

vilties, kad jis būtų 
nutrauktas.

Jis ypač aktingas su Mask
vos satelitais. Ryšium su Ru
munijos padarytais JAV diplo 
matų judėjimo suvaržymais, 
JAV lygiai taip pat apribojo ir 
Rumunijos diplomatų judėji
mą. Jei kas nors iš jų norės iš 
vykti už Vašingtono ribų, tu
rės iš anksto prašyti leidimo.

Dar griežčiau JAV pasielgė 
su Čekoslovakija: JAV uždarė 
savo konsulatą Bratislavoje ir 
įsakė per dvi savaites išsikrau
styti su konsulatu iš New Yor- 
ko.

Maskvai nesiseka okupuo
tuose kraštuose, nes visur 
vyksta nesibaigią valymai, 
o Rumunijoje dėl ūkinin
kų pasipriešinimo įvesta, 
speciali ūkininkams mir

ties bausmė.
Ją bus baudžianti tie ūkinin

kai, kurie neduos valdžiai rek
vizicijų. Ši mirties bausmė ūki 
ninkus turi įgrgsyti visą derlių

Tyrinėjimo darbams baigian 
lis,

iš Atomgrado^ atomo tyri
nėjimo Rusijoj centro, at

vyko technikai
ir pradėjo sukti galvas, kaip į 
28 m ilgio rakietą „įbrukti“ 
■ įtominę bombą.

Jei būtų tikra, kad rusams 
pasisekė tolimojo ir kaitų 
taiklaus šaudymo mįslė išspręs 
ti — tai atrodytų, jog šiems 
šiandien vieni niekai visą šiau
rės pusrutulį, įskaitant ir Š. 
Amerikos kontinentą, pasiekti 
rakietomis. Ir, be to, atkrinta 
už valstybės sienų iššovimo 
Oazių steigimo reikalas.

Jei tai ir būtų tikra, vistiek 
reikia atsiminti, kad iki šiol 
nerasim gnklo, kuriam nebūtų 
surastas „antrasis lazdos ga
las“. A.

be jokių kalbų atiduoti val
džiai —■ „laisva valia“.

Satelituose vyksta didžiulis 
valymas. Čekoslovakijos buv. 
užs. reik. mm. Clementis pa
galiau turėjo viešai prisipažin
ti esąs kalias nukrypimu į na
cionalizmą —titoizmą, bet nau 
jasis karo ministeris atsakė, 
jog negalima ta jo atgaila pati
kėti. Todėl tenka valyti visus 
neklausančius Maskvoj. Bet. . . 
ir jie patys, kaip pranešė parti 
jos sekretorius, bėga iš komu
nistų partijos! Tiktai per pa
skutinę savaitę paduota 50 pra 
šymų išstoti iš partijos.

Bet jeigu žiurkės bėga iš 
laivo, tai reiškia, kad lai

vas turės skęsti.
Didelį smūgį Sovietams vėl 

sudavė Berlyno vakarinių da
lių komendantų pasiūlymas 
rytinio sektoriaus komendan
tui Čuikovui dalyvauti paruo
šime visos Vokietijos parla
mento rinkimų statuto. Va
kariečiai' siūlo visuotinius, slap 
t us laisvus rinkimus. Žinoma, 
laisvi rinkimai komunistams 
nepriimtini.

Minėtina, kad vakariečiai 
jau pradeda derybas dėl plieno 
ir anglies pramonės suvieniji
mo.

Ir Tolimieji Rytai bando 
gintis nuo komunistinės 

grėsmės.
Filipinuose pasibaigė pietų 

— rytų Azijos valstybių kon
ferencijai, kuri svarstė apsigy
nimo planus.

Karas Indokinijoje eina sek 
mingai. Prancūzijos ir Viet
namo kariuomenė išvalė nuo 
smurtininkų visą Raudonosios 
upės deltą.
Ir lietuviams šiokia tokia ži

nelė iš Amerikos Btulso:
Rusai, kalbėdami apie Mask 

vos brošiūrą, kviečiančią juos 
grįžti, priminė ir Pabaltijo 
valstybes. Inžinierius be ko ki 
ta pasakė, kad Nelė Vosyliūtė 
(Djiuguvietienė) todėl grįžo į 
Lietuvą, kad gavo iš vyro laiš 
ką, kuriame buvo pasakyta, 
kad jeigu ji negrįš, tai jis ne
galės toliau gyventi. Ji grįžu
si, liet vyras miręs ir Vosyliū
tė dabar jau gavusi „komandi
ruotę į tolimą šiaurę. . .“ (k)

— Po trijų dienų JAV, Ang 
Ii jos ir Prancūzijos užsienių 
reikalų ministerių pasitarimų, 
gegužės 15 d. prasidėjo Atlan
to pakto 12 valstybių dalyvių 
posėdžiai. Jau aptarti prane
šimai: karinis, ekonominis ir 
finansinis. Rasta, kad paktas 
davė labai didelių vaisių.

— JAV konfekciono darbi
ninkai reikalauja 35 valandų 
darbo savaitės, vietoj 40 vai.
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Kaip atėjo Lietuvos didžiosios nelaimės dienos

Minėkime lietuviu genocido dien a
19'41 metų birželio 14-oji 

diena amžiams įėjo į Lietuvių 
Tautos kančių ir aukų istoriją. 
Masiniais areštais ir deporta
cijomis į sovietines vergų dar 
bo, bado ir mirties stovyklas 
Sovietų Sąjunga tada pradėjo 
visuotinį mūsų tautos naikini
mą. Tuo vienu sykių buvo de
portuota mirčiai apie 40.000 
lietuvių. Bet tai tebuvo pirmo
ji Sovietų Sąjungos pavergto
sios Lietuvos kruvinųjų Kalva 
rijų stotis. Birželio 14-oji mu
sų tėvynėje kartojasi kiekvie
ną dieną! Sovietų Sąjungos 
genocidinis režimas Lietuvoje 
jau yra sunaikinęs daugiau 
kaip ketvirtąją dalį visos mū
sų tautos. Kas ketvirtas lie
tuvis yra nužudytas, nukankin 
tas arba pasmerktas mirti. 
Esantieji krašte kiekvieną bai
mės ir nerimo dieną laukia, ka 
da napjasotinamas NKVD mo
lochas pareikalaus, ir jų lais
vės ir gyvybės aukos.

Chartos ir deklaracijos, su
tartys ir tarptautiniai Sovietų 
Sąjungos įsipareigojimai jų ne 
apsaugoja ir neapgina. Diena 
dienon, metai iš metų, milio- 
nai ir dešimtys milionų sovie
tinės diktatūros kankinių šau
kiasi teisijigumo ir išvadavi
mo. Bet Ijaisvašis pasaulis tik 
įai yra savotiškas. Jis jaudi
nasi dėl nelaimės ištikto gyvu 
lio, bet yra kurčias ir nejaut
rus milionams žudomų nekal
tų žmonių, milionams kanki
namų kūdikių ir senelių, nulio 
nams našlaičių ir suardytu šei 
mų, milionų kapams Komi, Ko 
lyųios, Altajaus ir kitose Sibi
ro ir arktikos srityse.

Laisvojo Pasaulio Lietuviai, 
birželio 14-oji mus įpareigoja 
ne tik prisiminti Sovietų Sąjun 
gos vykdomo genocido aukas: 
nukankintus ar tebek|ankina- 
mus mūsų artimuosius — mū 
sų motinas, žmonas, vyrus, 
vaikus, mūsų brolius, mūsų gi 
mines, draugus ir pažįstamus. 
Birželio 14-oji mus įpareigoja 
priminti tą mūsų tautos ir kitų 
Sovietų Sąjungos naikinamų 
tautų šiurpią tragediją visam 
laisvajam pasauliui. Birželio

14-oji įpareigoja laisvojo pa
saulio lietuvius taip šūktelti, 
kad kurtieji išgirstų ir aklieji 
praregėtų, koks baisus žmo
gaus ir tautų naikinimo nusi
kaltimas vykdomas anapus ge 
ležinės uždangos. Birželio 14 
cjil ypačiai įpareigoja tuos iais 
vojo pasaulio lietuvius, kurie 
patys yra buvę anų siaubo die
nų liudytojai, kad jie tą siau
bą liudytų laisvojo pasaulio są 
žinei, ir drąsintų laisvojo pa
saulio valią ryžtis žmogaus ir 
Tautų naiki)nimą Sovietų Są
jungoj sustabdyti.

Birželio 14-oji yra lietuvių 
susikaupimo ir gedulo diena. 
Lietuvos vėlilava tepakils iki 
pusės stiebo ir kiekvieno lietu
vio nešiojamą Vyties ir tauti
nių spalvų ženklą pridengs ge 
dul'o šydas. Gedulo ženklan tą 
dieną lietuvis neorganizuos ir 
nelankys pramogų.

Birželio 14-oji yra protesto 
diena. Protesto prieš Sovietų 
Sąjungos vykdomą žmogaus ir 
tautų naikinimą. Protesto 
ženklan tą dieną lietuvis ba
daus, reikšdamas savo solida
rumą genocido aukoms.

Birželio 14-oji yra kovos 
diena. Priešgenocidinės kovos 
diena. Kovos dėl žmogaus ir 
tautų teisės gyventi diena. 
Kad ta kova su Sovietų Sąjun 
gos vykdomu lietuvių naikini
mu būtų galima vestį be atvan 
gos ir vis platesniu mastu, bir 
želio 14-oji įpareigoja lietuvį 
į tą kovą aktyviai įsijungti ir 
bent dalį savo tos dienos už
darbio skirti Tautos Fondui.

Laisvojo Pasaulio Lietuviai, 
birželio 14-oji yra mūsų tau
tos skausmo diena.

Tegu šis skausmas sustipri
na mūsų pastangas Tėvynei iš 
laisvinti ir tautai išlaikyti gy
vai.

Tegu šis skausmas visus lais 
vojo pasaulio lietuvius suriša 
su Tėvynėje kovojančiais ar 
genocidiniame ištrėmime kan
kinamais ir nukankintaisiais 
mūsų broliais į vieną gyvą ir 
nesunaikinamą Lietuvių Tau
tos Bendruomenę.
Vyriausias Lietuvos Išlaisvini 
mo Komitetas ■

I pasaulio lietuves
(Didžiausiomis lietuvių tau

tos sūnų ir dukterų aukomis iš 
po svetimos priespaudos atsi
kėlusi Lietuva neilgai džiau
gėsi savo nepriklausomu gy
venimu. Mūsų ramų ir kūrybi
nį darbą nutraukė priešas, įsi
brovęs į nuo šimtmečių mūsų 
protėvių gyvenamą žemę, su
griaudamas mūsų statomos 
valstybės rūmus ir užgesinda
mas mūsų kultūros židinius.

Anksčiau savo žemėje buvęs 
šeimininkas ir kūrėjas, lietuvis 
tapo paverstas beteisiu vergu.

Apgaule ir smurtu 1940 m. 
birželio mėn. 15 d. į mūsų tė
vynę įsiveržęs raudonasis prie
šas, ištisus metus niokojo kraš 
tą, savo aukščiausio žiaurumo 
pasiekdamas 1941 m. birželio 
14 — 17 dienomis, vien tik ta
da į poliarines Sovietų Sąjun
gos sritis ištremdamas per 40. 
000 nekaltų mūsų tautos vai
kų.

Antru kart sugrįžęs, ir jau 
šeštuosius metus mūsų žemėje 
besiaučiąs, okupantas siste
mingai ir dar žiauresnėmis 
priemonėmis baigia naikinti 
mūsų tautą. Šiandien mus pa
siekiančios žinios iš tėvynės 
byloja apie naujus masinius iš 
vežimus į Sibirą, į prievartos 
darbus, kur ištremtuosius lau 
ikia nepakeliamas šaltis, badas 
ir lėta kankinio mirtis. Taip 
pat kartojasi ir nuolatiniai areš 
Ui ir suimtųjų kankinimai. Iš

tremtųjų ir suimtųjų skaičius 
seka šimtus tūkstančių žmo
nių ir grąso visišku mūsų tau
tos išnaikinimu.

Lakusiems tėvynėje stengia 
masi išrauti iš širdžių visa, kas 
sudaro žmogaus gyvenimo 
prasmę: tautybę, tėvynės mei
lę ir religiją. Nauju įnirtimu 
tęsiamas tikinčiųjų persekioji
mas, suimami ir tremiami dva
rininkai, tautos branginamos 
šventyklos paverčiamos sandė
liais, šokių salėmis ir arklidė- 
mis.

Mes girdime sunkiai aidin
čius mūsų brolių ir seserų 
žingsnius tolimame Sibire, ne 
gailestingai nuo motinų atskir
tų vaikų graudų skundą ir tė
vynėje pasilikusiųjų mūsų ko
votojų ir partizanų pagalbos 
šauksmą.

Mes, išgyvenusios mūsų tau 
tos naikinimo pirmuosius eta
nus, gyvos liudininkės 1941 m. 
birželio 14 — 17 dienų išveži
mo žiaurumų, būdamos di
džiausio pavojaus dėl mūsų 
tautos likimo išvakarėse, susi- 
radusios prieglobstį Jungtinė
se Amerikos Valstybėse ir ki
tuose vakarinių demokratijų 
kraštuose, kreipiamės į viso 
pasaulio lietuves moteris.

Mes kviečiame prisiminti 
lietuvių tautos tragediją — 
jos dešimties metų okupaciją 
ir po metų įvykusius išveži
mus, skelbdamos birželio 15-ją

Oficialusis Sovietų Sąjun
gos kaltinimas Lietuvai (pra
eitame „NL“ numery) ir di
džiausioms gęrų santykių opti 
mistams, išsklaidė visus gerus 
įsivaizdavimus.

Teisininkų komisija, kuri 
nuodugniai tyrė kaltinime su
minėtus faktus, negavo jokių 
įrodymų nei iš SSRS karinių 
įgulų, nei kitų asmenų. Komi
sijai beliko paskelbti, kad tai 
yra grynas prasimanymas. O 
kad tikrai taip yra, tai jau pa
rodo kaltinimų vieta, kurioje 
sakoma, kad „Pisarevui pavy
ko pabėgti per vĮandenti&kiu 
vamzdį“. Vandentiekio vamz
dis (paipa) toks plonas, kad 
nebent vabalas galėtų pabėgti. 
Žmogus nebent pirštą galėtų 
įkišti.

Tuo tarpu Poliutbiurui {sa
kius,

Maskvoje, Minske, Lenin
grade buvo pradėtos ne
draugingos Lietuvai de

monstracijos, 
kuriose buvo priimamos rezo
liucijos, reikalaujančios Lietu
vą užgrobti. Sovietų spauda 
tuo pačiu Politbiuro įsakymą 
pradėjo grąsinti. Kaltinimų ie
tys pirmiausia nukreipiamos į 
Vidaus reikaių minister} g-ęn. 
Skučą ir Saugumo departamen 
to direktorių Povilaitį, kurie 
esą kankiną Sovietų karius.

Į Maskvą staiga iššaukia
mas Ministerių pirmininkas 
A. Merkys. Jis Maskvoje už
trunka ilgesnį laiką. Nesant 
apie buvimą jokių viešų prane 
Šimų, sklinda nerimo gandai. 
Tiktai užsienių reikalų minis
terija trijų didžiųjų dienraščių 
redaktorius — „Lietuvos Ai
do“ B. Railą, „XX Amžiaus" 
P. Skrupskelį ir „Lietuvos Ži 
nių“ J. Kardelį — neoficialiai 
informuoja, kad

Lietuvos Ministeris Pir
mininkas Maskvoje susi
dūrė su didžiausiais sun

kumais.
Moilotovas Merkį nemanda
giausiu būdu puolęs ir jam ne 
davęs nei pasiaiškinti. Merkio 
susitikimas su Molotovu pasi
baigęs skandalingai. Ką tiktai 
Merkys bandęs aiškinti, Molo 
tovas vis užkirtęs: ne ir ne! 
Lietuva kalta ir. . . be išeities.

Štai kaip apie tuos įvykius 
praneša Vokietijos užsienių 
įeikiilų ministerijos memoran
dumas, rastas po karo slaptuo
se Hitlerio archyvuose:

VOKIETIJOS MEMORAN
DUMAS LIETUVOS 

KLAUSIMU
„Berlynas, 1940 metų bir

želio mėn. 11d. Lietuvos mi
nisteris p. Škirpa šiandien lan 
kėši pas mane painformuoti 
apie tolimesnę pasitarimų su 
Sov. Sąjunga raidą. Sovietų 
Sąjungai iškėlus sovietų įgulų 
saugumo klausimą Lietuvoje 
ir atmetus pasiūlymą sudaryti 
mišrią komisiją incidentams iš 
tirti, Lietuvos vyriausybė pa
ti! savo ruožtu griebėsi rimtų 
priemonių, kurios, jos nuomo

ne, galėtų patenkinti Sovietų 
Sąjungą. Galbūt, galima būtų 
prileisti, kad santykiai tarp 
sovietų įgulų ir Lietuvos gy
ventojų anksčiau buvo tik pri
puolamai tvarkomi. Dabar 
griebtasi suvaržomųjų ir kont
rolės priemonių ir padaryta 
daug areštų ir kratų ir tt. Bu 
vo žinoma, kad nebuvo gauta 
jokio atsakymo į Lietuvos pa
siūlymą pasiųsti užsienių rei
kalų minister} į Maskvą. Dėl 
to juo labjau nuostabu, kad ne 
užs. reikalų ministeris, bet 
pats ministeris pirmininkas bu 
vo pakviestas atvykti į Mask
vą.

Birželio 7 d.
Merkys turėjo pirmąjį pa
sikalbėjimą su, Molotovu, 
Pastarasis griežtai jam 

priekaištavo 
dėl sovietų įgulų saugumo ir 
ryšium su tuo nurodė visą eilę 
incidentų. Molotovas ypatin
gai atkakliai tvirtino, kad Bu- 
tajevas, Raudonosios Armijos 
karys, kurs, pasak lietuvių pra 
nešimų, pats nusižudė, buvęs 
lietuvių nušautas. Jis labai 
aiškiai pfareiškė savo nepasi
tenkinimą ir pabrėžė, kad Lie
tuvos vidaus rekialų ministe
rija netinkanti savo pareigoms.

Per pasikalbėjimą birželio 
9 d. Molotovas pajudino užsie 
nių politikos klausimus, kurie 
sukėlė lietuvių baimę dėl toli
mesnio pasikalbėjimo kurso. 
Molotovas tvirtino, kad tarp 
trijų Pabaltijo valstybių egzis 
tuojanfi karinė sąjunga ir 
kaip įrodymą jis pabrėžė daž
nus tų trijų kraštų štabų vir
šininkų susitikimus ir dažnas 
kitų Pabaltijo asmenybių kon 
ferencijas. Merkys atsakė, 
Had nėra nei slaptų, nei viešų 
sutarčių, kurios galėtų pažeis
ti 1939 m. spalių 10 d. sutar
ties raidę ir dvasią. Yra sena 
oolitinė Pabaltijo valstybių’ 
sutartis, bet ne kprinė sąjun
ga. Merkys tuomet pat pareiš
kė norą pakviesti į pasitarimą 
užsienių reikalų minister}. Pas 
tarasis atvyko į Maskvą vakar 
popiet. Ponas Škirpa dar ne
gavo jokių naujesnių praneši
mų.

