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KREMLIUS DARO TAUTU Z GDYNĖS
Nepaprastai gerai infoimuo 

tas didžiausias švedu dienraš
tis „Dagens Nyheter“ stiaips 
nyje „Dingusieji nelalsvia* — 
dingusios tautos“ nurodo prie 
žastis, dėl kurių rusai griebia 
si „perkėlimo“ tautinių mažu
mų iar net ištisų tautų. Stiaips 
nyje pirmoje eilėje pažymimi 
1940 — 1941 m. kada Pabalty 
pradėti masiniai trėmimai, ku-

NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS IŠ 
rie nemažesniu užsispyrimu tę 
siami ir 1944 — 1945 m. Ta
čiau šiomis dienomis „sovietų 
pasiutimas tremti“ pasiekė tai, 
kad visa, iki šiol pergyventa, 
yra lt šešėlis. Dienraščio nau
jausiomis žiniomis,

■iš Lietuvos iki šiol jau iš
tremta 800.000 — 1.000. 
000 lietuvių, iš Latvijos— 
500.000 latvių ir iš Est'-

Aptylusi savaitė
Praėjusioji savaitė prabėgo 

be žymesnių įvykių lyg ir at
šąlant „šaltajam karui“. Sep 
tynetas dienų kai pasaulinės 
politikos viršūnėse lyg prisi
klausoma, lyg svarstoma kaž 
kas nauja, lyg kaž ko lauk ama 
ir delsiama.

Žodžiu, pasaulinė politika 
truputį sudrumsta, nete
kusi tikrumo *r ryžtinges- 

nio aiškumo., 
kuris jau buvo nutiesęs gaires 
ir pradėjęs žygiuoti aiškia 
kryptimi ir tvirtu žingsniu.

Tiesa, JAV parlamento už
sienių reikalų komisijoje užs. 
reik. min. Dean Achesonas pla
čiai kalbėjo apie paskutinę Lon 
dono 12-kos Atlanto pakto 
valstybių užsienių reikalų mi- 
nisterių konferenciją ir tvirtai 
pareiškė, kad

dabartinė tarptautinė po
litikos būsena yra reika
linga aiškių ir ryžtingų

kai 
ir jos 
didelis

nesiskai- 
vis dėl io

irbet vis dėito kaip tiktai to 
nematyti. Ir paskutinė prezi
dento Trumano kalba buvo pa 
vesta darbo saugumo klausi
mams, kurie yra reikalingi ra
miems laikams.

Kol kas, beja, nesustabdyta 
sena veikla. Vykdant Atlanto 
pakto įsipareigojimus, JAV 
siunčia į Europą ginklus, ku
riais priešinamasi Sovietų Są
jungos agresijai. Taipgi eko
nominės pagalbos Europos ir 
Azijos kraštams JAV paskyrė 
vėl beveik Iris su puse mįliar- 
dų dolerių. Pažymėtina, kad 
palaikomos Indokinija ii Pie
tinė Korėja, į kurias veržias* 
Maskvos diriguojami komunis
tai. Bet vis. dėlto visa praėju
si sava.tė atrodo tartum „ap
snūdusi“.

Nenoromis kyla klausi
mas, ar tai ne Trygve Lie 
maskvinių maklerysčių iš 

dava?
Ligšiol JT sekretorius tebe

slepia savo planus ir Maskvos 
pavyzdžiu viešumai jų bijo pa
rodyti, — tur būt nešvarūs?

Tų spėja jau visa humanist! 
nė spauda. Taip, atrodo, ir per 
trečią asmenį — Achesoną — 
spaudą pasiekusios žinios. Fa 
sak jas, Trygve Lie su Mask
va sutaręs kelių punktų pla
ną (Maskva prašo 20-ties me
tų taikos), kurį pasiūlęs Lon
donui, Paryžiui ir Vaš'ngto- 
nui. Šie dabar tą planą užgulę 
ir bestudijuodami pritilę. . . 
Gąlima tuo ir patikėti, nes 
Maskvos klastos v’sados pai
nios ir kombinuotos. Studijuo 
ti reikia, nes už jų slepiasi 
pinklės.

Maskva nori nudelsti lai
ką, nes ji mano, kad laikas 

dirba jos naudai.
Ji statosi naują didžiuli lai

vyną, kuriuo jau susidomėjo ir 
iAV laivyno ministeris Sher- 
rnanas. Ji organizuoja ryti- 
i ės Vokietijos kariuomenę, ku 
r ai karininkus iš vokiečių ruo
ši a Voronežo ir Maskvos karo 
mokyklose, neminint tų, kurių 
12 veikia pačioje Vokietijoje. 
Ji daro preversmus Filipinuo
se, Malajuose, Indonezijoje. 
Ji ginkluotomis gaujomis vtr-

žiasi į Indokiniją ir pietinę Ko 
rėją. Ji, pagaliau, atstačiusi 
mirties bausmę, pati valosi vi
duje nuo titoistų ir kitų, nesi
laikančių Stalino linijos. Jai 
laiko reikia. Ir rūpesčių ne
mažai yra.

JT darbo konferencijoje 
Ženevoje paaiškėjo, 
Sovietų Sąjungoje 
satelituose siaučia 

nedarbas.
Nors ten su žmogum 
tomą, bet nedarbas
nėra naudingas. Ypač, kad Eu 
ropos vakaruose pabuvę sovie
tų piliečiai pamatė, kad ton 
veikia darbo teisė ir darbinin
kas gali kovoti su darbdaviu 
dėl geresnių atlyginimo ir drau 
d‘mo sąlygų, kai tuo tarpu SS 
RS darbininkas neturi nė ma
žiausios teisės. Vien už pasi
vėlavimą į darbą sodina katė
jimai!, o už pasitraukimą iš 
darbo ■— net baudžia mirties 
bausme.

Maskvai reikia daugiau lai
ko apsitvarkyti, išskleistos per 
Trygve Lie pinklės ir stabdo 
bet kokį judrumą.

Reikšmingas įvykis E tuo
pos vakaruose yra plieno 
ir anglies pramonės sude

rinimas.
Prancūzijai vadovaujant, jau 

pradedami konkretūs darbai, 
prie kurių dedasi jau beveik vi 
sos laisvosios Europos valsty
bės. Buvo svyravimų dėl Ang
luos, tačiau išsiaiškinta, kad 
plieno ir anglies pramonės su
jungimas sukursiąs vieningą 
Europą, kuri galinti tapti „tre 
čiąja jėga“, po JAV ir SSRS. 
Toje „trečioje jėgoje“ Angli
jai savaime atitektų didysis 
svoris ir tuo pačiu vadovavi
mas, kiuris pasaulinėje politi
koje dabar yra perėjęs Ameri
kai. Ši g‘ laoai gražiai tą su- 
praanta. Dai svarbiau, kad ji 
ir išvadas >š to darosi labai run 
tas. Anot Achesono, kadangi 
JAV dabar yra pati didžiausio 
ji jėga, tai ji ir imasi atsakin
giausiu uždavinio:

apginti laisvę, tautų nepri
klausomybę ir demokrati
jos principus bei jos pri

valumus, 
kurie glūdi tame, kad laisvė
demokratija sudaro sąlygas 
žmoi|ėms geriau gyventi, ge
resnes sąlygas sau susidaryti 
ir, kas svarbiausia, reikštis ky 
lančiam veiksmingumui - dina
mikai. Ta'p kalba bendtame 
aptylime Achesonas.

BERLYNO
jos — 200.000 estų.

Dienraštis, pažymėjęs, kad tai 
vykdoma pagal iš anksto tautų 
išnaikinimui paruoštą planą, 
pabrėžia, jog senos ir kultūriu 
gos tautos, tūkstančius metų 
vienoj vietoj leidusios šaknis, 
per trumpą neprjįklauso-bės gy
venimo laikotarpį stebinusios 
kitus gyvybiniu pajėgumu ir 
kūrybinėmis jėgomis, išrauna
mos iš šaknų. Kodėl? — To
dėl, kad Kremlius savo politi
ka baltų tautas įstūmė į giliau 
šią neviltį ir dėl to, įvykus Ry
tų - Vakarų ginkluotam susiki
bimui, prispaudėjai iš prislėg
tų tautų nesitiki jokio ištiki
mumo.

Panašių iš sovietų pasienių 
trėmimų jau įvyko visa eilė. 
Priieš pusmetį patirta, kad

Gruzijoj gyvenusieji 17. 
000 graikų ištremti j Kas
pijos jūros šiaurės rytus. 
Iš Kaukazo sričių «štrem 
tos turkų iir persų mažu
mos; 1949 m. iš Ukrainos, 
Rytų Galicijos, Bukovi
nos ir Besarabijos į Rusi
jos gilumą ar į Sibirą iš

trėmė žydus, 
prieš tai tyčia inscenizavę so
vietiškai - nacionalinį antise
mitizmą.

Dienraštis pranešimo gale 
pastebi, kad apie ištremtųjų 
tautų ar tautelių grupių liki
mą mažai težinoma. Tačiau ir 
tai, kas pas-ekė, byloja, jog iš
tremtieji tapo pasibaisėtino
mis šalčio, bįido ir ligų auko
mis.

Viešumon iškilusieji organi
zuoti tautoms žudyti pianai 
švedų diplomatiniuose, politi
niuose ir JTO sluoksniuose su 
kėlė ypatingo sus-domėjimo.

x 
t

DR. KAZYS GRINIUS,
Buvęs Lietuvos Ministerių Pir žmoną >r dukterį sušaudė 
mininkas ir tretysis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas, dak
taras Kazys Grinius, birželio 
4 dieną 19 valandą 19 minu
čių Čikagos laiku mirė Čikago
je,’ USA.

Dr. K. Grinius yra Įį‘męs 
1866 metais gruodžio mėnesio 
17 d;eną Seiemos kaime, Sas
navos valsčiaus, Marijampolės 
apskritiees. Mirė susilaukęs 
84 metų amžiaus. Paliko du 
sūnus ir žmoną. Pirmąją jo

ko-
munistai Kaukaze.