Lietuvos vyriausybė vis 
dar nežinojo, kokie j>ra So 
vietų Sąjungos tikslai.

Lietuvos vyriausybė yra pasi
ryžusi padaryti net daugiau 
įguloms apsaugoti, negu ji yra 
padariusi iki šiol. Jei Sovietų 
Sąjunga djabar patiektų plates
nių politinių ar karinių reikalą 
vimų, Lietuvos vyriausybė ne 
galėtų imtis atsakomybės dėl 
jų priėmimo. Ko] kas Lietu
vos santykių klausimas su Vo
kietija tuose pasitarimuose dėl 
užsienių politikos nebuvo pa
liestas. Tačiau be abejo rei
kia laukti, kad Sovietų Sąjun
ga taip pat iškels ir tą klausi
mą. Čia jiŠ Įterpiau, kad nieko 
nėra tokio Vokietijos Lietu
vos santykiuose, kas nebūtų ži 
noma Sovietų Sąjungai.

Ponas Škirpa paklausė, ar 
mes nepainstruktavome savo

Kanados mokesčiai
Teismo baudos*

Teismo dedamos baudos, pa 
gal žemiau minimus nusikalti 
mus pajamų mokesčių įstaty
mui.

Papildoma $ 25.— bausmė, 
už kiekvieną praleistą dieną, 
prie kelių kitų uždėtų baudų 
už padarytą nusikaltimą nepa
duodant mokesčių grąžinimui 
pagal įstatymą ankietų.

Teismas deda baudą nema
žiau $ 200.— ir nedaugiau $ 
10.000.— pinigais arba bau
džia kalėjimu neilgiau 6 mene 
šių, arba abi baudas gali kartu 

mūsų rimties ir susikaupimo 
diena.

'Skelbkite tą dieną apie Lie
tuvai padarytą skriaudą savo 
susirinkimuose, minėjimuose, 
spaudoje n per radiją.

Kovokite, kad vienigu visų 
pasaulio lietuvių darbu mūsų 
tėvynė atsikurtų laisvam de
mokratiniam gyvenimui.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
Lietuvių Atstovybės 

Prezidiumas:
Birutė Novickienė, I^įgija Dir- 
kienė, Salomėja Narkeliįūnaitė.

ambasadoriaus Maskvoje, kad Tą kariuomenės judėjimą 
pasiteirautų. Aš atsakiau nei- link Lietuvos matė grįždamas 
gnamai ir vengiau tolimesnių iš Maskvos į Kauną ir A. Mer- 
diskusijų tuo reikalu, pareikš- kys. Reikalas visiškai buvo 
damas, kad mūsų ambasado- aiškus.
liūs, be abejo, padarys prane- Urbšys Maskvoje liko „for 
Šimą savo nuožiūra.“ malumus sutvarkyti“. Mask-

Taip sako Hitlerio užsienių vajo neišleido, jis ten paliktas 
reikalų ministerijos memoran- užstatu. Jis turės pranešti Lie 
durnas apie Lietuvos didžiųjų tuvai, kaip reikia toliau elgtis, 
sunkumų dienas. Tuogi tarpu t. y., ko reikalauja kiekvienu 
mums yra žinoma, kad bandy- metu Maskva ir ką Lietuva til
domas kaip nors išsinarpalioti u daryti.
iš tos padėties, Merkys pasi
kvietė į Maskvą užsienių reika 
lų minister} J. Urbšį, kurio at
vykimo pageidavo ir * Moloto
vas.

Merkys su Molotovu taip 
ir „nesusikalbėjo“ — vie

nas kaltino, o kitas 
teisinosi.

Merkys Molotovo lig galui „ne 
suprato“, ir reikėjo Urbšio, ku 
ris „nesupratingam“, Ministe
rių pirmininkui paaiškintų, ko 
gi tas Molotovas, t. y. — So
vietų Sąjunga iš Lietuvos no 
ri.

Urbšys, kaip diplomatas, ži 
noma, jau turėjo suprasti tai, 
ko nediplomatas Merkys nesu
prato. O reikalas buvo labai 
paprastas: Molotovas iš Mer
kio reikėdavo, kad Lietuva be 
pasipriešinimo pasiduotų So
vietų Sąjungai.

Ir tikrai, Lietuvą pasiekė ži 
nios, kad Gudijoje vyksta la- 
oai didelis SSRS kariuomenės 
judėjimas Lietuvos sienų kryp 
timi.

§ Kanados Lietuvių Centro Tarybos Prezidiumo narį ir j 
g „Nepriklausomos Lietuvos“ Bendradarb}
8 JONĄ VAšKį IR YVETTE SHAAR,
g sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir linki gražios ateities į 
j KLCT ir N L. g

Kas skaitė buv. Prezidento 
Antano Smetonos paskutinių 
Pirmosios Lietuvos Respubli
kos dienų aprašymą, tas turi 
vaizdą, kokias sunkias ir nevil 
tingas dienas Lietuva gyveno. 
Lietuvos užtarėjai, Stalinui su 
sitarus su Hitleriu ir iš anksto 
pasidalinus Lietuvą, buvo at
stumti ir dabar kovojo Euro
pos vakaruose su Stalino už
siundytu ir jo remiamu Hitle
riu.

Lietuvos ministerių taryba, 
Merkiui sugrįžus iš Maskvos, 
pirmininkaujant A. Smetonai, 
svarstė padėtį, ir nerado rim
tesnės išeities. Vienį ministe
rial pasisakė už pasipriešini
mą, kiti prieš. Buvo aišku, 
kad morališkai Lietuva laimė 
tų priešindamiesi, bet fiziškai, 
kai tenka saugoti kiekvieną 
narį, nukentėtų.

Prasideda desperatiškos die 
nos, kuriomis sklinda gandai, 
o viešai mtekps nieko neskel
bia. (b. d.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ SPAUDOS B-VES 
AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Birželio mėn. 11 d. šaukia- asmens, gyvenančio Montre- 
mas „Nepriklausomos Lietu- alyje, kurąam norėtų pasiųsti 
vos“ Spaudos Bendrovės akei- savo įgaliavimą, adreso, gali 
ninku (šėrinia’rų) metinis vi- siųsti jį Sp. B-vės Valdybai, 3a 
suotmis susirinkimas Montre- —4 avė., Ville Lasalle, Mont- 
alyje. real, Quo., kuri įgaliavimą per

Susirinkimas įvyks Sitizcns duos reikiamam asmeniui.
Club salėje, 157 — 5 avė, Ville Dėl kurių nors priežasčių ne 
Lasalle 2 vai. po pietų punktu gavę pakvietimų, ir negalėda- 
aliai. mi asmeniškai susirinkime da-

Visiems akcininkams yra iš- lyvaut.i, gali įgalioti kitą asme 
siuntinėti individualūs kvieti- nį, pažymėdami jo vprdą, pa- 
mai. Tie akeninkai, kurie ne- vardę, gyvenamąją vietą, savo 
galėtų asmenikai susirinkime akcijų (šėrų) skaičių, akcijos 
dalyvauti, einant bendrovės įs- numerį, nurodant savo adre- 
tatais, galės įgalioti kitą asme- są. Ir šis įgahavimas turi būti 
nį — šios bendrvės akciniu- asmeniškai pasirašytas. Tele- 
ką, jį atstovauti susirinkime, graminiai ir kolektyviniai įga- 
Tam tikslui yra išsiuntinėtos liavimai negalios.
kartu su kvietimais įgaliavimo Visus akcininkus kviečiame 
formos, kurios turi būti užpil- kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
dytos ir patvirtintos asmenis- susirinkime.
ku parašu* Jei kas neturėtų B-vės Valdyba.

JUOKDARIAI. . .

uždėti už žemiau išvardintus 
nusikaltimus:

a. Už neatskaitymą mokes
čių, molįant algas, uždarbį, 
pensiją, metinius atlyginimus, 
valdymo ir komisijos rinklia
vą ar kitas sumas,

b. Už atskaitytų mokesčių 
nelaikymą atskirai nuo savo pi 
nigų,

c. Jeigu turima verslovė, 
kur pagal mokesčių įstatymą 
reikia apskaičiuoti mokesčius 
ar kitas sumas, bet nelaikoma 
atatinkamų dokumentų, neve
dama knygų su atatinkamomis 
sąskaitomis,

(Nukelta į 7 puslapį)
....." — v*------- 'xx—~~~x

AUKOS TAUTOS FONDUI
Lietuvos Nepriklausomybės, 

Vasario 16 d., minėjimo proga 
Helenmine ir Wawa, Ont. vie
tovių negausūs lietuviai, viso 
6 vyrai, Tautos Fondui paau
kojo kiekvienas po 5 dolerius 
ir prisiuntė viso 30 dolerių.

Aukojo: V. Trečiokas, J. Oli 
šauskas, J. Duobaitis, J. Tarke 
vičius, V. Mitrikas ir B. Jacka.

Aukotojams nuoširdus ačiū.
M, Arlauskaitė.

Po penkerių metų.
Rašo „L. Balsas", apjakin- 

tas Maskvos aukso žibėjimo, 
kad Vokietijos armijas priver 
aė kapituliuoti Raudonoji ar
mija, kuri pakėlusi ir didžiau
sius smūgius.

Taip: Anglija gi susitarė su 
Hitleriu ir siuntė jam benziną, 
žibalą, maistą, kai Raudonoji 
armija kovojo už visos Euro
pos laisvę. . . Raudonoji Ar
mija Vakarams davė lėktuvų 
ou įgulomis, ne Amerika Rusi 
jai. . . Rusija gi paskolino 
Amerikai ir Anglijai 41 miliar 
dą dolerių, ne Amerika. . . Ru 
sija gi per Murmanską siuntė 
Anglijai karo amunicijos trans

Ar galima Sovietuose 
kritikuoti,

„L. Balsas“ rašo, kad gali 
ma kritikuoti. Ir mes sutinka 
me, kad galima kritikuoti. Tik 
(tai ką ir kaip? Valdžia gali 
kritikuoti, ir ne tik kritikuoti, 
bet pulti ir kolioti visus, kas 
jos neklauso. Gali kritikuoti 
tas, kam komunistų partija įsa 
ko iškritikuoti tą ar kitą vai 
džios pareigūną, kuris turi 
šiek tiek savarankiškumo ir ne 
nori pasiduoti visu 100% par
tijos driektyvoms. Gali, paga 
liau, susirinkime prasižioti ir 
darbininkas, bet jis jau namo 
nesugrįžta. Tokia yra Sovie
tuose kritikos laisvė.

portus, ne Anglija. Raudonoji 
armija likvidavo vokiečių ir ita 
ių kariuomenes Afrikoje, ne 
Anglija su Amerika. . . Rau
donoji armija padarė invaziją 
Į Prancūzijos šiaurę ir sudarė 
antrąjį Europos frontą, ne 
Anglija. . . Raudonoji armija 
laukė prie Berlyno ateinant va 
kartečių, o ne atvirkščiai. . . 
Tai žinoma Kas gi kitas jeigu 
ne SSRS ir jos Raudonoji ar
mija nulėmė kfiro likimą ir nu 
galėjo vokiečius, bet ne Ame
rika ir ne Angljųi. . .

Ir „Liaudies Balsas” mano, 
kad visi jos skaitytojai tokie 
besmegeniai ir tokios trumpos 
atminties, kad nieko po penke
rių metų neatsimena.

Melagių fakultetą baigęs.
Tūlas bolševikas, pasirašęs 

J. Skinaičiu, rašo apie dipukų 
pikietavimus, kurie jam nepa
tinka. O kodėl Skinaitis nieko 
nerašo apie Bimbos pikieta 
vimus, kuriuos jis ruošė, prieš 
Pruseiką?

Bet bagi Skinaitį klausti,, 
kad jis iš viso melagis. Jis r'a 
šo, esąs baigęs Lietuvoje Tei 
siu fakultetą. Taigi, tokio tei 
sininko Lietuvoje nebuvo. O 
jo rašinys parodo, kad jis ne 
teisininkas, o nemokša bolše 
vikas Maskvos pastumdėlis. 
Ne teisių fakultetą, bet, gal, 
melagių „fakultetą“ jis yra bai 
gęs.

Mandrapypkis,
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Paklydusiųjų reikalu
RAŠO ALBINAS VILNIŪNAS

Kuriant KLB-nę, narių re
gistracijos nuostatai įpareigo
ja suregistruoti1 visus lietu
vius, ar kai kurie iš jų norėtų 
to, ar ne.

Sąmoningam lietuviui tai 
yra savaime suprantamas rei
kalas. Juk išaiškinti tikrą lie
tuvių skaičių čia Kanadoje 
labai yra svarbu. Tai svarbu 
ne tik statistikos reikalu; juk 
projektuojant ar organizuojant 
mūsų pačių labui ką nors, jau 
reikia žinoti, kiek mūsų yra.

Savaime suprantama, kad 
grūduose visada buvo ir bus 
pelų, tačiau mums svarbu ir tai 
žinoti/ ir įvertinti tų grūdų už
teršimo laipsnį.

Paskutinių kelių metų bėgy 
atvykusiuosius į Kanadą mūsų 
tautiečius tektų priskirti prie 
sąmoningųjų mūsų tautos vai 
kų, gal, tiktai su labai nežymia 
išmintim.

Apie iš seniau gyvenančius 
mūsų tautiečius čia kalbant, su 
didele širdgėla tenka pažymėti, 
kad yra tam tikra dalis, sakau 
tik dalis laikinai suklydusių ar 
visai pĮasidav.usių ir tuo pačiu 
dingusių mūsų Tėvynei — Mo
tinai vaikų.

Šiuo rašiniu kaip tik ii’ norė 
čiau panagrinėti tą mums jaut 
rų reikalą.

Pirmiausia tenka dideliu 
dėkingumu minėti 

tuos tauriuosius mūsų tautos 
sūnus ir dukras, kurie iš seno 
gyvena čia, bet liko garbingais 
garbingos Lietuvių Tautos vai 
Kais. Vieni iš jų Nepriklauso
mojo Lietuvos gyvenimo nėra 
net matę, kiti iš jų išsvajotą 
mūsų Tėviškę tik iš tėvų pasa
kojimų pažysta, bet kaip jie 
jautrūs yra tėvynės kančioms, 
kaip jie nuoširdžiai stengėsi ir 
tebesistengia pradėti savo' bro
liams ir sesėms tremtiniams. 
Kokiu nuošiidurnu jie dirba vi
suomeninį darbą.

Jiems visiems priklauso 
visų naujai atvykusiųjų bend
ra, nuoširdi, lietuviška padėka. 
Tokie pasišventėliai nebus nie
kada pamiršti, nepamirš jų ir 
mūsų Motina — Tėvynė, pa
sipuošusi naujais Laisvės Rū
bais.

Dabar apie vaikus palai
dūnus.

Jųjų tarpe galėtume įžiūrėti 
keletą grupių. Tie, kuriuos 
Dantė talpintų savo pragare 
giliausiai — žemiausiame rate, 
yra labjausiai mūsų Tautai 
prasikaltę. Tai judošiai, kurie 
už grašį tarnauj'a svetimie
siems. Jie, gyvendami laisvo
je Kanadoje, galėtų ir taip pel 

nyti sau duoną garbingai. Ai 
jile pagalvoja apie savo atei
tį?. . . Ar jie nemato kokio už
mokesčio susilaukia dar dides
ni parsidavėliai už geležinės už 
dangos? Kai mauras atlieka 
savo — jis nebereikalingas; šie 
dar savo neatliko, dar jie rei
kalingi, tačiau jie patys to ne
mato. Neturiu jokio tikslo to
kių nuo jų pasirinkto judošiš- 
ko darbo atkalbinėti, tačiau 
buv. tremtiniams perskaudu 
yra net juoktis, kada vistik to 
kių maurų esama net čia Kana 
doje.

Tokie „vadeliai“ neva „švie
čia“, kitaip tariant — kvailina 
savo brolius ne sava išmintimi, 
bet iš aukščiau nurodytais ar
gumentais ir metodais, nes pa. 
tys jie yra per kvaili, kad gale 
tų susiorientuoti, sugebėtų su
sivokti ir parinkti geriau mas
kuotą būdą savo veikimui. Na, 
ir neriasi vyrai iš kailio. . . UŽ 
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„EGLĖ ŽALČIŲ KA RALIENĖ’’ PASAKAI.)

įai kiekvienas KLB-nės padali 
nys, kiekvienas sąmoningas lie 
tuvis, kur jis begyventų, turi 
tokius išgamas žinoti, ne tam, 
kad kam nors įduotų, bet tam, 
kad Tėvynė — Motina vėliau 
sužinotų, kuris jos vaikas pasi
leidęs.

Kodėl tokiems tada bijoti, 
jei jie bus kur nors žinomi? 
Juk jie su Motina vistiek yia 
nutraukę visus ryšius ir ją par 
dbvę už trisdešimt sidabrinių...

Buvę tremtiniai visai nepa
būgo ir dabar nebijo, kad jų 
sąrašus seniai jau „garbingi“ 
buv. UNRKA ar IRO pareigū
nai yra atidavę, kur reikia, vie 
ni iš žioplumo, kiti už pinigą.

Juk laisvoj Kanadoj be teis
mo nieko nenukankins ir nesu
šaudys, kaip kad daro už gele
žinės uždangos. Teisme tokie 
didvyriai visada galės išsiaiš
kinti ir skundikus žinoma ati- 
tjlnkamai nubausti.

Mūsų, kaip naujųjų atei
vių, pareiga net, nūdienė 
misija yra įspėti šį laisvą, 
demokratinį ir vaišingą 
kraštą — Kanadą, kokie 
pavojai gręsia ir jos lais

vei,
jei toji didžioji žmonijos geda 
— komunizmas ir čia įsivy
rautų.

Tas, kuris dirbdamas dreba 
dėl savo darbo ir ateities, yra 
tuo pačiu jau nenaudėlis. Jo 
sąžinė nerami; reiškia jis dip 
ha blogą darbą.

Tačiau „šuo yra pakastas“ 
kur kitur. Tie „vadeliai“ ži
no, kad jie tokiu būdu nustos 
didelės kvailių bandos, kurie 
patys nieko negauna, bet pas
kui juos seka ir nesąmoningai 
padeda pūsti jų dūdon, tuo pa
čiu uždirbdami savo mulkinto
jams „algas“ — Judo grašius.

Dabar šiek tiek
apie suklaidintąją avių 

bandą, 

kuri yra likusi tokia klusni, ku 
ri seka ir klauso, ką jiems sa
ko „vadeliai“.

Čia reikia pažymėti, kad 
juos taip išauklėjant savo lai
ku buvo prie jų einama rūpes
tingai ir atsargiai. Buvo pa
naudoti patys tinkamiausi, psi 
ekologiniai metodai jiems kini 
dinti. Didelė jų dauguma ma
žai raštingi ar visai neraštin
gi. Tad pirmoj eilėj buvo 
stengiamasi ne išrauti tikėji
mas, bet pakirsti pasitikėji
mas tais, kurie jiems tai kala. 
Juk ir spauda leidžiama pagal 
jų skonį ir lygį. Juk kaip ne
tikėsi tam, kad žiūrėk ir pats 
redaktorius toks pat mažai raš 
tingas, kaip ir jis pats, tad ar 
gali jis netiesą rašyti.