Dr. K. Grinius, kaip didelis 
visuomenės vilkėjas ir kaip bu 
vęs Lietuvos Prezidentas ture 
jo autoritetą užsieniuose ir vi
są emigracijos laiką ve'kė ko
vos fronte už Lietuvos išlais
vinimą. Jo mirtis — 
mūsų kovos fronte už 
vos la!svę nuostolis.

Plačiau apie Dr. K.
— sekančiame „Nepriklauso
mos Lietuvos“ n-ryje.

d-delis 
Lietu

Grinių

ir
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Politinis veidrodis

Sąskrydis sugadino rusams nervus
„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS Iš BERLYNO

silaikyfi ir palaukti „baisiosios 
nakties“ ceremonijų. To dar 
neužeko — stovyklose* įvedė 
griežtus patikrinimus su bau
dom, jei kas pavėluotų Iš 
V‘sų pusių apsupti, kas su au
dekliniais bateliais, kas su šliu- 
rikėm, mėlynniarškiniai išsiri
kiavo Unter den Linden 

eisenos pro vergų 
savininkus.

Iš visų pusių „liaudies polici
ja“, iš kolonų skamba orkest
rų rėžiami maršai, rusų ir vo
kiečių kalbomis kovos dainos. 
Lietus žliuogia, o belaukian
čių eilėms, kad nenuobodžiau
tų, dalinamas „Freie Deutsche 
Jugend“ organo „Junge Welt“ 
sekmadieninis numeris. Pir
mas puslapis — kaip reikia,

Nė vienas šūvis nepasigirdo 
iš vak. sektorių pasieniuose 
šiek tiek užmaskuotų kulkos
vaidžių; ramiausiai palapinėse 
ilsėjos paruoštyje esanti ka
riuomenė ir policija. Bet, pa
mačius šalmus dėvinčius ir 
ginkluotus patrulius, ne vie
nam smelkėsi baisi mintis: Ge
riau — ne. . .

Beveik savaitė prieš Sekmi
nes rusų sektoriaus gatvėse 
pradėjo mėlyna splava nustelb 
ti kitas. Staiga prieš „didįjį er 
miderį“, „demokratinio sekto
riaus“ pasienius aptvėrė „1. po 
licijos“ gyvatvore, kiek ato
kiau nuo tvoros nusėjo voras 
kontrolierių, kurie pradedan
čius Grigo bičių keliais traukti 
mėlynmarŠkinius privertė su-

Tuo pat metu iš Albanuos 
ateina žinių, kad ten įsisiūbavu 
si didelė krizė. Atkirsta nuo 
SSRS, ji trokšta viduje, pastip 
rinama dar bado. Albanijoje 
jau veikia apie 10.000 partiza
nų prieš komunistus ir jų val

džią.

____j.' p-rrh. kan. prof. J. B. Končius ir War Rahef Servi
ces pareigūnas J. Browne, gegužės 14 d. New Yorko uoste 
pasitinka M.. Bavarską ir šei-mą, atvykusius S. S. General 
Ballou ir vykstančius j žemės ūkį Michigan valstybėje.

Tautos pradeda vis dau
giau susiprasti ir re'kalau 

ja laisvės.
Tokiu būdu Tunisas jau pa 

reikalavo nepriklausomybės. 
Jį seka Marokas ir Alžyras. 
Prancūzuos parlamentas ver
čiamas tuos klausimus svarsty
ti ir pūdyti žmonių valią.

Nors Afrikos tautelėse dar 
nėra išnykęs kanibalizmas, bet 
ir ten jau ima skverbtis 
r susipratimo šviesa.

Maskvos satelituose, 
lint teroro ir geležinio 
čio, reiškiasi pasipriešinimas n 
aiškus laisvės reikalavimas. 
Truks pagal’au „geležinė už
danga“ ir laisvė sušvis daugy
bei tautų. Tada beliks tiktai 
sukurti Pasaulinę 
jungą, kur bus 
Žemės valstybė, 
daug reiks pereiti 
kelių, kol ir mūsų tėvynė Lie
tuva galės atsikvėpti laisvu 
oru. (k). ;

laisvės

nežiū- 
k’tniš-

Tautų Są- 
viena visos
Bet. . . dar 

vingiuol ų

bet. sekantieji — o, jergaul 
Policija po kolonas gaudo iaik 
raštį — o virš galvų sklendžia 
„F“ raide pažymėti balionėliai 
(—Freiheit ! Š'ą raidę jau il
gas laikas rusų zonos pogrin
džio judėjimas tepa ant sienų, 
tvorų ir p.).

Vakare, sužygiavus prie lau 
žų, ant deglų su margom ug
nim

pradėjo kristi antikomu
nistiniai atsišaukimai.