•Jie, vargšai, neskaitydami 
kitų laikraščių, visai net neži 
no, kad kartais kas pas juos 
parašoma, yra visai priešinga 
jų dievinamiems dalykams, 
bet komunizmas juk žino, kad 

tikslas pateisina priemoftes. 
O kai jau įgaunamas pasitikė
jimas, einama toliau. Ir taip 
tas vargšas mūsų brolis apraiz- 
gomas tais nematomais vora
tinkliais ir jis ima tikėti visu 
tuo ir tikėti tikrai nuoširdžiai. 
Jis tiki, kad darbininkui So
vietų Rusijoj ir jo pagrobtuo
se kraštuose tikrai yra geriau 
gyventi; kad darbininko pade 
t is ten vis gerėja; kad paval
gęs pietų ten darbininkas gan 
porą valandų numigti, o pas
kui dar porą valandų padirbė
ją iki darbo dienos pabaigos.

Kaip tuos kvailumus įtikin
si,, kad ten taip nėra; kad 
jiems imti į rankas kitokius 
laikraščius draudžiama, tas 
jiems taip įskiepyta.

Tokiems paklydėliams ten
ka žodžiu susiduriant aiškinti, 
kodėl girdi, mes buvę tremti
niai skaitome savąją spaudą, 
bet nesibijome ir jūsų spaudos 
paskaityti, mes kitokiais nuo 
to nepavirsime, nes savo kailiu 
esame išbandę, o jūs, suklai
dintieji, esate nepalyginamai 
didesni „buržujai“ už mus.

O kodėl jų „vadeliai“ jau iš 
anksto skiepijo jiems neapy- 
•kantą naujaisiais ateiviais, 
(apšaukdami visokiais fašistais 
ir pan. Jie gerai numatė, kad 
pagausėjus naujiesiems atei
viams, baigsis jų dienelės. . .

Nebūtų bėdos, jei tie maurai 
nebūtų toku įžūlūs. Juk Tini 
minso įvykis, ar kova Montic- 
aly — Vytauto Klube ar nėra 
ženklai, kad jau laikas visiems 
sąmoningiems lietuviams pa
sakyti: gana!

Negana dar pasakyti „ga
na“, kurio jie gali paklausyti 
ir keisti savo taktiką. Tas „ga 
na“, kurio jie. gali paklausyti 
‘zisomis legaliomis priemonė
mis.

Kad didelė dalis pakydushj 
iuoj atgręš jiems nugarą, ro
do net tokie reiškiniai, kad d.iu 
gelis tokių lik' . Dievą; kai ku 
rie nešiojasi net škaplierius ai 
kitokias devocionalijas, kuni
go, nevengta susitikti ir net. jį 
paslaugos prašo, bet. žiūrėk, 
nepatinka jam lietuvis inteli
gentas. Daugelis jų pradeda 
pajusti, kad vienur anksčiau, 
kilur vėliau, komunizmas atsi 
ras už įstatymo ribų, todėl 
tenka laukti, kad daugeliui bui 
mė pravers akis, bendradar
biaudami ii susidurdami su 
naujaisiais ateiviais lietuviais 
jie, pagaliau ir patys įsitikins, 
kad klydo.

Kad taip bus mes greit įsiti
kinsime.

>s tvanas
sisiekimo centras, tai čia ir tu
ri būti miestas. Juo labjau 
mums nebesuprantamas tas 
Winnipego kūrėjų prisiriši
mas prie tos drumzlinos vie
los, kadangi Raudonoji prade
dant 1926 metais (tai tik nuo 
tų metų prasideda bfaltavei- 
džių istorija tose vietose) jau 
penkis kartus šį slėnį skandi
no, kiekvieną sykį išvaikyda
ma pirmuosius čia įsimetusius 
baltaveidžius.

Šiandien, kada purviname 
vandenyje per ištisus du mė
nesius maudosi per 13 tūks
tančių namų ir apie pusė mi- 
liono akrų žemės tyvuliuoja po 
60 mylių ilgumo ir nuo 5 iki 4 0 
mylių patuino ežere, tų namų 
atstatymas, atremontavimas ir 
neapsėtos žemės nuostoliai, 
spėjama, sieks per 200 milio- 
nų dolerių! Žodžiu, Kanada 
begalinis kraštas, begaliniai ir 
gamtos įvykiai čia vyksta.

Winnipego padėtį šiame 
krašte galima įsivaizduoti 
■taip: įsivaizduokite milžiniš
ką „leiką“ (koštuvą), kurio 
taurė prasideda Winnipege ir 
kraštai įsikiša į USA, North 
Dakota ir Minnesota raisty- 
nus, o kitapus Vinnilpego, į 
šiaurę, eina tos „leikos“ kak
lelis. Tą leiką pripilkite van
dens ir laukite, kol visas van
duo pro tą kaklelį prasikoš. 
Vadinasi, kol tik tas 600 my
lių ežeras nuplauks, tol Win- 
nipegas, bus apsemtas, kadan
gi greit už Winnipego Raudo
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Šiandien yra gegužės 24 d., 
vadinamoji Pergalės šventės 
diena, Winnipege tiek vėl šal
ta, kąd tenka pirštines užsi
mauti, o radijas net sniego pra 
našavo. Šventės šiemet nežy
mu, jei neskaityti retkarčiais 
vienur kitur vaikų šaudomų 
„fejerverkų“. Tačiau mieste 
likusių žmonių nuotaikos šian
dien šventiškos, nes tai pirma 
diena, skaitant nuo balandžio 
10 d., kada Raudonoji su savo 
atšakomis nebekyla, o mikros
kopiškais masteliais leidžiasi. 
Vandens smukimas prasidėjo 
prieš keletą dienų, vos po pusę 
colio per parą! Šiandien rnies- 
<as džiūgauja, kad jau visa 
pėda vanduo nuseko. Iki pa
vojaus aliarmas bus atšauktas, 
reikia, kad upė nusileistų dar 
bent 4 pėdomis, o tai, esą, 
truks dar 18 dienų!

Teisingi indėnai, kurie 
šiuos kraštus pažino prieš bal- 
tavei|ižiams latsikraustan,t, šį 
visą kraštą pavidino — Win
nipeg, mūsiškai, drumzlini 
vandenys. Apie tai būtų turė
ję pagalvoti Winnipego kūrė
jai, pirmieji pionieriai, ir sa
vo sodybas pasistatyti aukš
tesnėje vietoje. Bet kas gi ži
nojo tada, jog ateis geležinke
lių ir automobilių gadynė. Ta 
da visas susisiekimas buvo 
upėmis, tad anų laikų „amfibi
jai“ taip ir manė: čia susieina 
trijų upių mazgas (čia į Rau
donąją įtekta Assiniboinė ir 
Seine), tai čia bus svarbus su- 

noji upė susibėga į savo nor
malią vagą, kuri teka tarp ga
na aukštų krantų, ir koks van 
dens spaudimas iš aukščiau ir 
bebūtų, jis negali nei greičiau, 
nei plačiau nutekėti į Winnipe 
go ežerą. Dar nenormalesnė 
padėtis, turint galvoje, kad 
Raudonoji visą laiką plaukia iš 
pietų į šiaurę, ir kada Kanados 
USA pasienyje ir USA pusėje 
sniegas jau sutirpsta ii pa
virsta masėmis vandens, tai 
šiauriau Winnipego jis nė ne
pradedi! tirpti, o Winnipego 
ežeras visu savo 300 .mylių il
gumo ir 90 mylių platumo plo
tu ir šiandien tebemiega žie
mos miegu, stora edo antklo
de apsiklojęs. . . Be to, tas 
pats Winnipego (rumzlinų 
vandenų) ežeras turi labai siau 
rą ištaką, Įvairiomis ežerėlių 
sistemomis j, tolimą Hundono 
įlanką, o į save, be Raudono
sios jis turi dar priimti kitų 
dviejų milžiniškų upių — Sa- 
skačevano ir Winnipego — 
sistemas, neskaitant šimtų ina 
žų ir mažesnių upelių, kurie 
Kanados klimato sąlygomis 
pavasarį pasidaro milžiniškais 
vandens surinkėjais.

Bebrai (beavers), kuriuos 
dar neseniai Kanados „trape
riai“ buvo beveik iki paskuti
nio išnaikinę, šiandin vėl su dė 
kingumu atsimenami1, ne, tik 
kaip puikūs pylimų meisteriai, 
bet ir kaip mokytojai. Juo
kais sakoma, kad jei Winnipe
ge vietoje dvikojų žmonių bū
tu gyvenę keturkojai bebrai, 
jie Raudonąją būtų seniau su 
tvarkę ir tvanų niekas nebeži
notų. Dėlto kiek spaudai bu- 

šavininkai po šio tvano ne tik 
vo sensacijų, kada į labjausiai 
paskandintą priemiestį St. Vi 
tai atsikėlė vienas bebras ir ap 
sigyvenęs apsemto namo rū
syje, pradėjo nuo to namo ties
ti pylimą! Šiandien, ištisoms 
miesto dalims esant iki 11 pė 
dų po vandeniu, ir bebrams 
čia jau per gilu. Winnipego 
miesto ežerą šiandien galima 
laikyti nusistovėjusiu dalyku, 
nes visas miestas, kuris metas 
jau gyvena vandens paukščių 
?,ženkle“. Dienas naktis či'a 
klykauja įvairiausios rūšies žu 
vėdros, ne tik keldamos triukš 
mą gatvėse, kuriomis tik ka
riuomenės amfibiniai vėžintai 
ir vandens paukščiai beplau
ko, bet ir ore jų pulkai skrai
do, dairydamiesi, kur vanduo 
iš namų sandėlių apsčiau mais 
to produktų išskalauja. Ypač 
naktimis klaikus įspūdis, kai 
viršum miesto klykauja neina 
lomi paukščių pulkui ir nuo ap 
tvinusių miesto dalių vėjas at 
neša nebešvaraus vandens dvo 
k imą.

Apie 50 tūkstančių civilių 
ir apie 5 tuksiančiai kariuome 
nės kelinta savaitė atkakliai gi 
na nuėsto apkasus, kurių gero 
ką dalį teko užleisti priešui, 
skubiai pasitraukiant Į naujus 
įsitvirtinimus. Raudonoji cik 
rai panaši į „raudonuosius“. 
Kur jau sykį raudonasis tva
nas užliejo, ten be kruvinos ko 
vos nųbesil raukia, o ir pasi
traukęs palieka visą atmosfi rą 
užnuodytą.

Bet nėra to blogo, kuris ne
turėtų savyje ir gerų pusių.

Atrodo, kad Winnipeg namų 
žvyrių ir smiltimis išsibarstys 
savo kiemus, bet ir per visą 
miestą paupiais turės savo „pa 
plūdymius“. Nes tuos milio- 
nus maišų su žvyru ir smėliu, 
iš kurių per mylių mylias vi
sais paupiais nutiesti didžiu
liai pylimai ir negpna to, ar
čiau pavojaus zonų aplink vi
sus namus bei pastatus ap(v< r 
ti smėlių maišų apkasai, tuos 
milionus maišų niekas jau ne- 
beišgabens v.ž miesto, c teks 
čia ir palikti. Taigi, piliečiai 
ir žada smėliu išsipilti visus 
paupius ir juo išlyginti visus 
gilesnius įdubimus. Darbo 
Winnipege bus dar ilgai po 
potvynio.

Reikia tik pamanyti, kad tie 
tūkstančiai namų, kurie taip ii 
gai išbuvo vandeny, be pagrin 
dinio remonto, pertinkavimo, 
perdažymo, nuodugnaus išva
lymo ir dezinfekcijos nebus 
įmanomi gyventi. O kur bal
dai, rakandai, indai, įrengimai, 
tvorelės, ir ttr Miesto elektros 
kompanija dar iš kelių pėdų gi 
lumos su vargais iškėlė vieną 
šaldytuvą „refrigerator“ ir 
elektros virtuvę, norėdami iš 
anksto išbandyti, kiek laiko 
ims ir kiek kastos vien tik 
t lektros priemonių remontas.

Nereikia pamiršti, kad gy
ventojai nuostolių ir papildo
mo didelio vargo turi net gy
vendami per mylią kitą nuo ap 
tvinusių sričių. Nes nėra to 
namo, iš kurio rūsių, kas tik iš 
gali įsigyti pompą, vanduo vi
są laiką yra pumpuojamas. O 
kiek tų namų, namelių, kur 
vanduo nepumpuojamas,

Nepaisant pastangų parody
ti, kaip vieningai ir didvyriš
kai miestas gynėsi nuo bendro 
priešo, esama ir dūmų, o dūmų 
be ugnies, kaip žinia, nebūna. 
Pasirodo, yra nemaža ir tokių, 
kuriems ta nelaimė pavirto tik 
romis aukso kasykloĘpis, ypač 
kas turi priemones gaminti rū- 
kailnigijausias tvanui kovoti 
priemones, maišus, batus, ap
darus ir tt. Ir valdžioje ne 
taip jau vieningi. Partijos pra 
deda pulti atsakingus asmenis 
„apsileidimu“ ir tt. Vyksta di 
džiausio masto aukų rinkimas, 
ir nors, atrodo, žymi dalis 
stambiųjų firmų ir organizaci
jų jau savo dalį paskyrė, ta
čiau dar labai toli iki nustaty
to sukelti fondo.

Winnipega buvo aplankęs 
pats premjeras, St. Laurent, 
kurs Winnipegą suramino, 
duodamas suprasti, kad Win- 
nipegui bus suteikta tos pat 
ivarkos pašalpa, kokia buvo 
suteikta Fraser upės potvynio 
aukoms, Britų Kolumbijoje. 
Plane numatyta ne tik nuosto
lių įmanomas padenigmas, 
bet. ir upės reguliavimas, kad 
ateityje panašūs potvyniai ne
bepasikartotų, nors tas planas 
yra fantastiškas.

išįaip ar taip, atrodo, kad 
Winnipego gyventojai turėtų 
prisitaikyti amfibijų egzisten
cijai, o kadangi ne visi tikisi ir 
ne visi gali arba turi interesų, 
atrodo, kad nevienas, keliams 
nudžiovus, dums iš Winnipego 
aukštesnių gruntų paieškoti. 
Viena Winnipego „laimė“, 
kad visur tas nedarbas ir nė
ra kur dumti. J. Pr-kus.
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Angį1* kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

Mums dribai tenka mokytis anglų kalbos. Kadangi tas 
mums sudaro vieną is svarbesniųjų uždavinių, tai apie 
anglų kalbą G. G. Skaitytojams duodame žinomojo ang 
lų kalbos žinovo, anglų kairios žodynų autoriaus, p. Pė 
teraičio išsamų straipsnį. Red.

KULTURINT KRONIKA

Ib Temos apimtis ir kaikurie 
terminai.

Šia tema noriu paliesti ang
lų kalbos išsivystymą nuo se
niausių laikų iki šių dienų, iš
keldamas anglų kalbos susida
rymo tik būdingiausius bruo
žus ir palygindamas jos rai
dą ir sąrangą su lietuvių kal
bia. Sustosiu tik trumpai lies 
senaisiais laikais, o plačiau 
panagrinėsiu šiandieninę kal
bą ir jos plitimą.

Prieš pradėdami gilintis į 
anglų kalbos raidą, turime iš
siaiškinti kai kuriuos terminus 
ir jų apimtp

Tremtyje vieni gyvenome 
britų zonoje, kiti amerikiečių. 
Vieni susidūrėme su anglais, 
kiti su amenkiečiais, bet ir vie 
ui ir kiti mokėmės angių kal
bos, tikėdamiesi išvykti Į ang
losaksų kraštus, t. y. Didžiąją 
Britaniją, Jungtines Amerikos 
Valstybes, Kanadą arba Aust
raliją.

Kyla klausimas, kodėl ne 
anglų zona, bet britų zona, ko 
dėl ne Anglija, o Didžioji Bri
tanija? Tiesa, mes dažniausia 
maišydavome šias sąvokas, o 
:r šiandien tenka girdėti, kad 
vienas brolis išvyko į Angliją, 
o kitas dar tebegyvena anglų 
zonoje. Bet tai nevisai tikslu. 
Anglai šiuo atveju griežtai ski
ria anglų ir britų terminų var
tojimą, kuris grindžias! jų tau
tos istorija.

Penktame šimtmetyje ang
lai, saksai ir jutai — trys ger
manų kiltys — iš šiaurės vaka
rų Europos įsiveržė į Britani
jos lygumas. Anglai įsikūrė 
šiaurėje, saksai pietuose, o ju
tai pietų rytuose. Anglų kiltis 
buvo pirmoji vadovauti kitoms 
kiltims, ir anglų tarme turime 
pirmuosius stambesnius litera
tūrinius ir kalbinius paminklus 
iš VII ir VIII šimtmečių. Tuo 
jie davė pradžią anglų kalbai, 
li'teratūnai ir istorijai. IX šimt 
metyje politinis, o to pasekmė
je ir kultūrinis vadovavimas 
kitoms kiltims perėjo į saksų 
rankas. Bet labai keista ir bū

dinga, kad jie save laikė ang
lais ir savo šnektą vadino — 
jau įprastu terminu — anglų, 
baksų kronika išvardija pen- 
Ikijas lįalbas, šnekamas Britani
joje, būtent: anglų, britų, ško 
tų, piktų ir lotynų. Reiškia, 
jau senaisiais laikais visos trys 
germaniškos šnektos — angių, 
saksų ir jutų — turi bendrą 
pav/adinimą, kuris ir šiandien 
tebevartojamas. Kadangi ang
liškai kalbantieji (platesne 
prasme) gyveno plotuose į pie
tus nuo Škotijos ir Į vakarus 
nuo Wales, tai toji Britanijos 
dalis ir buvo vadinama Angli
ja.

Kaip germanų viena kiltis iš 
ryškėjo ir davė pavadinimą 
bendrinei kalbai, tautos istori
jai ir salos didesnei daliai, taip 
ir pagal vieną keltų giminę — 
britus — visa sala buvo pava
dinta. Jau senovės romėnai di
džiausiąją Europos salą vadino 
Britanija, o žmones Britanni. 
Patys keltai, atrodo, neturėjo 
saloms bendro pavadinimo. Tas 
terminas vėliau išnyko ir tik 
naujaisiais laikais prigijo sąry
šyje su Anglijos ir Škotijos su 
sijungimu. Jokūbas I (1603 —- 
1625) buvo pirmasis anglų mo
narchas, vadinamas Didžiosios 
Britianijos, Prancūzijos ir Ai
rijos karaliumi. Kada Didžioji 
Britanija užkariavo kitus žemy 
nūs ir įkūrė Britų Imperiją, ji 
visus laikė britais, nesvarbu, 
ar jie būtų (ingiai, škotai, ai
riai, prancūzai, indai ar kito
kios tautybės atstovai. Reiš
kia, britų sąvoka turi platesnę 
apimtį negu anglų ir dažniau
sia rišasi su politika ir imperi
ja. Už tat anglų kalboje gir
dėsime išsireiškimus kaip: 
British Empire, British Zone, 
British Isles (Britu Salos, ap
imančios Didžiąją Britaniją, 
Airiją ir mažesnes kaimynystė 
j e esančias salas), British ar
my and navy, British navy, Bri 
tish trade.