L- čia jau policija vietoj prieš 
rnė lynmaršk'nius, 
tis prieš policiją, 
-.*k rakietsvaidžius aptarnavo. 
Vietomis net apsupo ištisus 
gatvių blokus, kratos, tardy
mai. Taip vykstant, žinoma, 
per dieną išlyti patraukė į sto
vyklas poilsio. Stovyklose vi
sų nesutalpino ir gana didelę 
dalį sąskrydžio 
vartyt sukimšo į 
tus. Toki, grįžę 
rado užrakintas 
pinėjant gatvėj 
parkristi, pro langus pasigirs
davo „Go home“ patarimas. . .

Vos keliais žodžiais oficia
liems v. sektorių organams 
mostelėjus, Sekminių trečią d.

cūksta.ič’iii mėlynmarški- 
nių sugarmėjo j vak. sek

torius.
Žmonės pamatę išmaldaujan
čius žvilgsnius, kas penkinę, 
Kas šokolado, kits cigarečių, 
apelsiną. Savivaldybės, prof, 
sąjungos, labdaros organizaci
jos pradėjo tempti maisto p,«i- 
kietus, ruošti pietus, dalyti iš
nikusiems suvož tinęs. Kinote- 
atra>, kabaretai skyrė nemoka
mus seansus. Amerikiečių sek 
toriaus radijas, kai pasisotino, 
pakvietė viešam, čia labai ma
doj esančiam mįslių sprendi
mui, kur už mislę, ar kleptuma

(Nukelta į 8 pusi.)

teko grieti
nės .ji kaip

dalyvių prie- 
privačius bū
namo, neretai 
duris. Slam- 
ir ’ekant kur

(Pro naujausią Newsweek 
periskopą)

Egiptas pripažins Raudonąją 
Kiniją?

Vienas pagrindinių prieši
ninkų, kad komunistinė Kinija 
butų priimta į JT, yra buvęs 
Egiptas. Tačiau dabar jis svy 
ruoja. Kairo vyriausybė duo
da suprasti, kad ji pasirengusi 
susitarti su Rusija dėl Kinijos 
šiuo būdu: Egiptas Saugumo 
Taryboje parems raudonosios 
Kinijos įsileidimą į JT, o Ru
sija paremsianti Egipto skun
dą prieš Britaniją, kad ši neiš
einanti iš Sudano. Kairas taip 
pat įspėjęs Vašingtoną, kad *š 
Rusijos piiks ginklus, jeigu 
Vakarai neužtikrins nuolatinio 
ginklų tiekimo. Tačiau JAV 
pareigūnai į šį faktą žiūri, lyg 
į mandagų šantažą.
Trigve L’e būsiąs perrinktas?

Dabar atrodo, kad Trygve 
Lie tikisi būsiąs perrinktas JT 
gen. sekretoriumi naujam ter
minui (5 m.). Pr'e šito turi 
prisidėti ir jo plačiai išrekja- 
muoUa Maskvos kelionė. Va
šingtone jaučiama, kad Lie mi
sija buvusi persūdyta ir jeigu 
ji neduosianti jokių vaisių, ta
da galinti pakenkti Lie asine-

Ginklų kontrobanda. 
raudoniesiems.

Neseniai Anglija, Prancūzi
ja ir JAV susitarė stengtis, 
kad į pietryčių Aziją būtų su
stabdyta ginklų slapta preky
ba. Tačiau paskutiniai britų 
žvalgybos pranešimai rodo, kad 
JAV aviacinio benzino laivas 
buvęs nusiųstas iš Filipinų į 
komunistų Tientsin^ Papildo 
mai patirta, kad viena ManJlos 
firma pasiūliusi raudonosiosKi 
nijos pakrančių apsauga: 25 
JAV lėktuvus - naiknitojus ir 
tam tikrą kiekį šautuvų ir šaud 
menų. Tuo tarpu, britai paža
dėję prancūzams laivyno para
mą sustabdyti ginklų šmugelį 
kinieč-ų valtimis (junk'omis), 
nelegaliai plaukiojančiomis 
tarp Kinijos ir Indo-Kinijos,

Stiprus diplomatas Tranui.
Amerikos ambasadorius 

Graikijoje Henry F. Graęįy 
greit bus perkeltas į Tehera-. 
ną. Šis Vašingtono žingsnis 
yra siejamas su vis blogėjan
čia Irano padėtimi. Manoma, 
kad stipri ranka Grady Graiki
jos pilietiniame kare, jam ati
dariusi duris į Teheraną.

Nauji karo išradimai.
JAV armija turi naują ug- 

niasvaidį, kuris daug lengves
nis už II-jo pasaulinio kare mo 
delį. Jo apvalus chemikalais 
pripildomas tankas geriau pri 
taikintas kovotojo pečiams, 
negu senasis su vertikaliu ug
nies medžiagų laikytoju.

Sovietų tautų sąjunga
Susirinkusi posėdžio aukš

čiausioji taryba, (šią savaitę), 
galinti būti pastatyta jprieš šį 
faktą: pripažinti sovietų tautų 
lygą, dabartinę Sovietų Rusi
jos ir jos satelitų sąjungą. . . 
Kremlius šią idėją pasirinkęs, 
kaip atosvarą prieš Atlanto 
Pakto tautų susibūrimą.
Maskva, prieš atominę bombą

Paskutinėmis dienomis so
vietų spauda skiria daug vie
tos Rusijos pas-ūlymui už
drausti atominius ginklus. 
Maskva tvirtina, kad Rusija ne 
bus pirmoji, kur' panaudos ato 
minę bombą. (Tur būt nespės 
pasigaminti. Vert.)