II aa Seniausieji laikai.
Palyginę šių dienų anglų kai 

bos žodžius su lietuvių kalbos

A. Liepinas su Ta Babuškinaite šoka, 

žodžiais, rasime daug panašu-prieš pusantro tūkstančio mc-
mų tiek rašyboje, tiek jų pras
mėje, pvz.: nose — nosis, son 
— sūnus, mother — motina, 
moteris, door — durys, rye — 
rugiai. Tas panašumas nėra 
atsitiktinis, bet rodo mūsų ir 
anglų kalbų giminingumą. 
Tiek anglų, tiek lietuvių kalba 
yra tos pačios šeimos nariai ir 
priešistoriniais laikais šnekėję 
ta pačia prokalbe.

Palyginę anglų kalbos žo- 
dž?us su vokiečių kalbos žo
džiais, rasime dar daugiau ben
drybių, pz.: angį, hand: vok. 
Hand, arm .— Arm, gold — 
Gold, knee — Knie, house — 
Haus, garden — Garten, fath
er — Vater. Čia ne tik šaknis 
ta pjati, bet ir galūnės tos pa
čios. Reiškia, kad anglų ir vo
kiečių kalbos senaisiais laikais 
turėjo sudaryti vieną bendią 
šaką. Reikia mjanyti, kad vo
kiečių ir angių protėviai dar 

tų lengvai susišnekėję ir skir
tumas nedidesnis buvęs, kaip 
tarp žemaičių ir aukštaičių. 
Bet mūšų protėviai tikrai jau 
nebūtų supiatę nei anglų, nei 
vokiečių tais laikais, jei jiems 
liūtų tekę susidurti. Kodėl?

Mes priklausome baltų ša
kai, o anglai ir vokiečiai — ger 
manų, toj pačioj indoeuropie
čių kalbų šeimoje. įkaltų ir 
germanų atsiskyrimas įvyko 
dar priešistoriniais laikais. Ka
da, tiksliai negalima pasakyti. 
Kas labjausįai atitolino ger
manų kalbas nuo kitų kalbų 
yru priebalsių pervarta ir lais
vo kirčio netekimas.

Pripbalsių pervarta, kuri įvy 
ko dar prieš Kristaus gimimą, 
labjausiai palietė dantinius, lū 
pinius ir gomurinius priebal
sius. Pirmykštis priebalsis t 
buvo paverstas į th, d į t, g į 
k, p į f ir pan. Šitos pervartos

NAUJAS ŽURNALAS
Jungtinėse Amerikos Valsty

bėse išėjo naujas literatūros 
žurnalas „Nemunas“, kurio re
daktoriais yra L. Dovydėnas, 
A. Rūkas ii dail. P. Augius. 
Žurnalas pasiryžęs būti popu
liarus ir visiems prieinamas.

— Prof. Mykolas Biržiška 
su žmona jau nuvyko j Kalifor
niją ir apsigyveno pas savo 
dukterį ir žentą — Oną ir K. 
Barauskus, Los Angelėse.

— Anglė M. Buckncdl, be- 
važinėdama po Vokietijoje 
įsančias DP stovyklas, įrašė 
daugelį DP žmonių įkalbėji
mų, kuriuos ji dabiir retkar
čiais transliuoja per radiją.

nepatyrė nei lietuvių, nei lo
tynų kalbos. Tai puikiausiai 
galime pastebėti sugretindami 
lietuvių, lotynų ir anglų žo
džius. Kadangi anglai, kaip 
vėliau matysime, naujaisiais 
i'aik|us pasiskoino daug žo
džių iš lotynų kalbos, tai ang
liškam pavidale ir sužymėsiu 
tos pačios šaknies lotynų sko
linius ir toliau senus angliškus 
žodžius, kurie bus germanų 
kilmės, pvz.:
dant-inis, dant-is: dant-al:

tooth; 
pad-as, ped-a : ped-al: foot; 
pat-inas: pat-ernal: father; 
trys: triad . three;
jung-as: con-jug-al: yoke; 
grūdas: granular: corn.
Ne't ir nepatyrusi akis engvai 
galės atpažinti tas pačias šak
nis lietuvių ir lotynų kilmės, 
bet sunkiau germanų kilmės 
žodžiuose.

Indoeuropiečių prokalbė, 
kaip ir lietuvių kalba, rodo, 
kad yra turėjusi nepastovų kir
tį. Kirtis galėjo būti ant pir
mojo, antrojo arba ir paskuti
nio skiemens. Germanų kal
bos prarado tą laisvumą dar ta 
da, kada jos buvo nesuskilu
sios į atskiras tarmes. Kirtis 
pasidarė pastovus ir dedamas 
ant pirmojo skiemens.

Jei galūnės nekirčiuojamos, 
jos tuo pačiu neaiškiai taria
mos ir ilgainiui prpdeda nykti,. 
Šis kaitybinių galūnių nyki
mas prasidėjo jau senaisiais 
laikais, bet apčiuopiamai paste 
bimas istoriniais laikais.

(Bus daugiau).

„ČIA MŪSŲ ŽEMĖ. .
„Draugo“ spaustuvė Chica- 

goje baigia spausdinti A. Vi- 
lainio „Žmogus, kuris amži
nai keliavo“ 2 sąsiuvinį. Šis 
sąsiuvinys pavadintas „Čia mū 
sų žemė“.

(Turiny randame keliolika re 
portažų iš kelionių Lietuvoje. 
Aprašoma šiam sąsiuvinyje 
vysk. Valančiaus, Simano Dau 
kanto, Šatrijos Raganos, VI. 
Putvio tėviškės. Amžinai ne
pamirštamos Žemaičių švento
vės: Šiluva, Tytuvėnai, Žemai
čių Kalvarija, Senieji kultū
ros švyturiai: Kražiai, Varniai 
ir tt. Gražiosios vietovės, k. t. 
Medvėgalis, Platelių ežeras ir 
kit. Telpa keliolika nuotraukų 
ir iliusitracijų.

Šį sąsiuvinį ir visus kitus ga 
Įima įsigyti šiuo adresu: A. 
Vilainis - Šidlauskas, 5300 W. 
23 PI. Cicero 50 III. U. S. A.

Atskiro sąsiuvinio kaina 
0,50 dol. Visu sąsiuv. kaina 
3,50 dol.

BALETO KONCERTAS 
BOSTONE

Bostone apsigyvenusieji Lie
tuvos baleto artistai A. Liepi
nas ir T, Babuškiniatė - Vasi
liauskienė, Įsteigė baleto studi
ją, kurioje muzike dirba Lie
tuvos Konservatorijos fortepi
jono profesorė Sofija Paleček- 
-Levickienė.

Be savo pedagoginio darbo, 
šie menininkai. Sekminių pro
ga, gegužes 28 d., Bostone ruo 
šia klasikinio šokio koncertą, 
kuriame be jų pasirodys dar 
sol. dainininkė J. Krištolaitytė 
;r Bostonietė šokėja R. Onig- 
man. Tai pirmieji lietuvių ba
leto koncertai Amerikoje.

Baleto artistai A. Liepinas 
ir T. Babuškinaitė rudenį ža
da pasirodyti ir Kanadoje.

— Rašytojas J. Jankus iš 
tremties atvyko į Amenįią ir 
apsistojo New Yorke.

— Amerikos gydytojai išra
do būdą inkstų akmenis šalinti 
aukšto dažnumo garso bango
mis. Daromi bandymai.

— Dailininkas Adolfas Va- 
leška atvyko į JAV ir apsigy
veno Rochestery.

t— „Kryžių“ ‘ autorius V. Ra 
monas bando iš Australijos per 
sikelti į JAV.

Vytautas Dubra

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ
ROMANO IŠTRAUKOS

prastąjį gyvenimą, o su juo kar 
tu ir religines formas. Antras 
•kaltininkas turėjo būti kurian
čio žmogaus svaigulys, kuris, 
suteikdamas gyvenimo pilnu
mo pajautimą, nebeskatino 
ieškoti pradžios ir galo kažkur 
už žmogaus ribų. Kaip pa
prastas žmogelis, jausdamas 
savo menkystę, netiki, kad pa
saulyje nebūtų nieko aukščiau 
už bejėgį žmogų, taip vienas 
kitas, pajutęs savyje kūrėjo ki 
birlkštį, nebesiilgi ir nebeieško 
kitų aukštybių.

Iš tikrųjų tada man rūpėjo 
ne priežastys, bet tai, ką aš tu 
rėjau akivaizdoj. Man viskas 
nepatiko, o galutinai mane at
baidė gyvi modeliai. Aš prisi
menu sunykusį senį ir viduri
nio amžiaus moterį. Jie sėdė
davo studijose visiškai nuogi, 
Įsmeigę akis į tolį. Ką jie tu
rėjo jausti? Už duonos kąsnį 
parsiduoti kūnu ir siela! Koks 
didelis turėjo būti Jų skurdas, 
pastūmęs į tokį darbą. Kaip 
jie turėjo jaustis grįžę į savo 
šeimas?

Taip, prieš pažindama meno 
vertybes, aš pažinau vargo ir 
parsidavimo kartumą. Pirmą 
kartą aš taip ryškiai pajutau 
gyvenimo žiaurumą: už pinigą 
perkama viskas, pagĮUl laisvą 
susitariamą, ir niekas neturi tei 
sės pasiskųsti, kad buvo pa
naudota priecarba. To man bu 
vo gana. Aš mečiau Meno mo 
kyklą.

Nutlaukimas pradėto moks
lo buvo mano gyvenime pir
mas didesnis nepasisekimas. 
Kada kitų metų rudenį aš įsto
jau į Teisių fakulteto Ekono
mijos skyrių, mano pasitikėji
mas savimi buvo palaužtas. Aš 
abejojau del savo pasirinkimo, 
apsisprendimas atrodė, netvir-

3.
Rudeniop pas mus vėl atsi

rado tarnaitė. Aš pradėjau lan 
kyti mokyklą. Pirmus mėne
sius aš buvau nedrąsi, kay» tik 
ra naujokė. Aš vaikščiojau, 
lyg apgraibomis. Bet toliau 
susivokiau ir nusivyliau, nes 
čia sugriuvo mano nayvus įsi
tikinimas, kad menas yra nuo 
nieko nepriklausantis grožio 
švitėjimas arba regimas žmo
gaus dieviškosios dalies išsi
veržimas.

Vietoje viso to, mokykloje 
aš radau darbą, kuris žadėjo iš 
mūsų padaryti paprasčiausius 
amatininkus. Aš nenorėjau su 
prasti, kad bet kam išreikšti ar 
perduoti reikalingas yra mokė 
jimas ir prie monės. Mūsų ži
nioje yra viskas: garsai ir žo 
džįii, formos ir spalvos, bet 
jas panaudoti moka tik retas 
burtininkas.

Mes turėjome piešti orna- 
me ntus, turėjome braižyti ir 
mokytis perspektyvos. Visa 
tai neturėjo nieko bendra su 
tuo, kas galėtų kalbėti į ma
no sielą. Ne gana to, nepati
ko man ir aplinkuma. Mo
kyklos jaunimas buvo žymiai 
kitoks, kaip kitur. Kiekvienas 
kuo nors išsiskirdavo: drabu
žiais ar laikysena, šusišukavi- 
mu ar dar kuo nors kitu. Mo
teriams, sakyčiau, trūko mote
riškumo, o vyrai jų atžvilgiu 
nerodė reikiamo nųindagumo 
ar nuolankumo. Daugelis bu
vo nebaigę gimnazijos.

Netrukus patyriau, kad čia 
smarkiai buvo paplitusios an
tireliginės nuotaikos, kurioms, 
matyt, buvo palanki dirva. Pir 
mas kaltininkus buvo vadina
mųjų menininkų manijos su pa 
sididžiavimu paneigti visą pa 

tas, nes netolimos praeities pa 
vyzdys rodė, kaip lengva yra
suklysti.

Lyg savo klaidą išpirkdama, 
aš vėl pradėjau virti namie pie 
tus. Net pati sau aš nedrįsau
ivirtinti, kad mano studijos bū 
tų būtinos. Mokymasis pasida 
rė džiugiau dėl visko, kad, rei
kalui esant, galėč’au gauįi ko
kią tarnybą. Šiais sumetimais 
aš ir pasirinkau Teisių fakul
tetą, skaitomą lengviausiu, nes 
mokslui skuti galėjau tik at
liekamą laiką. Apskritai, mo
kytis didelho noro neturėjau, 
todėl stengiausi, kad man už
tektų paskaitas lankoti, o na
mie ruoštis nereikėtų. Paskai
tų lankymas buvo tam tikras 
įvairumas, namie gi buvo yien 
sausais darbas. Be to, iš tos 
trurripos dienos, dalį laiko aš 
turėjau skirti pramogoms ar 
šiaip susitikimams su draugė
mis ir pažįstamais.

Šiaip taip susigaudydama 
reikalingą minimumą, aš bai
giau pirmą ir antrą kursą. Dve 
jų metų lapai vėl užsivertė, o 
aš gyvenau dabartimi ir tebeti
kėjau, kad visas mano gyveni
mas tebėra pryšakyje. Jei ne 
mano brolis, kuris mano akyse 
iš vaiko išaugo beveik į vaiki
ną, aš būčiau netikėjusi, kad 
tokiu trumpu laiku yra prabė
gę tiek metų ir kad tie metai 
gali taip žmones pakeisti.

Pradėdama trečią Teisių fa
kulteto kursą, aš buvau dvide
šimt dvejų metų.

II.
Nusipirkusi vakarienei deš

ros ir sūrio, aš iššokau iš krau
tuvės ir čia pat išgirdau:

— Labas vakaras, Stefa!
Pasisukusi į tą šoną, aš pa

mačiau Petrą Rimką, gimnazi
jos laikų pažįstamą, dabar stu
dijavusį humanitarinius moks
lus. Laukdan^as, kaip aš re
aguosiu į jo pasisveikinimą, jis 
buvo sustojęs vietoje, už kelių 
žingsnių nuo manęs. Sustojau 
ir aš ant šaligatvio krašto, nes

man reikėjo pereiti skersai gat 
vę. Tik tada jis pajudėjo ir 
priėjo prie manęs.

— Kaip aš džiaugiuosi, ta
ve sutikęs, — kalbėjo jis, 
abiem rankom laikydamas ma
no ranką. — Bet susitiki! dar 
nėra viskas. Jei tu būsi sukal
bama, tada aš tikijai būsiu lai
mingas.

— Sukalbama aš esu visuo
met. Tu tik kalbėk aiškiai ir 
lietuviškai, kad aš galėčiau ta
ve suprasti.

— Tu 1ie reikalo juokiesi. 
Aš visą dieną sėdėjau pats vie 
nįas su savo mintimis ir nebeiš
kenčiau. Išėjau ieškoti žmo
nių. Gal, sakau, sutiksiu ką 
nors, su kuo galėčiau išsiblaš
kyti. Jei tu sutiktum, mes ga
lėtumėm abu į kiną nueiti.

— Į kiną gah tu ir vienas 
eiti. Vistiek kine tu ne mani
mi domėsies, — pasijuokiau 
aš.

— Aš sakau tau, kad aš 
pats nuo savęs bėgu. Kodėl tu 
negalėtum mjan tiek gera, pa
daryti? Aš nenoriu būti vie
nas.

Rimka man nebuvo labai įdo 
mus kompanijomis, bet nueiti 
į kiną aš nebuvau priešinga. 
Vis dėlto ;aš atsakiau:

— Aš turiu dar pareiti į na
mus vakarienės.

Rimka pasižiūrėjo į laikrodį.
— Dar daugiau valandos 

laiko. Aš palydžiu tave, Stefa, 
iki namų, tu pavakarieniausi, 
o aš tuotarpu parūpinsiu bilie
tus ir lauksiu prie kino.

Aš nesipriešinau. Mes per
ėjome skersai gatvę ir patrau
kėme Žaliakalnio link. Rimka

parašytą scenos veikali'uką. Tu 
rįnio priqfinninti nebegalėjau, 
tik žinojau, kad vaidinimas bu
vo karštai patriotinis. Drama 
tiškiausiuose momentuose žiū
rovai netyčia susijuokdavo, bet 
kalta čia buvo, reikia manyti, 
vaikiška vaidyba. Nuo to laiko 
Rimka buvo radęs ne vieną pro 
gą mane susitikti, pašnekėti 
apie savo sumanymus ir net šį 
tą iš savo kūrybos man paskai
tyti. Kada jis laukčlavo ar 
klausdavo mano nuomones, aš 
visuomet jį pagirdavau. Gal 
aš ir nejaučiau jo patetiškų fra 
zių vertės, bet iš viso aš ste
bėjaus, kad toks jaunas vaiki
nas sugeba tokių dalykų prira 
syti. Aš pati nieko nerašyda
vau ir negalėjau įsivaizduoti, 
kaip galėčiau ką nors parašyti. 
Apskritai, ne tik man, bet ir 
skaityti mėgstančiam jaunimui 
sunku buvo susidaryti geresnį 
literatūrinį skonį, kada savų ir 
verstinių knygų buvo nedaug, 
o geresnes galima buvo net 
ant pirštų suskaičiuoti.

Atspėdama, apie ką Rimka 
šneka, aš pasiteiravau:

— Tur būt, ką nors rašai?
— Dėl to aš ir sielojuos. Kad 

ir šiandien: rašiau, rašiau, net 
pavargau, o kai pagalvoju — 
vis ne taip, kaip reikėtų, ir ga
na.

— Aš stebiuosi, kad tu gali 
pats savo darbą vertinti. Aš, 
pavyzdžiui, nematau nei scivo 
klaidų, nei pasisekimų, — kal
bėjau visai nuoširdžiai prisi
mindama, kaip dar gimnazijos 
laikais laukdavau mokytoją 
grąžinant ištaisytus rašomuo
sius darbus ir nieHacįps nebū

vis šnekėjo:
— Dabar mes skubam. . . 

Aš turėčiau [.au tiek daug pa
pasakoti. Žinai, man nelabai 
seMasi. O g^il aš per daug no
riu? Bet nieko neveikti aš taip 
pat negaliu.

Aš žinojau, kad dar gimna
zijoje būdamas, jis jau šį tą ra
šinėjo. Kažkokios šventės pro 
ga mokiniai net suvaidino jo 

damas nenoriu niekiam įtikti, 
bet, aš turiu tikslą ir jį norė
čiau pasiekti. Todėl savo ra
šymą aš vertinu tokiu požiū
riu: pasisekė ar nepasisekė. 
Žinoma, ir čia aš galiu smar
kiai klysti. Aš negaliu žinoti, 
kaip ten iš tikrųjų ^ra, bet aš 
galiu džiaugtis ir tariamu pa
sisekimu, jei aš taip jaučiu, 
jei aš taip suprantu.

Aš nusišypsojau. Rimka bu 
vo judrus ir nuoširdus, tačiau 
man neteko girdėti, kad kas 
nors jame būtų įžiūrėjęs didės 
nį talentą. Ii dar blogiau: kad 
ir rimčiausias būtų, jis būdavo 
dažnai juokais pasitinkamas.

— Vadinasi, į rašytoją rei
kia žiūrėti, kaip į vaiką, — kai 
bėjau aš. — Pagalys jam pui
kiai gali atstoti arklį. Jis žai
džia patenkintas, o suaugę nuo 
lankiai šypsosi ir negali atsi
stebėti vaiko rimtumu. Vaikui 
vengiama prieštarauti, nes 
lengva yra sugadinti jo 
džiaugsmą, o jo vaikiškas pa
saulis vistiek negali vienu mos
telėjimu pasikeisti. Taigi, te
gul sau džiaugiasi. . .

— Kodėl tu juokiesi, Stefa?
— Čia teisybė o nejuokas. 

Argi tu nežinai, kaip nuolai
džiai žiūrima į įvairius meni
ninkus? „Ak, jis meninin
kas“, sakomą, kada nenorima 
griežčiau pasisakyti ar papeik
ti. Tokiu pat būdu jam atlei
džiama, nors jis tvirtintų, ktid 
balta yra juoda.

— Taip, iš mūsų juokiasi, 
nes kasdieniniame gyvenime 
rnes savotiški, dažnai neprak
tiški. Tačiau, kada prieinama 
prie mūsų srities darbo, mes

davau tikra, kad gausiu paten
kinamą pažymį. Kartais vie
toj laukiamo dvejetuko, gauda
vau net penketuką.

— Apie absoliutinį vertini
mą negali būti ir kalbos, — kai 
bėjo Rimka. — Skaitytojas 
knygą vertina pagal savo pa
linkimus ir sugebėjimus. Jis 
norėtų ją būtinai ant savo kur 
paliaus užtempti. Aš gi rašy-

norime, kad su mumis būtų 
rimtai skaitomasi. — Rimka 
padarė trumpą pauzę. — Skau
du, tikrai skaudu, gal geriau
si žmonės, kurie savyje dieviš
ką kibirkštį nešioja, laikomi ne 
vertais eilinio žmogaus, mokan 
čio tvarkingai apsirengti, pa
valgyti ir išsimiegoti. Kodėl 
pasaulis taip neteisinghi viską 
vertina? 1
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MIRE SMUIKININK
Toronte gyvenęs smuikinin

kas Vladas Rimša, ruošdama
sis išvykti Italijon, neseniai da 
vė paskutinę — atsisveikinimo 
koncertą. Nuostabiu sutapi
mu, tai buvo tikrai paskutinis 
ir drauge atsisveikinimo kon
certas, deja, tiktai išvykstant 
jam ne į Italiją, bet į amžiny
bę. Dar nuostabiau, kad jam 
tame koncerte akompanavo 
Antanas Dvarionas, kuris taip 
pat jau palaidotas. A. Dvario
nas mirė gegužės 18 dieną, o 
Vlkidas Rimša — gegužės 19 
dieną.

Tokiu būdu, Torontas iš
kart neteko dviejų muzikų.

Vlladas Rimša yra gimęs 
1918 metų balandžio mėn. 9 
dieną Lindynėje, Miežiškių 
valsčiaus, Panevėžio apskrites. 
1936 mehais, baigęs aukštąjį 
mokslą, Vladas Rimša įstojo

AS VLADAS RIMŠA
Kauno konservatorijon, kurioje 
studijavo smuiką Vlado Motie- 
kaičib vedamoje 'smuiko kla
sėje. Vienoje ir Bregenze jis 
tęsė studijas ir dabf.ir das*. bu
vo pasiryžęs vykti Italijon ir 
ten giliau specializuotis. Smui 
kas, juk vienas puikiausių, bet 
ir vienas sunkiausių instrumen 
tų. Gerai pasmui'kuoti reikia 
pasimokyti apie 15 metų. Ir V. 
Rimša buvo pasiryžęs gerai 
smuiką valdyti. Deja, likimas 
kitaip lėmė.

V. Rimša, pagautas labai ap 
gauiaus pavasarinio oro, peisi- 
šaldė ijr, gavęs labai stiprų 
plaučių uždegimą, trumpai sir
gęs mirė.

Ir beveik vieną dieną Toron 
te supilti dviem muzikam ka
pai. Skaudi nelaimė lietuviams.

J. K.

DAILININKAI AMERIKOJE
Ignas Šlapelis rašo apie me

ną ir piešia peizažus; Vladas 
Vijeikis iliustruoja „Margu
tį“, leidinius, Bielskis deko
ruoja „Atžalyno“ pastatymus. 
Povilas Kaulnianas dirba pia
nų fabrike; P. Kiaulėnas pla
nuoja pastatus ir piešia; Vik
toras Petravičius dirba plieno 
fabrike; Adomas Varnas pie
šia portretus; Paulius Augius 
dirba graviūravimo Įmonėjg ii 
daulyvauj*a „The Marian * žur
nalo iliustravime. Visi jie gy
vena Čikagoje.

LITUANISTIKOS VEIKA
LAI VOKIŠKAI

Mokslo pasauliui vis dau
giniu besidomint lietuvių kalba, 
ypač kalbotyros srity, Heidel
bergo universitetas (Vokieti
joje) išleido du veikalus; dide 
lie lietuvių diaugo ir lietuvių 
kalbos tyrinėtojo Helsinkio uni 
veristeto prof. j. J. Miįikoia — 
„Urslavische Gramatik“ ir Er
nest Fraenkel — „Die Balti- 
schen Sprechcn“. Veikalus iš 
leido Carl Winter — -Universi 
taetsverlag, Haidelberg-, Ger
many.

SPAUSDINAMAS 
LIETUVIŲ ARCHYVAS 
Įvairiuose kraštuose gyve

nantiems lietuviams praneša
mą, kad vėl tęsiamas „Lietu- 
v.ų Archyvo“ spausdinimas.

„Lietuvių Archyvą“ įsteigė 
lietuviai laikraštininkai Lietu
voje 1941 metais. Jo Kaune ir 
V ilniuje pasirodžiusiuose ke
turiuose tomuose buvo apra
šyta pirmoji bolševikų okupa
cija. Penktam tomui vokiečiai 
jau nebedavė leidimo.

Tremtyje spausdinti „Lietu
vių Archyvą' * buvo neįmano
ma.

Dabar „Lietuvių Archyvas“, 
Lietuvos Istorijos Metraštis, 
apimąs bolševizmo, nacionalso- 
cializmo ir tremties metus, 
spausdinamas Jungtinėse Ame 
likos Valstybėse. Bus paskelb 
ta dar niekui nespausdintos do 
kumentinės medžiagos.

„Lietuvių Archyvas'* tęsi
niais bus spausdinamas mano 
gyvenamoje vietovėje einančia 
me lietuviškame laikraštyje 
„Dirvoje**. Adresas yra toks: 
. LIETUVIŲ ARCHYVAS

6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio, USA. 
Kad įvairiuose kraštuose gy

veną lietuviai galėtų ^pasirengti 
sekti „Lietuvių Archyvą*', pra 
nešu, jog su „Dirvos“ redak
cija yra susitarta pradėti jį 
spausdinti nuo š. m. liepos m. 
t dienos t. y., „Dirvos“ 27 nu
meryje.

Jonas Leonas, 
„Liet. Archyvo“ redaktorius.

PIRMIEJI AUKOTOJAI 
LITERATŪRAI

JAV lietuviams rašytojams 
įsteigus literatūros premiją, 
pirmąjį įnašą jai prisiuntė J. 
Rimašauskas ir V. Rocevičius 
— $ 25.

Naujos rašytojų draugijos 
adresai,; pirmininko — J. Ais
tis . Aleksandravičius, 48 Gre
en St., Putnam, Conn; sekreto 
rinus — B, Brazdžionis, 107 
Concord St., Lawrence, Mass., 
vicepirmininkų — J. Tjsliava, 
412 Bredford Ave, Brooklyn, 
N. Y. ir St. Santvaras, 19 Bur- 
rill Pl., So Boston, Mass.; iž 
dininko — F. Kirša, 923 Š 
Broadway, So Boston, Mass., 
USA.

— Architektas T. Vizgirda, 
daugelio vertingų knygų trem
tyje leidėjas, atvykęs Ameri
kon, gavo darbą savo specialy 
bėję ir dabar projektuoja dide
lės ligoninės statybos planus.

— Rašytojas Medardas Ka
varskas iš tremties atvyko Į 
JAV ir apsigyveno Detroite.
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1 sv. ryžių
2 s v. 3 ozą. rūkytų lažinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00

1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavoa
1 s v. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
£. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 554 sv. margar. $3.50

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
54 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių 
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs 
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr 

54 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

Siuntinys Nr. 77—-$6.90
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. (be 2 ozs.) k. taukų 
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado

B.C. ateities Kanados provincija
Savo plotu 366.255 kvadra

tinių ml., dėka milžiniškų že
mės turtų, kurių tik mažoji da 
lis tėra eksplotuojama (ypač 
tuo atsilikusios BC šiaurinės
sritys), šiuo melu yra greičiau 
šiai auganti Kanados provinci
ja. Nuo II pasaulinio karo pra 
džios iki šios dienos BC gyven
toju skaičius paaugo 40% 
(1941 mt. —817.861, 1950 mt. 
1,114.000). Pramonės eksper 
tų nuomom', gyventojų skai
čius toli gražu nėra pakanka
mas provincijos pramonės au
gimui. Neskaitant medžio pra 
monės, kuriai tenka 42% pro 
vincijos produktyvinio dolerio, 
eilė kitų pramonių savo įnašu 
prisideda prie provincijos bu- 
jojimo, kurių pagrindinis, kaip 
žemės ūkis, žuvininkystė, ka
syklos ir laivininkystė savo 
produkcijos aukšta kokybe vi
są laiką pelnytai užkariaaja 
eksportinę Kanados rinką. Pa
skutiniu laiku aptikti dideli

ANEKDOTAI
Žvirbliai pranašai.

Kai prasidėjo Antrasis Pa
saulinis karas, tuojau daugelis 
susidomėjo, kas jį laimės.?

Bet tuojau pasklido ir anek
dotas: K

— Ar negirdi, kaip visi 
žvirbliai ant dangčių čirška: 
„churchill - churchill - chur
chill. . .**

(Kas pasakys naujesnį?).

sitarnavo šalčio banga, apjuo
susi ilgesnj laiką BC.

Iš antros pusės, žinant, kad 
BC darbo paklausa daugiau
sia sezoninio pobūdžio (8—10 
mėn.’), poros mėnesių nedar
bas tėra normalus čia reiški
nys. Dėl pasaulinėse rinkose 
spragų (salioje karo išdavai) 
tiesioginiai daugiausia palie
tė laivininkystę. O kilos pra-

plotai (60 ml. akrų!) skystojo 
aukso — alyvos, taip pat daug 
žada BC augimui. Nepaslap- 
tis, kad ši Pacifiko krantuose 
Kąnados provincija, gerbūvio 
sąlygomis yra toli pralenkusi 
kitas provincijas (aukščiausi 
užmokesčiai darbo jėgai, sočia- 
hhis draudimas). Šios žiemos 
'net u didokas nedirbančių skai 
čius (62.000) vis dėlto nėra 
aliarmuojantis šešėlis. Šio skai 
cinus išaugimui daugiausia pa-

monės šakos — 1950 mt. rė
muose — nerodo regreso. Tai
gi, realistinėmis akimis verti
nantį ir šitais sunkesniais 
pokariniais metais, BC vis dėl 
to lieka progreso kely! V. L. 
Carter Bay, BC

VANCOUVER, B. C. Yra 
tokių „geradarių“, kurip Van- 
couverio lietuviams nuolat siun 
č:>i komunistinius laikraščius 
— „Vilnį*' ir „Nacių Balsą“. 
Mes kantriai kentėme, bet pra
dėsime skiebti, jei nesiliaus, tų 
fanatikų pavardes. Liaukitės 
su savo bestiališkais raštais,
,,progresyvieji“. V.

HAMILTON, Ont. Šešta
dienių lietuvių mokyklą turi 
jau 28 mokinius ir 3 mokytoj. 
Mokslas trunka nuo 9 iki 12 
vįil. Daugumas mokinių rodo 
gerą pažangą. Deja, ne visi, 
ypač seniau atvykę lietuviai, 
tinkamai įvertina mokslo ver
tę, o juk ir Kanadoje mokslus 
ežę žmonės turį vis dėlto ge
resnį gyvenimą ir pjistovesn} 

darbą. ham
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Sotus Alkanam Padėk
aid OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo. 
Prašykite pilno siuntinių sąrašo. Pristatymas trunka apie 18 dienų.

Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
C. 15 sv. grynų kšauln-.ų

taukų ...............$ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų  ...............$ 8.85

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

Siuntinys Nr. 63—$9.95
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. piln. rieb. sūrio
2 sv. 3 ozs. cukraus
2 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1 sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

jSiuntinys Nr. 14—$5.80 
L’ sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2sv.cukraus 
l sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv, marmelado
4 sv. degintos kavos 
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų............. $ 4.25

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $3.20
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

Rimkos kaltinime pasauli Javo gražu, 4Š visados mėgau 
buvo padalintas į dvi dalis: gyvumą, bei kartu vengdavau 
mes ir jie. Kadangi aš gale- tų, kurie, besivaržydami dėl 
jau priklausyti tik prie „jie“, mano palankumo, tą patį pa- 
aš turėjau ginti visus, o kartu lankumą mėgindavo afišuoti, 
ir save. Aš atsakiau: kaip savo laimėjimą, tartum

— Kodėl tu manai, kad 1o- mes būtume jų žiaidimo objek- 
kia pažiūra yra neteisinga? tai. Aš nenorėjau tikėti, kad 
Argi tu gali tvirtinti, kad koks Rimka būtų linkęs į tokį tuš- 
nors svajotojas <ir tepliolojas tuma, bet vis dėlto reikėjo būti 
yra vertingesnis už darbštų ir atsargiai.
pareigingą žmogų, iš kurio Mes perėjome vestibiulį ir k i 
darbo visiems naudos yra? limais išklotą foyer. Sienose

Rimka net stabtelėjo iš nu- švitėjo veidrodžiai, įvairiau- 
stebimo. J13 žiūrėjo į mane iš stais .atspindžiais mirgėjo tur 
plėtęs akis, o aš neišlaikiusi su tingos šviesos. Aš buvau iš pat 
sijuokiau. mažens pripratusi prie tokių sa

— Na, aš . taip ir maniau, litį, jos manęs nebestebino, ir 
Tu vis juokauji, — padarė ji- vis dėlto, kiekvieną kartą įei-

| TR. 8112 |
§ Skaniai užkąrite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir pa- g
$ siklausysite plokštelių muzikos g

LIETUVIU SVETAINĖJE |
| pas BRONIŲ JAZOKĄ |
i 7682 Edward St., Ville Las all" $

2450 ST. CATHERINE E.------------- — MONTREAL
Viena minutė kelio nuo Lietuvių Klubo

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS REINETAS TEL. CH. 0989
Alus. Didžiausias įvairių prekių pasirinkimas. Geriau
sia vieta siuntiniams paruošti siuntimui į Europą. Vie
toje supakavimas ir pašto patarnavimas be atskiro 

atlyginimo.

y Vyriškų ir moteriškų rūbų siuvėjas 1
i APOL. BERESNEVIČIUS j
| •*---------—- ---- -■ ft
g persikėle iš 2471 Messier St. .j 4298 St. Lawrent Blvd. |

(tarp Rachel ir Mt. Royal). '

j LIEI L VIS DAZV 1 OJAS į 
g Dažau namus iš lauko ir vidaus.
M Darbas atliekamas siąžining ai ir gerai.
E Kreiptis: nuo 6 vai. vai ., šeštadieniais ir sekmadieniais j 

visą dieną. S
g 5659 — 12 avė Rosemount Montreal, Tel. HO 7338. j.

sai išvadą,
Buvo jau seniai sutemę. Aš 

pažvelgiau į žvaigždes dangu
je ir prisiminiau Rimkos žo
džius: dieviška kibirkštis. Pa
sąmonėje aš dariau kažkokį su
gretinimą, tačiau mano paly
dovas mane išblaškė, pradėjęs 
naują šneką. Už poros minu
čių mes jau buvome prie mano 
namų. As pakviečiau Rimką 
užeiti, bet jis griežtai atsisa
kė.

— Aš einu pažiūrėti bilietų, 
o tu skaniai pavalgyk, tik ne
gaišk.

Kaip buvo susitarta, po va
karienės aš nuėjau į kiną. Be 
veik pusiaukelėje pasitiko ma 
ne Rimka.

— Kad nors įdomi būtų fii 
ma, — pastebėjau aš. Kokia 
ten bebūtų — aš nesigailėsiu. 
Juk ne vienas aš nuobodžiau
siu.

Aš tingėjau ką nors jam at
sakyti ir beveik gailėjausi ne
išsisukusi iš jo kompanijos.

Prie įėjimo į kiną mus pa
sveikino keletas bendrų pažįs
tamų. Atsakinėdamas Rimka 
buvo judrus ir rodė patenkintą 
miną.

„Gal didžiuojasi, kad ne vie
nas atėjo“, pagalvojau. Aš ne 
sistebėjau, nes buvau seniai pa 
stebėjusi, kaip vyrai atgyja 
moterų draugijoje, kaip- tarpu
savy lenktyniauja. Man bū

nant, mane apimdavo šventiš
ka nuotaika. Jeigu scenoje ar 
ekrane žiūrovai turėjo pamaly 
ii kitą pasaulį, tai puošnios pa
talpos buvo prieangis į jį. 
Kaip mano kasdieninis gyveni
mas buvo surištas su buto ir 
įvairių įstaigų aplinkuma, taip 
— tai aplinkumai pasikeitus — 
aš atitrukdavau pati nuo savęs.,

Salėje mano palydovas pasi
darė man lyg koks daiktas, tar 
rara aš būčiau pamiršusi, kas. 
jis ir koks jis. Taip jauku bu
vo patogiame fotelyje, ir aš se
kiau ekrano paveikslus. Po 
margos apžvalgos ėjo pati fil
mą.

Kaukių balius. Šviesų ir ju 
dėsiu pasaka. Toliau — val
sas. Per šokį jauna grovienė 
susipažįsta su vienu muziku,. 
kylančia žvaigžde. Vienas ki
tu suintriguoti, jie rtjnda pio- 
gų dažniau susitikti, kol abu 
įsitikina,' kad didelė meilė yra 
išaugusi jų širdyse. Grovienė 
žada palikti savo vyrą, abu pla 
nuoja busimąjį bendrą gyveni-- 
mą. Bet kada reikia galutinai, 
pasiryžti, grovienė susvyruoja-, 
ir po sunkios kovos pasiduoda; 
pareigai įsitikinusi, kad jos my 
limasis į meno pasaulį turi ras. 
ti savąjį kelią. Taip ir įvyks
ta. Iš nepaprastų žmogaus- 
kančių gimsta nemirtingi mu
zikos kūriniai.

Daugiau bus.

£

*
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laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

MONTREALIS 2836 Allard

Rašykite:
Lasiie Mackintosh Reg5d„ P, O, Box 294. Westmoun>t, 
________ Quebec,_____________________

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. Ž/XRNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius. 
Duodame išeimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
2057 St. James St. W., Montreal. Td. WI 0227 

(Dieną i>. naktį)
—-- le— —it ic— --jfc— it— it - it 
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS 
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel. 
TR 5929, priima pataisymams įvairius 
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai, 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus 

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. 
— ir —k-  3c— it -

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

VICTORIA 
CLEANERS 
8, DYERS Co..