Vis karo kurstytojai
Šiuo metu trijuose Maskvos 

teatruose vaidinamas veikalas
— „The Voice of America“. 
Veikalo tema: eilinis amerikie 
lis 'nuoširdžiai nori taikos ir 
nėra sukvailinamas kapitalistų
- karo kurstytojų propagan
dos., Br, Aušrotas,
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Mažosios Lietuvos 
atsišaukimas

VISAM PASAULY E IŠBLAŠKYTI 
Broliai Lietuviai!

Mažoji Lietuva, kaipo neda
lomu Lietuvos dalis, šiandien 
kenčia visos Lietuvos kančias; 
ji yra toje pačioje bolševizmo 
priespaudoje. Mūsų visų kais 
ths noras, kad drauge su Di
džiąja Lietuya būtų atvaduota 
ir Mažoji Lietuva. Atvadavi
mo darbas tegalimas visų lie
tuvių pastangomis. Mūsų są
lygos, kuriomis tas darbas vyk 
domas, yra itin sunkios, nes 
mūsų žmonės, netekę savo 
krašto, neturi galimybių nei 
emigruoti, nei susikurti čia di
desnių savo tautinio gyvenimo 
židinių. Tad, Mažosios Lietu
vos lietuvių likimas yi>i dar 
sunkesnis už Didžiosios Lietu
vos lietuvių likimą, ir darbas 
lietuvybei išlaikyti reikalingas 
dar didesnių aukų.

Mažosios Lietuvos Taryba, 
(atstovaudama, gindama ir ko
vodama už Mažosios Lietuvos 
išlaisvinimą ir Mažosios Lietu 
vos lietuvų išlaikymą Lietuvių 
Tautai, yra reikalinga ne tik 
didžių pastangų, bet ir lėfų.

Didžiosios Lietuvos išlaisvi 
nimui vadovauja VLIKAS, o 
Mažosios Lietuvos — Mažo
sios Lietuvos Taryba. Tautos 
Fondą administruoja VLI
KAS. Nepavykus padaryti 
bendro visos Lietuvos išlaisvi
nimo organo, nepavyksta susi
tarti ir dėl Tautos Fondo lė
šų. Neabejodami gausią jų iš 
Tautos Fondo, atlikome visą 
eilę neatidėliotinų ir būtinų

Didžiai liūdėdami, pranešame, kad 1950 m. birželio mėn_ 
4 dieną Čikagoje mirė didis kovotojas už Petuvių tau
tos teises, Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, buvęs 
Lietuvos Ministeris Pirmininkas ir tretysis Respubli
kos Prezidentas

Dr. Kazys Grinius
Dėl jo netekimo mūsų kovoje prieš Lietuvos okupaciją 
bei už Lietuvos išlaisvinamą ir už Lietuvos žmonių lais 
vę bei visas žmoniškas teises, — visiems Tautiečiams 
reiškiame užuojautą. KLCT ir NL

Laiškai redakcijai
Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau!

Prašau būti malonus ištaisy 
ti „Nepr. Lietuvos“ Nr. 21 til 
pusią žinutę „Lietuviai dirba 
savo specialybėje", kurioje ra
šoma, kįad esu buvęs Lietuvoje 
Orinio susiekimo direktorium. 
Tikrumoje Orinio Susisiekimo 
Direktorium buvo ats. av mjr. 
J. Špokevičius, 1940 m. bolše 
vikų suimtas ir, matyti, nužu
dytas, o aš buvau tos Direkci
jos tarnautojas.

Antra, mano nuomone, lat
viams ir kitų tautybių imigran 
tams sekasi geriau todėl, kad 
jie savo energiją panaudoja pa 
čius save ir bendruomenę to
bulinti, naujose sąlygose, o 
ne tarpusaviams, tarptauti
niams ir tarppartiniams gin
čams, ir, be to, sugeba supras
ti kitų tautų dvasią ir prie jos 
prisitaikyti.

Ir mes sugebėtumėm užimti 
geresnes pozicijas, jei pasi- 
stengtumėm patenkinti sąly
gas tų valstybių, kuriose gyve
name, daugiau respektuotu- 
mėm kitas tautas, ir iš viso bū 
tumėm labjau civilizuoti ta 

§ P. ONUTĘ KURŠYTĘ ir p. ANTANĄ JUZĖNĄ, su- | 
Ž kūrusius šaunią lietuvišką šeimą, sveikinu ir linkiu y 
« daug laimės ir gražaus sugyvenimo ateityje.
2 T. Stanubs, g

tautai darbų ir įbridome į sko
las.

Turėdami užbaigti šią nenor 
malią padėtį ir negalėdami at
sisakyti nuo pat 1918 metų mū 
sų didžiosiomis aukomis vyk
dymo Mažosios Lietuvos iš
laisvinimo darbo ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių išlakymo, 
šaukiamės pagalbos, kreipda
miesi j mūsų tautos išeiviją ir 
tremtinius prašydami savo au
ka prisidėti Išartu ir prie Ma
žosios Lietuvos išlaisvinimo 
ir letuvybės išlaikymo Mažo
sios Lietuvos lietuvių tarpe.

Organizuojant birželio ke
turioliktąją — Genocido Die
nos Minėjimą — būtina yra 
prisidėti prie visos Lietuvos iš 
laisvnimo, visų lietuvių tauty
bės išlaikymo ir skiriamų Dj- 
džiąjam Tikslui lėšų dalį skirti 
ir Mažosios Lietuvos Išlaisvi
nimo Fondan.

Apie išskirtąsias aukas Ma
žosios Lietuvos Išlaisvinimo 
Fondan bei visais kitais Mažo 
sios Lietuvos vajaus reikalais 
prašome ndelsiant pranešti Ma 
žosios Lietuvos Tarybos Pre
zidiumo pirmininkui E. Simo
naičiui, adresu: Mr. E. Simo
naitis, Detmold, Oesterhaus- 
str. 19, Germany.

Visb Lietuva už kiekvieną 
lietuvį —

visi lietuviai už vieną Lietu 
vą!

Mažosios Lietuvos Tarybos 
Prezidiumas.

prasme, kaip tai supranta Va
karų pasaulis. O kaipo „glo
bėjus ir užtarėjus“ reikia su
prasti asmenis, kurie žino mū 
sų kvalifikacijas ir todėl gali 
mus rekomenduoti tinkamoms 
pareigoms užimti.

Būsiu labai dėkingas, jei šį 
mano laišką malonėsite įdėti į 
artimiausią laikraščio Nr. pil
numoje.

Prašau priimti, Pone Redak 
toriau, mano gilios pagarbos 
pareiškimą. Zigmas Rimša,

BALF PIRMININKO 
MISIJA EUROPOJE

Lietuvių tremtinių proble
mos dįar nepasibaigė; daugelis 
lietuvių užkliuvo Vokietijoje, 
Austrijoje ir kitur. Jiėms pa
gelbėti reikia dėti ypatingas 
pastangas. Todėl BALF pir- 
mi/ninkas visą mėnesį pašvęs 
pasilikusių Europoje lietuvių 
tremtinių reikalams. Nuvy
kęs į Europą, jis aplankys ir 
tarsis su įvairiais vietiniais pa- 
riegūnais Prancūzijoje, Šveica
rijoje, Vokietijoje, Austrijoje 
ir Belgijoje. BALF.

Rašo J. Kardelis,Istorinių įvykių prisiminimai.

Kaip atėjo Lietuvos didžiosios nelaimės dienos
SOVIETŲ SĄJUNGOS KARIUOMENĖ OKUPUOJA LIETUVĄ

1940 metų birželį Lietuva 
gyvena pilnas nerimo dienas. 
Min. pirm. A. Merkiui su Mo
lotovu nesusikalbėjus ir Mask 
von iškvietus užsienių reikalų 
ministerį J. Urbšį, iš Maskvos 
sklido grėsmingos žinios. Dėl 
to dienos prailgsta dideliame 
visos tautos laukime. Nors ži
nių, viešai - oficialiai nėra, bet 
visiems aišku, kįid bręsta ne
draugingi Lietuvai įvykiai. 
Virš Lietuvos pakimba Mask
vos siaubo šmėkla. Kremliaus 
meška atsistoja prieš Lietuvą 
piestu — leidžia į Lietuvos kū 
ną nagus ir apžioja jos galvą...

Saugumas patiria, kad visi 
Lietuvos komunistai pastatyti 
parengties padėtin. Jų, tiesa, 
bereikšmė sauja, bet jie turi ei
ti Sovietų žvalgybos ir infor
macijos pareigas. Nieku kitu 
jie nepajėgūs pasireikšti. Prieš 
juos visa tauta. Jiems tenka 
tiktai pastumdėlių rolė. Ta
čiau, kad iškeltų kvislingišką 
jų rolę, jie iš Maskvos gauna 
nurodymų, lyg būtų ko nors 
verti. Maskva, mat turi tikslo 
pakelti jų prestižą, kuriam aiei 
tyje numatyta rolė.

Maskvai spaudžiant, 
birželio 13 diena atsista
tydina Vidaus reikalų mi- 
nisteris gen Skučas ir at
leidžiamas iš pareigų Sau 
gurno departamento direk 

torius Povilaitis.
Tai pradžia didžiosios kri

zės.
Tuo pačiu metu Vilniuje ir 

Kaune plačiai kalbama,kad pnė 
rytinės Lietuvos sienos sutelk 
tos SSRS kariuomenės jėgos, 
kurios stovi parengties stovy
je. Jų tikslas visiems aiškus.