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

ANO delivery \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex’? 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

O6I informacijų prašome 
telef anuoti TRenmore 1135 

(Kalimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeiiūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
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Čia yra darbo lietuviams
North Bay, Ont. Lyginant 

su praeitais metais, mūsų kol o 
nija patrigubėjo. Prieš Vely
kas atvyko mergaičių, kurios 
pastoviai įsikūrė ir gyvenimo 
sąlygomis yra patenkintos.

Šiomis dienos atvyko dar vie 
nas lietuvis siuvėjas kuris įsi 
jungė į čia esančią lietuvių siu 
vykią. Iš mergaičių, kurios tu 
ri gimnazijos baigimo pažymė
jimus ir pusėtinai kalba ang
liškai, yra nusistačiusics lan
kyti čia vykstančius įvairių 
profesijų vakarinius kursus ir 
siekti įsigyti pasirinktą specia 
'ybę. Kursai prasideda rugsė
jo ir baigiasi balandžio mėn.; 
už mokslą temokama tik 2 dol. 
TĮaip pat yra ir anglų kalbos 
kursai naujiesiems ateiviams, 
kuriuos veda simpatingi ang
lai. Darbų dabartiniu metu 
čia gali lengviau gauti mergai 
cės, nes prasidėjus turistams 
atvykti iš USA vasaroti, val-

DAR VIENA ŽAIZDA
Kasdien Kanadoje matome 

nuolatinę laisvų demokratinių 
žmonių kovą su kraštutiniais 
ir iįš kairės ir iš dešinės. Jeigu 
pastaroji dar nesudaro pilno 
vaizdo, tai pirmoji jau yra pa
sidariusi visai aiški.

Štai, kad ir pas mus, Dehli, 
Ont., kur prieš metus buvo su 
darytas vad. Lietuvių Draugiš 
kos pagalbos klubas.

Jau jam steigiantis, buvo su 
sidurta su kraštutiniais kai
riaisiais, kurie čia patys vadi
nasi „progresyviais“, o visame 
pasauly jie žinomi komunistų 
vardu. Bet tada galvojome, 
kad milionieriai pagalaiu su
pras darą kvailystę, ypač, kad 
kluban įėjo ir dipukų, kurie 
puikiai nušviečia tikrąją ko
munistinio „rojaus' ‘ padėtį. 
Nesutarimai vyko ilgesni lai- 
•ką, kol galų gale visai pribren
do. Tas paaiškėjo paskutinia
me klubo susirinkime.

Komunistai,, 1/aip jiems 
įprasta daryti, nesutiko atsisa
kyti diktatūros, nesutiko eiti 
demokratiniu keliu ir teko su 

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

■■eawMMwniWiwninrwr'Iiiw'ri i
PARDUODAMA GROSERNIA IR LIGHT LUNCH. | 

Kaina prieinama. Norėčiau perleist lietuviams. Prie g 
krautuvės yra kambarys, virtuvė ir vonia.

3726 De Bullion Ave, Montreal, Que.

gyklose ir viešbučiuose darbo 
rankų pareikalavimas gana di
delis. Netekėjusios lietuvaitės 
gali atkreipti dėmesį ir į tai, 
kad čia kaimyninė kolonija — 
Sudburis — gausi nevedusiais 
vyrais.

Jau ir dabar Sudburiečiams 
nebesvetima North Bay padan
gė. Dažnai ruošdami nųišiną 
vykti į N. Bay, niūniuoja: 
„Šėriau mašiną, pyliau benzi
ną. . O mėlynakės savo 
ruožtu taip pat svajoja ir lau
kia.

Susjdomėjus, dėl darbo, ra
šyti šiuo adresu: Br. R. 156 
Main st. W. — North Bay, 
Ont.

Tuo pat adresu prašome ra
šyti ir visus lietuvius, gyve
nančius North Bay apylinkė
je dėl užpildymo kartotekos 
blankų Kanados lietuvių sura
šymui. Šiaurės sūnų*.,

PAGALIAU PAAIŠKĖJO
jais skirtis. Todėl rimtieji de
mokratiškai nusistatę klubo 
nariai su pirmininku priešaky
je išėjo iš valdybos ir pasitrau 
kė iš narių tarpo.

Daug darbo įdėję klubo pir
mininkas p. Gurklys, didelis vi 
suomeninkas p. Staradomskis, 
klubo sekretorius p. Mikelė
nas, kuris sudarė ir klubo įs
tatus, su visa eile klubo narių 
demokratų, pasitraukė. Liko 
diktatūros šalininkai komunis
tai, kurių dar klauso keli ma
žiau susipratę nariai. Pirmi
ninku išrinktas stambus „ku- 
lokas“ p. Matelis.

Bent kartą pa|aį,kėjo. De
mokratams su komunistais tik
rai nepakeliui.

Buv. klubo narys, 
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

St, Catharines, Ont. Šiomis 
dienomis pp. Saukų šeima su
silaukė trečio prieauglio. P. M. 
Stiuką yra susipratęs Vilniaus 
krašto lietuvis, o jo žmona — 
estaitė, bet gerai kalbanti lie
tuviškai. Sveikatos ir sėkmės.

V V

LIETUVIS PIRKO 
VIEŠBUTI

Neperseniausiai, St. Cathari 
nes mieste, Ont., pirko hotelį 
27 metų lietuvis Alfonsas Ži- 
žys.

A. žižys yra gimęs Kanado
je, bet įabai gražiai kalba lie
tuviškai, simpatingas Ir malo
nus žmogus. Jo naujas biznis 
yra James Str., Harding Hou
se. Tose patalpose yra nema
žai kambarių gyventi ir nak
voti. Lietuviams, kurie mėgs
ta vasaros karščio kepinamas 
lūpas suvilgyti šaltu alučiu, pa 
t artina, atsilankyti į mūsų tau
tiečio hotely. Ten labai erd
vūs kambariai ir malonus pa
tarnavimas. Be to, veikia ir te
levizija.

Tad remkite savo tautiečius, 
ne komunistus. V. V-kus,

ŠAUNIOS VESTUVĖS.
St, Catharines, Ont. Gegu

žės 20 d., Suvalkijos lygumų 
artojas, Antanas Kuraitis, ži
nomas kaipo turtingiausias čia 
iš naujųjų ateivių lietuvis su 
situdkė su šaunia Klaipėdos 
krašto lietuvaite Erika Bendi- 
kaite. Moterystės sakramentą 
suteikė Tėvas Juvenalis Liau- 
ba O. F. M. Jaunavedžius į 
bažnyčią palydėjo: Vincutė 
Mickevičiūtė — Adolfas Šėri
kas, Albina šajaukaitė - Ora- 
kiauskienė — Vincas Povilčius. 
Ona Bendikienė — Jurgis Ali
šauskas ir Anelė Antanatytė 
su Pranu Būdvydžiu. Jaunąją 
i bažnyčią įvedė josios brolis, 
atlikdamas tėvo pareigą, ir 
prie altoriaus grotelių perdavė 
jaunąjam. Bažnyčia skendo 
daugybės žvakių šviesose. Ga
lingų vargonų akordai jausmin 
gai sveikino su jaunavedžių 
tikslo atsiekimu, su laime,kuri 
yra pirmutinis šeimos idealas. 
Tyliai vargonų balsams lydint, 
solistas (anglas) pagiedojo 
„Avė Maria“. Kadangi jauno 
ji Erika buvo evangelikų tiky
bos, bet pasidavus jaunojo įta 
kai sutiko pereiti į katalikų ti
kėjimą, tai iškilmingoms Mi
šioms vykstant, Tėvas Juvena- 
alis Liauba O. F. M. patvirti
no krikštą ir pirmą komuniją, 
o po to, surišo jaunųjų rankas

tWRIRWRimWIWWWWHWI
ANGLŲ KALBĄ BESIMO

KANTIEMS.
V. Pėteraičio lietuviškai - 

- angliški žodynai:
1. Didysis per 30.000 žodžių, 

kaina $ 5,—.
2. Mažasis per 12.000 žodžių, 

kaina $ 2,50.
Užsakymus ir pinigus siųs-

kite:
1. Mrs. I. Andruškevičienė, 

5155 Bourbonniere, Apt. 6, 
Montreal, P. Q.

x. Mr. St. Dargis, 83 Euclid, 
Ave., Toronto, Ont.

3. Mr. A. Miškinis, 5776 
St. London, Ont.

4. Mr. J. Pleinys, 83 
Ave., Hamilton, Ont.

5. Lietuvių Valgykloj,
Dundas St. W., Toronto, 
Ont. 

amžinojo gyvenimo raiščiu. 
Sutuoktuvių pažiūrėti buvo 
prisirinkusi pilnutėlė bažny
čia: anglų, lietuvių ir kitokių 
tautybių. Visus labjausiai do 
mino jaunosios perėjimas į ki
rą tikėjimą.

Po sutuoktuvių, jaunojo nuo 
savuose namuose, 103 Page 
St., vyko didelis pokylis, ku
riame dalyvavo per 40 žmonių. 
Įvairiomis dovanomis apkrau
tas pilnas kambarys. Gražiau
sia pasižymėjo, t-ai buvusi 
prieš tris menesius jaunosios 
darbdavė, su dukterim, Mis. 
Čepmonienė. Ji, be gausių do
vanų, dvi dienas prieš vestu
ves atvyko į jaunavedžių na
mus ir su savo dukrele viską 
ruošė vestuvių -dienai.

Išaušus pirmadienio rytui, 
Antanas Kuraitis sėdo prie 
nuosavos mašinos vaito ir išva 
žįavo povesetuvinėn kelionėn į 
Mc Kinon, kur tikisi ilgiau pa 
buvoti.

Jauniesiems, Erikui ir Anta
nui Kuraičiams linkėtina ide
alaus sugyvenimo, o taip pat, 
susilaukti turtingos ir lietu
viškos šeimos.

V_ Venckus.

VAL D‘OR, P. Q. Motinos 
diena paminėta per radio. Iš 
mūsų žmonės traukia į kitas 
kolonijas — Hamiltoną, Toron 
tą ir Montrealį. Pp. Vindašių 
šeima, p. F. Krivinskas ir p. V. 
Stabingis persikėlė į Hamilto
ną; p. J. Kirstukas ir p. J. Za 
liauskas — į Toronto.

Valdorietis.
SUDBURY, Ont. Lietuviai 

čia nepastovūs: susirenka net 
ligi 400, bet, žiūrėk, vienu me
tu taip sumažėja, kad nelieka 
ir šimto. Dabartiniu laiku dar 
bo sunkumai didžiuose mies
tuose, atstūmė čia lietuvių vėl 
iki trejeto šimtų. Kun. A. Sa 
bas dabar rūpinasi čia statyti 
lietuviams bažnyčią. Bet kolo
nijos nepastovumas sudaro 
kliūčių. O nepastovumas dau 
giausia pareina nuo to, kad čia 
daugiausia darbo duoda kasyk
los, kurių lietuviai nemėgsta 
ir tiktai iš bėdos lenda i pože
mius. Kor

■

CRANK GRINDING CYLINDER BORIN t
J. Ambrasas — L. Rugienius

MONTREAL MOTOR REBUILDERS
AUTO PARTS AUTOMOTIVE MACHINISTS 

MOTORS REBUILT & EXCHANGED
585, Prefontaine St. FRontenac 0879

corner St. Catherine

Parduodam namus — Parūpinant visokiausią apdraudą 
Darom raštų ir dokumentų patvirtintus vertimus ir tt.

NUOLATINIS PATARNAVIMAS
ALBERTAS J. NORKEL1ŪNAS, c. s. c.

Y ork

Erie,

870

5505 13th Ave., Rosemount, 
Montreal 36, Que.

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

MUSU SPORTAS
CAMPBELL TURNYRO PRADŽIA

Perkėlus dėl Earlscourt eikš 
tės pertvarkymo gegužės mėn. 
20 d. futbolo pirmenybių susi
tikimą su 7000 club. į netoli
mą ateitį, „Vyties“ futbolinin
kai stojo į Campball cup‘o var 
žybas ir gavo pirmu priešinin
ku toje pačioje divizijoje esan
čią Oshawa City komandą.

Gegužės 27 d. įvykusios 
Oshawa mieste rungtynes at
nešė lietuviams aukštoką lai
mėjimą 6:1 (3 :0).

„Vyties” futbolininkus pa
stiprino A. Tėvelis iš Hamilto
no, kuris, nežiūrint apie 3 me
tų pertraukos sporte, įnešė ko 
mandos puolimui didesnio susi- 
žaidimo dvasios. Įvarčių se
riją 11 min. pradėjo J. Liuima, 
kurį iki puslaikio pabaigos pa 
sekė A. Butą ir galvos smūgiu 
A. Tėvelis.

Kitame puslaikyje planin
gus mūsiškių praėjimus vaini
kuoja gražūs J. Lįuimos galva 
ir A. Beresenevičiaus iš 23 m. 
tolimu šūviu atsiekti įvarčiai. 
Šiame tarpe teisėjas be pagrin
do priteisia šeimininkų naudai 
11 m. baudinį, kurį išnaudo
jant pasiekiamas garbės įvar
tis. 8 min. prieš pabaigą re
zultatas A. Pulkauninko pake 
Karnas iki savo galutinės pasek 
mės.

Komandos gynimas — J. Žu 
kas, J. Gojkas, A. Beresnevi
čius, V. Akelaitis, R. Vėlyvis 
ir vartininkas A. Lazauskas sa 
vo pareigas atliko be jokio prie 
kaišto. — alpuk —

ČIKAGOS „GRANDIS“ 
LAIMĖJO 39 : 31 (11:12)
Lietuviai krepšininkai, susi

būrę į Čikagos „Grandies“ ir 
Cicero „Tauro“ sporjto klu
bus susitiko palyginti jėgas.

„Grandis“: Kalvaitis, Bliū- 
džius, Kikilas, Traško, Adam- 
kevičius, Puodžiūnas, Dirvens 
kas, Zubkus iįr Ugenskas.

„Tauras“: Kubilius, Sodei
ka, Vaičius, Praptiolenis, Gri
nius ir Mikelevičius.

Geg. 13 d. 18 v. 45 m. po 

teisėjų švilpuko kamuolį ima 
grandiniečiai ir daro pirmuo
sius metimus. Trečioje ^aidi
mo minutėje „Grandis“' veda 
6:0. Atrodė, kad grandie- 
čiams pavyks lengvai nugalėti 
1 durie čius, tačiau abipusis ge
ras dengimas per likusias pir
mojo ketvirčio septynias mi
nutes teleido pasiekti vos ke
lius metimus, ir ketvirtis bai
giamas 9 : 3 „Grandies“ nau
dai.

Jei pirmame ketvirtyje žai
dimo iniciatyva prikfeusc gran 
diečiams, tai antrame ketvir
tyje aikštės visiški šeiminin
kai buvo tauriečiai, kūne sa
vo tiksliais metimais ir stai
giomis pasuolėmis nesunkiai 
surasdavo „Grandies“ krepšį, 
ir ketvirčio pasekmė pelnytai 
pakrypsta 9 : 2 „Tauro“ nau
dai. Per visą antrąjį ketvirtį 
„Grandis“ gynėsi ir tegalėjo 
pasiekti vienintelius du taš
kus. Tuom buvo baigtas pir
masis kėlinys, kurį visai neti
kėtai, tačiau pelnytai laimėjo 
Cicero „Tauras“ pasekme 12 
: 11.

Nuo pat trečiojo ketvirčio 
pradžios „Grandis“ didele 
sparta užgula „Tauro“ krepšį, 
suparaližuodarna tautiečių gy
nimą, ir be ypatingo vargo su
randa priešo krepšį. Pasekmė 
pradeda augti „Grandies“ 
naudai. Ir ketvirtis baigia
mas 15:7 „Grandies“ pergale.

Pradedamas paskutinysis 
rungtynių ketvirtis. Čia abi 
pusės sukovojo labai puikiai, 
parodydamos gražių davinių, 
puikių ilgų metimų ir gerą 
dengimą. Ketvirtį laimėjo vie 
no taško skirtumu „Grandis“ 
pasekme 13 : 12.

Pirmųjų draugiškų krepši
nio rungtynių Čikagos „Gran
dis“ , — Cicero „Tauras“ nu
galėtojas tapo Čikagos „Gran
dis“ , laimėjusi bendra pasek
me 39 : 31 (11:12).

Bendrai kalbant apie rung
tynes, kurios praėjo draugiško 
je dvasioje, tenka pasakyti, 
kad jos buvo labai gyvos, di
delės spartos ir įtempimo. Pa-
sižymėjo labai geru dengimu 
irsusirinkusiemsžiūrovams pa Ii 
ko labai malonų įspūdį. Ypač 
maloniai nustebino Cicero 
„Tauras“, kurį sudaro jauni 
žįaidėjai, pirmuosius krepšinio 
žingsnius pradėję tremtyje, 
sugebėję puikiai pasipriešinti 
grandiečiams, turintiems didės 
nį patyrimą aikštėje. (N).

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

Savininkas: STASYS VIRBALAS, TEL. DO. 3655
816 JEAN TALON, W, MONTREAL

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEI SINE - KALBINE PAGALBA
■■MM

Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus 
perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap
draudą. Atstovaujame įstaigose ir įmonėse. Sudarome 
dokumentus bei patvirtintus vertimus. Giname lietuvių 
interesus Kanadoje ir kituose kraštuose. Jums patar
navimus atlieka teisininkai ir kalbininkai, studijavę Š. 
Amerikos bei Europos universitetuose.

JONAS JUSAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 

Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

[Aukšta kokybe - žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

per US Parcel Post.
Užsakymuose prašoma rašyti AIŠKIAI siuntėjo ir gavėjo 

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

—aa-MnBĮnMB-aB—n iii ■ ■ u* i'"

Kaina amerikoniškais doleriais
2 sv. dešros Saliami
2 sv. kiaul. taukų
2 sv. maltos pup. kavos

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 1 
$

6.10

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų jąr 2
2 sv. maltos pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.) $
*4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 5.65 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

5 sv. kiaul. taukų Nr 4
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos $ 
% sv. arbatos (Lipton) 5 95
3 gab. tualet. muilo

1 sv. malt. pup. kavos Nr. 5 
(skardinėje)

Į4 sv. kakao $
Į4 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 5.85

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
% sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

2 sv. malt. pup. kavos Nr. 3 
(skardinėse po 1 sv.)

1 sv. kakao
Yt sv. arbatos (Lipton) $
1 sv. džiov. vaisių 5.30
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

1 sv. kiaul. taukų r
1 -i * 1 x- • Nr. 61 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos $ 

(skardinėje)
Isv. cukraus. 4.45
1 sv. pien. šokolado

(plytelėmis) 1
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

5 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

6.00
J

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių

-5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav « 
y2 sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 7 

$

6.75
5 sv. kiaul. taukų
4 ; v. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)
2 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

10 sv. kiaul. taukų
4 sv. malt. pup. kavos 

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų

5 sv. cukraus
2 *v»deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Nr. 8 

$ 
5.65

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95
Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 

maisto pakietus.
Teiraukjtės dėl siuntų didesniais) kiekiais

KITI SIUNTINIAI _
Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus, .

| Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo
rth 6—4107.
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1950. VI. 1. — Nr. 22 (165) NEPRIKLAUSUjwa LIETUVA 7 PSL.