Birželio 14 d. Prezidentūro 
je nepaprastas Ministerių tary 
bos posėdis, pirmininkaujant 
Respublikos Prezidentui Ant a 
nui Smetonai. Posėdyje da
lyvauja kariuomenės vadovy
bė ir užsienių reikalų ministe
rijos vadovaują asmens. Visur 
didžioji krizė. Visi „be gal
vų". Nes Maskva stato reika
lavimus be ribų. Tarp Kauno ir 
Maskvos nuolat veikia specia 
lūs laidas, kuris neša vis sun 
kesnes žinias. Ir ministerių ta 
rytbos posėdis pertraukiamas 
tų žinių, pasikalbėjimų. Posė 
dis baigiasi priėmimu Mask
vos reikalavimų, su mažu ap
tarimu. Visuomenė to dar ne 
žino.

Birželio 15 d. rytą Lietu
vą neoficialiai aplėkė ži
nios, kad atsistatydino 

Ministerių kabinetas.
Pasirodo, Maskva reikalau

ja, kad Lietuvoje būtų sudary
ta nauja vyriausybė. Ir tas rei 
kalavimas pildomas.

Dar bandoma padėtį gelbėti. 
Naujas kabinetas pavedamas 
sudaryti gen. St. Raštikiui, ku 
ris neseniai buvo viešėjęs 
Maskvoje ir ten lyg ir turėjęs 
gerą priėmimą. Gal gi pasi
tikės Maskva? — naiviai kai 
kas galvojo. Tačiiau. . Ir tos 
žinios, kad naują Ministerių 
kabinetą sudaro gen. Raštikis, 
netrukus atkrinta, atšaukia
mos. Maskvos tas nepatenki
na ir Lietuvai nieko neduoda. 
Maskva, pasirodo, kitaip ma
no ir kito reikalauja. Pasiro
do, kad

Maskva jau birželio 14 
dieną, 24 valandą Mask
vos laiku, Lietuvai įteikė 

ultimatumą.
Birželio 15 d., 13 valandą 

tas ultimatumas jau skelbia- 
nxas viešumai. Jo tekstas šis:

„1. Tuojau atiduoti’teismui 
vidaus reikalų ministerį poną 
Skučą ir valstybės saugumo de 
portamento direktorių poną 
Povilaitį, kaip tiesioginius pro 
vokacinių veiksmų prieš sove- 

. tų karius Lietuvoje kaltinin
kus.

2. Tuojau suformuoti Lie
tuvoje tokią vyirausybę, kuri 
sugebėtų ir būtų pasirengusi 
laiduoti garbingą Sovietų Są
jungos ir Lietuvos savitarpi
nės pagalbos sutarties įgyven
dinimą ir ryžtingai sutramdyti 
sutarties priešus.

3. Tuojau laiduoti laisvą 
praleidimą į Lietuvos teritori
ją sovietų kariuomenės dali
nius, jiems išskirstyti svar
biausiuose Lietuvos centruose

tokiame skaičiuje, kurio pa
kaktų, kad b-tų laiduotas So
vietų S-gos ir Lietuvos savitar 
pinės pagalbos sutarties vyk
dymas ir užkirsti provokaci
niai veiksmai, nukreipti prieš 
sovietų įgulas Lietuvoje“.

Toks „draugingas“ SSRS 
ultimatumas. Lietuva jį turi 
priimti per 10 vjalandų.

Deja, pasirinkimo nėra; pri 
imsi ar atmesi — tas pats liki
mas, nes ir priėmus, į Lietuvą 
įsiveržia Raudonoji armija. Žo 
džiu, Sovietų Sąjunga Lietu
vą okupuoja.

Tiesa, bandoma ultimatu
mas vykdyti, ir pirmieji du rci 
kalavimai jau išpildyti; Mer
kio kabinetas atsistatydino ir 
naujas kabinetas pavestas su
daryti Raštikiui. Bet? Tre
čias ultimatumo punktas? Dėl 
jo Raštikis buvo pasiryžęs tuo 
jau skrist- į Maskvą lėktuvu, 
bet. . . tuojau gautas atsaky
mas, kad tai bus bergždžias žy 
gis, nes Kremliui Raštikio kan 
didatūra nepriimtina. Kol kas 
vėl lieka Merkio kabinetas.

Bet vieni įvykiai seka kitus 
galvatrūkčiais.

Birželio tą pačią 15 dieną 
16 valandą skelbiamas 
naujas Sovietų Sąjungos 
ultimatumas Liįetuvai, 
tiksliau — Lietuvai Mask 

va diktuoja štai ką:
„Sovietų Sąjungos Liaudies 

Komisarų tarybos pirminin
kas ir užsienių reikalų komisa
ras Molotovas įteikė tokius rei 
kalavimus:

1. Sovietų Sąjungos kariuo
menė birželio 15 dieną 3 vai. 
po pietų pereis Lietuvos sieną 
šiose vietose: Eišiškiuose, Diu 
skiniukuose, Gudagojo stoty
je, Druskininkėliuose, Dūkšte 
ir Pabradėje;

2. Atskiros Lietuvos sieną 
perėjusios Sovietų Sąjungos 
kariuomenės dalys įžengs į 
Vilnių, Kauną, Raseinius, Pa
nevėžį ir Šiaulius;