Pavergtoje Lietuvoje Skaudi

lašo

TAIP ŠEIMININKAUJAMA
1949. XI. 17 d. „Tiesoje“ ra 

soma, kad Utenos apskrities 
Utenos, Užpalių ir kt. valsčių 
kolchozai jau pristigę galvi
jams pašaro. . . Galvijų farmų 
planas čia esąs išvystytas tik 
55,3%, kiaulių — 30,5%, 
paukščių — 12,2%.

— „Dar dabar kolūkiuose 
yra daug nenušienauto atolo, 
šakniav/aisių lapų. .
ta pati „Tiesa“ lapkričio mė
nesio viduryje. O kas bus iki 
gegužės mėnesio, jei jau lap
kričio mėnesj nėra pašarų?

TRŪKSTA VADOVĖLIŲ
„Mano sūnus lanko Klaipė

dos miesto I-os septynmetes 
mokyklos II klasę ir mokslo 
metų pradžioje — rugsėjo mė 
nesį — yra įmokėjęs pinigus 
per klasės auklėtoją už vadovė
lius. Tačiau jis, kaip ir dauge
lis kitų, ligsiol gavo tik vie
ną rusų kalbos vadovėlį,o ki-

XXw —XX ' - XX
KANADOS MOKESČIAI

(Atkelta iš 2-ro pusi.)
d. Neduodama reikalingų 

arba papildomų informacijų 
arba nevedama knygų, laiškų, 

, balansų arba kitų ini- 
reikalaujamų doku-

sąskaitų 
nisterio 
menių,

e. Už 
paramą 
valdininkui tikrinant verslovę,

f. Už trukdymą valdžios 
kontrolės valdininkui darant 
reviziją, ar tyrinėjimą pagal 
įstatymą ar mėginimas neleisti 
kontroliuoti verslovę.

Už mokesčių nuslėpimą ir 
vengimą mokėti teismas bau
džia pinigine bauda nuo $ 
25.— iki 10.000.— atatinka
mai, kad su uždėta bauda ne
viršytų dvigubai mokesčių pa 
slėptos ar norėtos paslėpti su
mos. kartu gali būti baudžia
ma ir kalėjimu iki 2 metų, bet 
kartu su kitokiu būdu uždėta 
kalinimo bauda, negali būti il- 
gsenė 5 metų ir nemažesnė 2 
mėnesių pagal nusikaltimus:

a. Jeigu buvo padaryti ap
gaulingi įmonės balansai, ar 
grąžinimui blankai arba kitos 
neteisingai suteiktos, reikalin
gos pagal įstatymą, informaci
jos.

b. Už knygų sunaikinimą, 
ištaisymą, sugadinimą, ar ki
tokiu būdu dokumentų ir sąs
kaitų pakreipimą, kad išven
gus mokesčių.

c. Už padarytus knygose ar 
dokumentuose .klaidingus įra
šus ar įrašų praleidimus.

d. Už tyčia vengimą ar nore 
jimą išvengti mokesčių atatiri-

.< kamo mokėjimo pagal įstaty
mą.

e. Už padarytą sąmokslą su 
bet kokiu asmenim nusižengi
mui aptarti pagal (a, b, c. d) 
punktus.

Ministerio ir teismo baudos 
už tą patį nusikaltimą nededa
ma kartu, nebent ta bauda bū
tų numatyta ar uždėta, prieš in 
formaciją ar prieš eigos davi
mą skundui už kaltės padary
mą.

atsisakym ą suteikti 
valdžios kontrolės

tų, kaip „Nuajojo žodžio' ir 
aritmetikos vadovėlio dar vis 
negauna, nors jau ir baigiasi 
pirmas mokslo trimestras. Pri 
vašiai nusipirkti tų knygų mies 
to knygynuose neįmanoma, nes 
jie jų neturi ir tais vadovėliais 
pavienių pirkėjų neaprūpina“ 
— skundžiasi „Tiesoje“ P. Ja 
saitis.

Ir veltui jo skundas: aritme 
tika juk buržuazinis mokslas 
ir tarybiniam žmogui nėra rei
kalingas — komunistų partija 
suskaičiuoja viską ir pasako, 
ką liaudis turi daryti. O rusų 
kalbą lietuvių vaikai turi mo
kytis, nes jos nemokėdami ne 
galės suprasti i 
pantų įsakymų, 
progresyvių, 
knygų leidyba.
SUBOLŠEVIKINA DONE

LAITĮ IR KUDIRKĄ.
Lietuvos TSR mokslų aka

demijos lietuvių literatūros ins 
titului partija davė uždavinį 
subolševikinti rašytojus — Dr. 
Vincą Kudirką ir „Metų“ au
torių kunigą K. Donelaitį

Panašiu būdu aptariamos 
priemonės kitų Lietuvos nebol 
ševikų rašytojų subolševikini- 
mo reikalu.

SKAITYTOJŲ 
KONFERENCIJOS

Laisvame pasaulyje iki 
buvo težinomos laikraščių 
dradarbių ir redaktorių konfe 
rencijos, tačiau okupuotoje 
Lietuvoje yra ir kitokių. Pe
reitą rudenį daugelyje vietų bu 
vo varomi į susirinkimus laik
raščių skaitytojai, kuriems ko
munistų partijos atstovai duo
da nurodymų, kaip reikia skai
tyti laikraščius. . . Po tokio 
susirinkimo visi dalyviai vie
ningai nutaria pasveikinti drau 
gą Staliną.

— „Lietmedis * — garsi
miško medžiagos firma Šan
čiuose per laikraščius ieško 
„vadovaujančių darbuotojų ir 
vyresniųjų buhalterių savisto
viam darbui“, nes esantieji ne
mokšos bolševikai nesugeba su 
vesti metinio balanso.

— Neperka knygų. — „Tie 
sa“ skundžiasi, kad Kauno 
knygų ir laikraščių pardavimo 
kioskai bei knygų platinimo 
stalai labai sunkiai dirba. Gy 
vėntojai neperka bolševikiškų 
knygų.

— Kerta miškus. Rudenį 
taip pat kaip ir kiekvienais me 
tais, Lietuvos kolchozininkai 
priversti kirsti Lietuvos miš
kus.

rusiškųjų oku- 
. Tokia, anot 

didelė Lietuvoj

šiol 
ben

NAUJI „MINISTRAI“
LTSR saugumo ministru ne

seniai paskirtas Kapralovas, 
švietimo ministras — Knyva 
Albertas. Jų pirmtakūnai iš 
siavo postų nušalinti.
VIRŠILOS ŽMONA PATI 

SAVE IŠPLAKĖ.
Panašiai yra ir okupuotoje 

Lietuvoje. Iki šiol buvęs ne
klaidingas komunistų partijos 
organas „Tiesa“, visą laiką mo 
■kęs kitus, pats ėmė ir suklydo. 
Na, ir pradėjo plakti pats save. 
Štai ką rašo 1949. XI. 22 Nr. 
274:

„Tiesos“ redakcijos darbe 
su darbo žmonių, darbininkų - 
- valstiečių korespondentų laiš 
kais dar esama stambių trūku
mų. „Tiesos“ redakcija nepa
kankamai kovoja už įgyvendi
nimą VKP(b) CK nutarimo 
„Dėl trūkumų laikraščio „So- 
vietskaja Sibir“ redakcijos dar 
be su darbo žmonių laiškais“, 
o taip pat už įgyvendinimą 
LKP(b) CK biuro nutarimo 
„Dėl darbininkų ir valstiečių 
korespondencijų respublikinio 
suvažiavimo rezultatų“. Re
dakcija silpnai vadojauja re
dakcijos laiškų skyriui. Laik
raščio redakcine kolegija nesu
tvarkė kaip reikiant darbo su 
laiškais. Nėra nuolatinės kont 
rolės laiškams. Redakcija ne
pakankamai kovoja. .. biuro
kratiškai žiūri į darbo žmonių 
laiškus“ ir lt.

Straipsnio pabaigoje įspėja
mas „Tiesos“ vyr. redaktorius 
drg. Zimanas, kad nurodyti 
trūkumai būtų pašalinti.

Taigi Zimanas įspėja Zima
ną, kad tokie dalykai nepasi
kartotų. . .

— Agr. L. Žukauskas para
šė 124 psl. knygą „Avininkys
tė kolektyviniame ūkyje“.

— 350 Kauno universiteto 
studentų rinkimų į TSRS 
>iukšč. tarybą proga turėjo nu
traukti studijas — jie buvo iš
siųsti agitatoriais į kaimus.

— Prie LTSR prekybos mi
nisterijos Vilniuje veikia pre
kybos mokykla, kurios tikslas 
gaminti bolševikinius prekybi
ninkus visai Lietuvai. jVloks- 
lo dalykai čia dėstomi rusų kai 
ba.

Spirit River, Alta. Gerb. 
mūsų tjautieti Juozą Kulikaus
ką gegužės mėn. 13 d. ištiko 
skaudi nelaimė. Tą dieną be
sidarbuodamas nuosavoj kvie
čių farmoj, jis pateko po lėks 
tinėmis akėčiomis, ir tos nelai
mės pasėkoje jam buvo nulauž 
tas kairiosios kojos blauzdi
kaulis žemiau kelio sąnario. 
Sužalojimas labai sunkus. Gy 
dosi Spirit River ligoninėje.

Juozps Kulikauskas Kana
don yra atvykęs prieš dvide
šimt metų ir nuolat gyveno ma 
žoj Spirit River lietuvių kolo 
nijoj, nuosavoj farmoj, augin
damas kviečius. Pažymėtina, 
kad prieš kelioliką metų Juozą 
Kulikauską taip pat buvo iš
tikusi skaudi nelaimė, tuomet 
jam buvo nulaužtas dešiniosios 
kojos blauzdikaulis. Kaip 
anksčiau, taip ir dabar nuo ne
laimingų atsitikimų apsidrau
dęs nebuvo. Kadangi pastara
sis vienintelis asmuo gyveno ir 
dirbo savo farmoj, o dabar yia 
sėjos metas, tai gali susidaryti 
daug bereikanlingų išlaidų. 
Taip pat pažymėtina, kad Juo
zas Kulikauskas Kanadon yra 
atkvietęs vieną tremtinių šei
mą, ramus žmogus ir darbš
tus farmeris. Linkime Gerb. 
mūsų tautiečiui greit pasveik
ti. Stasys Masiulis.

SU TOMU SABALIAUSKU 
ATSISVEIKINANT

Praeitą kartą teko rašyti, 
kad Londono lietuvių kolonija 
gausėja. Šį kartą su širdgėla 
tenka pranešti, kad š. m. gegu 
žės mėn. 27 d. 1 vai. naktį am
žiniai su mumis atsiskyrė vie
nas tyliausių ir pavyzdingiau
sių kolonijos narių Tomas Sa 
baliauskas.

Velionis buvo kilęs iš Vir
bai iaus, visai dar pajėgus — 
tik 57 metų amžiaus. Paliko 
našlę žmoną ir du suaugusius 
sūnus bei dukteris. Kanadon 
su šeima yra atvykęs beveik 
prieš pusantrų metų.

Laimingai perėjęs visas pa
skutiniojo karo audras, T. Sa
baliauskas tr-.gišką mirtį rado 
darbovietėje — St. Joseph ligo 
ninėje. Nelaimingai nukrito

nelaime
nuo laiptų, skaudžiai sukūlė 
galvą ir po keliolikos valandų 
atsiskyrė su šiuo pasauliu.

Gegužės mėn. 30 diena — T.. 
Sabaliausko paskutinė žemiš
ka kelionė j St. Peter parapi
jos kapines.

Staigi ir netikėta T. Saba
liausko mirtis giliai sujaudino 
ne tik jo šeimą, bet visą lietu
višką koloniją. Dar tik prieš 
kellias dienas teko su juo kal
bėtis. Nors ir laisvoje Kanado 
je gyvendamas, niekad neiš
leido iš minties pavergtos Tė
vynės. Taigi ir paskutinę kai 
tą kalbėjo apie gimtosios že
mės šauksmą ir begalinį ilgesį 
jai.

Išauštpnčio prisikelsiančius 
Tėvynės ryto T. Sabaliauskas 
nesulaukė. Tebūnie jam nors 
lengva svetimoji žemė.

L. E-tas
PIKNIKAS — GEGUŽINĖ.

Tillsonburg, Ont. Atidary
damas vasarinį sezoną, Tillson 
burgo ūkininkų klubas birželio 
4 d., 2 vjil. p. p. rengia pikni
ką, kuris įvyks pp. Mikėnų 
ūkyje, geroje aikštelėje, pušų 
pavėsyje ir prie geros muzikos 
— galėsit linksmai pasišokti. 
Gera proga susitikti su ūkinin
kais, kurie aoinisi darbais prie 
taboko, nes sodinimas tik pra
sideda. Kelias į pikniką: važiuo 
ti iki Tillsonburgo, o paskui 
sukti į plentą Nr. 19, 3 mylios 
iki pikniko vietos.

Rengėjai.

PAIEŠKOJIMAI
— Veliuoniški Jasinskai 

Henrikai, kuris atvažiavai iš 
Švedijos ūkio darbų į Kana
dą, atsiliepk, paieško tavo bu
vęs kaimynas J. Rimkus, 6846 
Beauhen St., Montreal, P. Q
g-----------................ m— m  a

GEGUŽINĖ WELLANDE
Welland, Ont. K. L. B-nės 

W( llando Apylinkės Laikina
sis Komitetas biiželio 11 d. 12 
vai. p. p. (sekmadienį) Vinco 
Biliūno (buv. Mrs. Ašmins- 
kas) far moję R. R. 1, 5 mylios 
į rytus nuo Wellando, ruošiu 
pirmą šiais n etais gegužinę.

Šokiams grieš puiki Letuviš 
ka muzika, kur įvairūs žaidi
mai (kaip vii vės traukimas ir 
pan.) turtingas bufetas, kieti 
ir minkšti gerimai.

Wellando ir apylinkės lietu
vius maloniai kviečiame šią 
sekmadienio popietę praleisti 
jaukioje lietuviškoje nuotaiko 
je ir pavasario gamtoje.

KLB — LAOK.

Išnuomojamas dvigubas 
KAMBARYS

1058 Riverview Ave., Verdun.
2 asmenims, pageidaujama 

mergaitėms.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel. YO 0669.

ATEITIS BE RŪPESČŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

Geriausiįa proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy- 
$£ mosi išlaidų jeigu laiku apsibrausi,

„THE MACCABEES UN S.CO.44
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja ir diiaudžia
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir specialiai 

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

88 Annette St., Toronto, Ont., telef. LY. 2816.
P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvenan- 

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

M

PARDUODAMA

Užkandinė (light lunch), sodos baras, laikraščiai, 
knygos, žurnalai, rašomoji medžiaga, gėrimai, ham- 

burgeriai, hot dogs ir t. t.
Ilgametė nuomos sutartis. Pigu!

7661A Central St., Ville Lasalle.

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

K 
ž

ž

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

Į PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar drauf

B. Vaičaitis.

PADĖKOS
ROUYN - NORANDOS LIE

TUVIAMS PADĖKOS 
LAIŠKAS

Gerieji nepažįstamieji lietu
viai. Gavau nuo Jūs m»an rei 
kiamus vaistus. Parašyta, kad 
pinigus pirkti tiems vaistams 
sudėjo lietuviai.

Negalimu iaš Jums visiems as 
meniškai padėkot i už Jūsų g e 
rą širdį, už Jūsų supdątimą, už 
tokią didelę pagalbą, kurią su
teikiat man.

Trūksta man žodžių išreikš
ti tai padėkai, kurią jąučia ma 
no širdis.. Gerieji lietuviai, gal 
būt neturite tiek ir supratimo, 
kiek man daug padėjote mano 
nelaimėje. Atsilyginti taip pat 
niekad gyvenime aš Jums ne
galiu, tai tik melsiuosi už Ju
mis visus, kad Dievas atsily
gintų už mane. Visiems lietu
viams sakau širdingą lietuviš
ką ačiū.

Su pagarba A. K.
P. S. Pavardė neskebiama, 

nes vaistų gavėja gyvena už 
geležinės uždangos.

LIETUVIŠKA VALYKLA kenck eiti nuo ligų

jusu gimtojoj saly?
; Valome, prosijame, dažome ir sutaisome vyriškus ir mo

teriškus rūbus. Be to, prosijame vietoj laukiant. 
Paimame iš namų ir pristatome atgal.

Darbas atliekamas sąžiningai ir tvarkingai.

5945 Park Ave — Montreal, Tel. GR 9719.

HAVERJOE
Radio Tarnyba

< i

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

LIETUVIŠKA j

BALDU KRA LILVE f
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438.

SAV. J KAM I CHAIT IS. PATARIMAI VELTUI

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMi VAISTŲ IR MEDICINIS- 

------ ------ KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS 
GIMTĄJA KALBA. KREIPKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, 
S1Ą 
LIAI

SAVO 
BAIGU- 

FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA- 
PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

TURIME PILNUS RINKINIUS AUKŠTESNES KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲMES
GAMINIŲ, TAIF PAT STREPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIAL YBĖ

j MONTREAL PHARMACIE
916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE

HA. 7251 ■ « naktį HA. 7251
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KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS LAIKINASIS ORGANIZACINIS KOMITETAS, 

pasiryžęs suburti visus lietuvi us j vieną diuelę ir galingą organizaciją,
BIRŽELIO 3 DIENĄ, 7 VAL. 30 MIN. VAKARO, ŠEŠTADIENĮ, GRAŽIOJE SALĖJE — 2721 JOLICOEUR ST., VILLE EMARD, RUOŠIA

pirmąjį susipažinimo ir paskutini šio sezono salėje

KONCERTĄ IR ŠOKIU VAKARA
Dalyvaus operos solistė E. KARDELIENĖ Pianistas K. SMILGEVIČIUS
Ballsų duetas R. ir B. IVAŠKEVIČIŪTĖS Dramos artistas J. AKSTINAS
Solistė B. ŽAGANAVIČIŪTĖ Oktetas, vedamas muziko A. P IEŠINOS.

PROGRAMOJE: ARIJOS, DAINOS, SOLO MUZIKA, LABAI LINKSMI PAŠNEKĘ ŠIAI.
ŠOKIAMS GROS BROLIŲ LAPINŲ ORKESTRAS. BUS ALUS, (leidimas gautas) VAISVANDENIŲ IR DAUG LINKSMOS GEROS NUOTAIKOS.

MONT«REAL
LIETUVOS GENOCIDO DIENŲ MINĖJIMAS 

MONTREALY
Kaip ir pernai, iemet baisių (Valdybos kandidatais išrink 

jų dienų Pabaltijo valstybėse ti Dipl. Inz-iai A. Juozapavi- 
minėjimas taip pat bus mini
mas susitarus su Latviais ir 
Estais.

Tam reikalui jau sudarytas 
bendras šių trijų tautų komi
tetas, kuris stropiai ruošiasi 
tas dienas minėti.

Minėjimą ruošia Kanados 
Lietuvių Bendruomenės Mont 
realio’Apylinkės Laikinasis Or 
ganizacinis Komitetas.

Plačiau apie minėjimą bus 
paskelbta sakančiame „NL“ 
numeryje.

VAIDINIMAS DLK VYTAU 
OT KLUBE

Birželio 17 d. St. Barausko 
pftžfisuojama Montrealio sce
nos mėgėjų grupė suvaidino 
dramą „Knygnešio duktė“, p. 
Sabalienės dekotacijų aplinko
je. Vaidino: sulenkėjusį dva
rininką K. Striaupys, jo duk
terį studentę Danutę.— Aldo
na Klikaitė, sulenkė t.si stud n 
tą Dainorą, vėliau Lietuvos ka 
riuomenės leitenantą —A. Pau 
lauskas, knygnešio dukterį 
Viktutę — Marytė Stankaity- 
tė, Šeimininkę — Milda Paūžė 
naitė, puskarininkį — J. Picčai 
tis ir kareivį J. Juškevičius.

Veikalas vaizduoja Pirmojo 
karo išdavų fone vykstantį 
Lieutvos nepriklausomybės at
kūrimą, peoviakų pasiruoši
mus sukilti ir vykusias tuomet 
politinio bei tautinio apsispren 
dmo kovas. Veikalas natūra
listinis, su pretenzijomis į dra
mą, tačiau labai primityvus. 
Sunku ką iš jo rimtesnio pada
ryti. Bet ir režisierius ir vai
dintojai, gerai susirepetavę ir 
įdėję nemaža darbo, atsiekė 
jiems vertų vaisių. Publka bu 
vo patenkinta ir vaidintojams 
gerai plojo.

AKTORIAI PRAŠO
TALKOS

Visi Montrealio ir apylinkių 
lietuviai maloniai prašomi atsi
lankyti į šį šaunų pobūvį ir 
tuo pačiu paremti visų mūsų 
bendras pastangas ir gražius 
užsimojimus. Visi, kas nuo
širdžiai rūpintasi Kanados Lie 
J.ūvių Bendruomenės ateitimi 
ir gražiu daugumos Kanados 
lietuvių sugyvenimu ir bend
ru patriotiniu darbu, visi jau
sis pareigą atsilankyti šiamečius, V. Balsys ir P. Čeponis.

Sekretorius A. Šalkauskis, koncerte - baliuje ir prisidėti

prie to gražaus tikslo įgyvendi 
nimo. Visos pajamos eina or
ganizaciniams reikalams.

Salė pasiekiama tramvajum 
Notre Dame Nr. 36, kuris eina 
nuo Place d'Arme to pat vardo 
gatve ligi Jolicoeur gat. Išli
pus iš tramvajaus eiti dešinėn, 
du kvartalus iki 2721 nr. Vyks 
tą iš Verduno ir Ville Lasalle- 
Notre Dame 25 numeriu, prie 
Kanalo persėda į 36 nr.

KLB . LOK

34 TAUTŲ PRAMONĖS IR PREKYBOS PARODA
Paskutinį, pirmadienį Toron 

te buvo atidaryta 3-čioji Kana 
dos tarptautinė prekybos ir 
pramonės paroda, didžiausioji 
tos rūšies pasaulyje. Suvieny-

ŠĮ SEKMADIENI BIRŽE LIO MĖN. 3 DIENĄ, 4 VAL. PO PIETŲ

VASAROS SEZONO ATIDARYMAS
šiemet gegužinės - piknikui 

bus ruošiami kiekvieną sekma
dienį po pietų Ville Lasaile, 
truputį toliau, negu buvo per 
n ai 
sios farmos 
SODNE, po obelim, kriaušėm 
ir kitais medžiais, kurių ten 
yra didelis miškas.

Piknikų vietla tiesiog ideali. 
Ji visiai netoli nuo plento, ku
ris jungia Ville Lasalle su La- 
chine (tiktai 200 yardų), bet 
visai uždara. Čia pat. ir srau-

nioji upė, kurioje meškerioto
jai gali bandyti savo medžiok
linę laimę.

Te-Pirmojo Liet. Dramos 
atro pastatymo Montrealy dar
bai įpusėti. Beliko techniški 
dalykai, kuriems aktoriai sto
koja jėgų ir patyrimo.

Teatrą mlinti visuomenė pra 
šoma pagelbėti, jam įsikūnyti. 
Reikalingos nepainiam dekorą 
cijų gaminimo darbui vyriškos 
rankos, reikalinga siuvėjų, bat 
siuvio naginga parama.

Mlonūs bendradarbiai kvie
čiami susiisiekti su „Nepr. Lie
tuvos“ redakcija.

Už pagalbą teatras iš anksto 
Jums nuoširdžiai dėkoja!

VILKIUKŲ DĖMESIUI
Birželio 11 d. 3 vai. p. 

įvyks vilkiukų sueiga — išky
la. Susitikimo vieta Bleury ir 
Pine Avė kampas.

Sueiga baigsis 8 vai. vaka
ro. Norintieji įstoti į vilkiu
kų eiles, taip pat gali atvykti.

V adovas.

P-

Golfo lauko, pirmo-
VAISMEDŽ1Ų

ŠOKIAMS PARUOŠTA
APSKRITA AIKŠTELĖ.

Veiks nuolatinis bufetas. . .

Dabar tas didžiulis sodas žy 
di ir kvepia — todėl piknikų 
atidarymas bus po žydinčiomis 
obelimis. Jeigu neiis.

VYKTI j piknikus geriausia 
tokiu būdu: autobusu ligi Vil
le Lasalle, geriausia ligi Ed
vard ir 6-tos Avė kampo, kur 
yra p. Jazoko svetainė (buv. 
p. Matulio). Čia stoja autobu
sas, kuris veža«ligi piknikų vie 
tos. Autobusas kaip tiktai su
stoja prie tos farmos, kurios 
sodne bus piknikai. Už farmos 
sukti dešinėn takeliu į sodą. 
Ten pat, už pirmosios faunos
(už Golfo lauko) į piknikų vie-

tą veda ir kelias, kuriuo galės 
užvažiuoti ir autompbiliai ir 
mašinas pasistatyti medžių pa
vėsyje.

N|a, kas nurės pasivaikščio
ti, gali iš Ville Lasalle eiti ir- 
pėsčias Šv. Lauryno paupiu, 
ir tas kelias trunka 10 — 15 
minučių. Bet pirmą kaną 
vykstant patartina vykti auto
busu.
. .Visi montrealiečiai maloniai 
kviečiami dalyvauti gegužinių- 

piknikų atidaryme.

loji Karalija viena išleido du 
su puse miliono dolerių savo 
paviliono įrengimui, kuris su
daro 45% visų užsienio firmų. 
250 tarnautojų demonstruoja 
jos industrijos gaminius bei 
naujoviškus Įrankius.

Gerai atstovaujama yra Ka
nados tekstilėsi pramonė. 70 
firmų bendrame skyriuje lan
kytojams parodo geriausius 
vilnos, medvilnės, šilko, „ray- 
on'o“, ,nylon'o“ išdirbinius.

DĖL DARBININKŲ VERBAVIMO Į ALIASKĄ
Daugelis tautiečių tuo domi 

si. Ligšiol, deja, nieko gera 
dar nepasisekė sužinoti. Buvo 
užklausta Sault-St-Marie, Ont. 
apie kurią buvo rašoma, kad 
ten buvę verbuoti darbininkai, 
darbo įstaiga, bet ši atsakė, 
kad darbininkus į Aliaską ver
buoja Michigan darbo įstaiga, 
bet JAV ligšiol dėl to nėra da 
riusi Sault - St - Marie jokių 
žygių.

,,NL“ bendradarbis, nuodug 
niau ištyręs reikalą, dabar pra
neša:

„Pasirodo, kad mūsų mieste 
darbininkus į Aliaską tikrai 
rinko, bet paimta tik nedidelis 
skaičius ir pirmoje eilėje buvo 
imami USA piliečiai, paskui 
kanadiečiai, kuriems firma iš
rūpinsianti iš valdžios išvykti 
vieniems metams leidmus. Bet 
nepaimtas nė vienas DP. Dėl 
ko taip yra, rija n Darbo įstai
ga nepaaiškino ir ar į kitas vie 
toves Kanadoje vyks nepasa
kė“. J. Sk
DĖMESIO MONTREALIO 

LIETUVIAMS
Š. m. birželio mėn. 6 d. ant

radienį, 8 vai. vakaro Skaučių 
būkle, 3693 Park Ave, šaukia 
rna Montrealio lietuvių suraši 
nėjimo rajonų vadovų posėdis. 
Posėdis labai svarbus, todėl vi 
si žemiau išvardinti asmenys 
prašomi būtinai dalyvauti. Ne 
galintieji patys dalyvauti, pri
siunčia savo vietoj kitą asme
nį: Mykolas Juodviršis, Kos
tas Toliušis, Stepas Kęsgailą, 
Volodkaitė, Povilas Kvietkaus 
kas, Zigmas Lapinas, Eugeni
ja Lukoševičiūtė, Hilda Frei- 
dankįaitė, Ivaškevičius, Justas 
Kibirkštis, Juozas Navikėnas, 
Irena Kemežytė, Elena Gapu 
tytė, Juozas Skučas, Petras

Lukoševičiusi
Montreapio Ap. L. Org. K-tas,

LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE

Šiomis dienomis „Nepriklau 
somos Lietuvos“ redakciją 
Jankė iš JAV svečiai — skai
tytojai: iš Gardner, Mass., p. 
Simonas Mačionis su žmona 
Ona, dukra Elena ir žentu p. 
Jonu Sargautu; iš Čikagos lan 
kėši agronomijos Dr. Aleksas 
Šeštokas. Visi jie viešėjo 
Montrealy pas savo gimines ir 
aplankė paŽĮStamus.

LANKĖSI MONTREALY
iš JAV agronomas p. Matulio 
nis su dukrelėmis ir savo kai
mynais ir net aplankė DLK 
Vytauto klube „Knygnešio 
dukters“ vaidinimą.

SLA 123 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

įvyko gegužės 28 dieną. Ap
svarstyti einamieji klausimai ir 
priimti nauji nariai. Besido
mintiems Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje sveikatos ir gy
vybės draudimo reikalu, pra
nešama, kad vajus baigiasi bir
želio 30 dieną. Kas vajaus me
tu įstos, tas nemoka stojamo
jo mokesčio. Interesuoti gali 
kreiptis trečihdieniais į „Ne
priklausomos Lietuvos“ redak 
ciją, kurioje vakarais budi vie
nas SLA narys — vajininkas.

DAILĖS STUDIJA
Birželio 1 d. pp. Tamošaičių 

vedamoji Dailės Studija iš St. 
Catharine E. persikėlė į nau
jas YMCA patalpas — 5550 
Park Ave.

MŪSŲ KREPŠININKAI 
SPORTUOJA

2145 Hotel de Ville, kampas

H

PLIAS VISUOTINIS
NARIŲ SUSIRINKIMAS,

gegužės m. 5 d. Toronte, pasi
baigus kadencijai ir senąjai 
valdybai atsistatydinus, išrin
ko naują vaydybą, kuri parei- 
vald. narys.
gomis pasiskirtė tarp: Dipl. 
Inž. J. Sližys — pirm., J. Dra- 
gašius — vicap., A. Ša'lkaus- 
kis — sekret., L. Stankus — 
y aid. narys, S. Kryževičius —

Montrealio „Vaivos“ Vyr. Skaučių D-vės Skautės 
nuoširdžiai kviečia Montrealio visuomenę skaitlingai 

dalyvauti

Draugoves vėliavos pašvetinimo ir 
įteikimo iškilmėse

Birželio 4 d. 11 vai. vėliavos pašventinimas lietuvių 
bažnyčioje, 5 vai. po pietų vėliavos įteikimas Draugo
vei ir linksmas pobūvis, grojant Broliams Lapinams.
Vėliavos įteikimo iškimės ir pobūvis įvyks 325 De- 
montigny St. E., (prie St. Denis). Įėjimas nemokamas.

TRIUKšMAS APLINK TEATRĄ
angį. Jie yra iškviesti ginti ap 
linkinių gyventojų ramybę ir 
saugumą, ištirti triukšmo piie- 
žastis, pašalinti jas, o kaltinin 
kus atitinkamai nubausti. At 
rodo, reikalui esant, .jie įgalio 
ti pavartoti jėgą. . . Atsargiai 
žvilgteri pareigūnai į nuleis
tom užuolaidom kambario vi
dų: jie tikisi išvysti slapią lo
šimo įmonę, revolverius ir 
whisky butelius ant salo, pa
šiauštas padugnių herojų gal
vas ir — bent keletą lavonų su 
kyšančiais iš jų peiliais.

Tačiau vyrukų veidai netru
kus gauna plačiai prasišiepti. 
Aplink stalą sėdi šešetas visai 
normaliai atrodančių ir tvai- 
kingų jaunų žmonių, ties jais 
— popieriaus lapai, veidai • — 
nustebę ir be jokių nusikalti
mo užmačių akyse, — ir — 
nė kvapo whiskey ar kraujo!

Dviem montreališkėm kal
bom eina aiškinimasis.

— O mes m|anėm, kad čia 
kas nors rimto dedasi! — sa
ko vyrukai, iš dalies patenkin
ti, o iš dalies — lyg ir nusivy
lę. Jie žada raportuoti savo 
vyresnybei — galgi ir nereikės 
mokėti pabaudos už triukšmo 
kėlimą. Galų gale — dar tik 
dešimta valanda!

Visi linksmi. Blizgan
čiais ženklais ant kepurių vy
rukai ,atsisveikina.

Šešetas aplink Antano Škė
mos „Živilę“ priveria langus į 
šiltą, žvaigždėtą vakarą.

Pradžioje kiek prislopintais 
balsais, bet vėl veržiasi karšti 
meilės žodžiai, putoja neapy
kanta., auga kivirčai, o protar
piais — tyliai ir suklauptai pra- 
skamaba meilė savajam kraš
tui, fantastiškajam miestui — 
Vilniui. . .

Repeticija eina toliau. Mont 
realio Lietuvių Dramos Teat
ras atkakliai siekia tapti kūnu.

Praeivis.
-— Rašytojas Aloyzas Baro

nas dabar gyvena Ciktigoje ir 
rašo romaną.

— Clevclando „Dirva“ ža
da netrukus išleisti B. Gaidžiu 
no atsiminimus. — 
metai ir viena savaitė'

Kažkas, paslaptinga bręsta 
Montre.aly.

Ramiame ir provinciališkai 
taikingame Verduno priemies
ty, kur niekas ir niekad ne
drumsčia vaKaro tylos, kur tik 
pavasaris, nesiskaitydamas su 
priemonėmis, veržiasi į visuoti 
ną snūdumą, sprogdindamas 
kaštanų pumpurus ir švelnias 
alyvas, — jau kuris metas ne
ramu.

Vėlybasis praeivis ne kartą 
plakančia širdimi perbėga į ki
tą gatvės pusę, stabteli, pasi
šnabžda su kitu ir — skuba to 
liau- nuo bėdos: iš seniau to
kio padoraus namo lango, kur 
glaudžiasi taikūs ir kultūringi 
ateiviai, dabar kas vakaras 
sklinda baisus triukšmas, 
šiauksmai,barniai, smaugiamų
jų klyksmas, o protarpiais — 
keista! — karšti meilės žo
džiai. . . Kas ten dedasi — 
kas vakarą, vis tuo pat metu, 
negirdėta kalba?

'Susidomėjimas auga į susi
rūpinimą, į baimę, į siaubą — 
ir nors triukšmadariai kasnakt, 
staigiai nušėrūv/a visai korek
tišku laiku — kažkieno nervai 
neišlaiko. Šaukiasi pagalbos!

Ir, štai, vieną vakarą prie ap 
gailėtinai savo reputaciją su
griovusio buto durų sustoja 
mašina, ir keli uniformuoti vy 
rai įsakmiai pasibeldžia į prie-

penktadienį.
birželio 2

Sherbrooke, įėjimas iš Hotel 
de Ville gatvės.

Treniruotė bus nuo 9 vai. iki 
j0 vai. vakaro,

Šį penktadienį,
d. 9 vai. vakaro punktualiai 
įvyks krepšinio rungtynės tarp 
1 ir II komandų.

Tautiečiai prašomi į rungty
nes atsilankyti.

PRIIMA DARBININKUS -
Pasistačiusi naujus rūmus ir 

išplėtusi gamybą, National 
Brewerie's, Ltd., 990 Notre 
Dame West, Montreal, priima 
naujus darbininkus. Gal kam 
ir iš lietuvių patarnautų laimė.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vienam asmeniui 5155 Bour- 
bonniere Ave., Apt. 6, Rose
mount. Arti tramvajaus ir au
tobuso linijų.

Dėl staigios ir netikėtos A. A, ANTANO DVARIO
NO mirties, reiškiu nuoširdžią užuojautą jo šeimai 

Petras Kovelis

Vieneri

tą dalyvauja Vokietija ir Ispa 
nija. Pirmoji išstatė chemika
lų ir įrankių beį tekstilės iš
dirbinių. Ispanija parodo si
dabro bei odos išdirbinių, vy 
no, saldainių ir džiovintų vai
sių.

Iš' už geležinės užd,angos 
valstybių Čekoslovakija yra iš 
stačiusi foto aparatų, mašmų, 
keramikos bei tekstilės išdribi- 
nių. Jugoslavija parodo s|avo 
ūkininkų medžio išdirbinių. At 
stovaujiama taip pat yra Len
kija.

Iš Europos kraštų margiau- 
gvas pavilionas yra Italijos.

Gal pats įdomiausias paro
dos eksponatas yra „ultraso
nic“ skalbimo mašina, paga
minta Australijoje. Ji skalbia 
garso Langų pagalba. Muilas 
nėra reikalingas; išskalbia 14 
svarų baltinių per 15 minučių. 
Didžiausio susidomėjimo ta 
mašina rodo muilo fabrikantai! 
Australijos pramonė pagami
no ir „seerafoną“, kurio pagel- 
ba visi bandymai pasiklausyti 
kaimynų telefono pasikalbėji
mų paverčiami niekais.

Prancūzija ir šiais metais 
vyrauja madų srityje.

Paroda tęsiasi 11 dienų. Pla 
čiąjai publikai ji atidaryta ge
gužės 31 d., birželio 3 ir 7 die
nomis. Kitomis dienomis -Įsi
leidžiami tik spaudos atstovai 
ir prekybininkai, kurių, į Toron 
to yra suvažiavę ar rezervavę 
ąau vietas per 40.000 iš viso pa 
šaulio šalių.

Einant iš pastato į pastatą 
per visų rasių įvairiausiomis 
raibomis šnekančių svečių mi
nias kylfa klausimas, ar dar tolf 
tie laikai, kad.a Lietuva daly
vaus šioje Kanados tarptauti
nėje prekybos ir pramonės pa 

rodoje? Jonas Juškaitis.
ČIURLIONIO ANSAMBLIO 

KONCERTAS,
birželio 3 dieną, 8 valan

dą vakaro punktualiai, Eatono 
Auditorijoje, College - Young 
gatvių kampe. Bilietai gauna 
mi Eatono Auditorijos kasoje, 
Dr. Kaškelio ir pp. Grgiaičių 
valgyklose, Dundas gt.

Sekančią dieną, birželio 4 d., 
sekmadienį, Čiurlioniečiai kon
certuos Hamiltone. Montrealį 
ansamblis galėsiąs aplankyti 
tiktai apie rudenį ar žiemos 
pradžioje.

LIETUVIŲ STUDENTŲ 
SĄJUNGOS 

kancertas - vakaras birželio 2 
dieną įvyks Toronto universi
teto Newman Club*o patalpo
se, 89 St. George St., sąryšyje 
su „finis semestri“.

Pradžia 8 v(al. vakaro. Įėji
mas 75 centai.
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