3. Keli Sovietų Sąjungos ka 
riuomenės dalių išsiskyrstimo 
punktai bus nustatyti susitarus 
:š Sovietų Sąjungos pusės ge
nerolui Pavlovui ir iš Lietuvos 
nusės — generolui Vitkaus
kui ;

4. Generolas Pavlovas su ge 
nerolu Vitkausku susitiks Gu 
dagojo stotyje birželio 15 d. 8 
valandą vakaro. Nepageidauja 
miems nesusipial imams ir 
konfliktams išvengti Lietuvos 
valdžios organai tuoj įsako ka
riuomenei ir gyventojams ne
trukdyti Sovietų Sąjungos ka 
riuomenės judėjimo Lietuvos 
teritorijoje“.

4 valandą po pietų paskelb
tas nurodymas, kaip kas turi 
įvykti, o Raudonoji armija rie
dėjo per Lietuvos sieną. Apie 
3 vai. p. p. ji jau peržengė ją; 
apie 4 vai. p. p. ji pasiekė Vil
nių ir apie 7 vai. vakaro riedė
jo per Kjauną — Laisvės alėja, 
Savanorių plentu. Tankai tuo 
pat metu riedėjo per Lietuvos 
kaimus, miestus, miestelius. . . 
(Ir tegul įrodo komunistai, 
kad tai buvo laisvas Lietuvos 
orisijungimos prie Rusijos, ne 
okupacija).

Jau temstant visas Vilnius, 
visas Kaunas ir visa Lietuvos 
žemė vaitojo >r drebėjo nuo So
vietų Sąjungos lankų, patran
kų, o padangės ūžė, vaitojo ir 
aimanavo nuo sunkiųjų Rusi
jos bombonešių. . .

Žmonės persigandę ir susi
rūpinę žiūrėjo iš tolo į atslen
kantį karo ir okupacijos slibi
ną. Tiktai kelių žydukų gru
pelė, ta pati, su kur’a Palec
kis „žygiavo“ į SSRS atstovy
bę pareikšti padėką už V'lmų 
(Vilno vašė — Litva naša...), 
susimetusi Kauno Savanorių 
plento ir Laisvės alėjos kampe 
užkimusiomis gerklėmis rėkė 
„ura‘'. . .

Pirmiesiems Rusijos kariuo
menės daliniams perriedejus 
per Kauną, pasklinda žinios, 
kad

į Kauną Maskva jau pri
siuntė savo komisarą De
kanozovą, kuris tvarkys 

Lietuvą.
Okupantas, kaip matome, iš 

anksto Jau viską buvo suplana 
vęs ir viskam pasiruošęs. O 
raudonarmiečio „pabėgimas

per vandentiekio vamzdį“ bu
vo tiktai Krilovo pasakėčios 
vilko priekabis prie ėriuko, 
kad jis „drumsčia vandenį“, 
kurį vilkas turįs gerti. . .

Tą pat v.ikarą jau sužinoma, 
kad iš Kauno

Kybartų kryptimi pasi
traukė Respublikos Pre
zidentas Antanas Smetona.

Jį palydėjo krašto apsaugos mi 
nisteris gen. Kazys Musteikis 
ir kiti. Prezidento pareigos, 
kaip vėliau .aiškėja, perduotos 
Ministeriui. pirmininkui Anta
nui Merkiui.,

Vyksta perversmas — visi 
aiškiai mato.

O per Lietuvą eina ir eina 
naujos kariuomenės voros. Juo 
tolyn, juo skurdesnės ir bied- 
nesnės. Tiktai visos ginkluo
tos. Komandieriai atkišę pil
vus į pryšakį, atmaukę kepu
res, — kaip klausmiaženkliai. 
Daugumas jų išsikvėpinę kve 
palais „Moskva“, bet pro kve 
palus veržiasi surūdijęs pra
kaitas. Dažno miline šliaužia 
„tankai“. . .

Biržlelio 16 d. be paiio- 
vos riedęio per visą Lie
tuvą tanketės, artilerija, 

kavalerija.
Padoresnieji rusai įspėjo 

miestų gyventojus; pirkite 
šiandien, nes rytoj jau nieko 
nebus. . . kaip ir pas mus Ru
sijoj. Todėl iš ryto buvo ap-

JUOKDARIAI. . .
„Liaudies Baisas“ parašė 

teisybę.
„LB“, iš kažkur pasiėmęs 

mintį, rašo, kad veltui kai kas 
abejoja, jog šis komunistų 
laikraštis įstengsiąs eiti. Ir 
tvirtinę, kad „LB“ nesustos.

Tai yra teisybė. „LB“ tik
rai nesustos. Bet ne todėl, kad 
jo išeina laktai 700 ar 600 eg
zempliorių. Bet 'kad „LB" tu
ri neišsenkamus pajamų šalti
nius. Pinigų jam tikrai už
teks.

Visi nori taikos — tiktai 
Maskva ne.

„LB“, rašydamas apie 
Trygve Lie kelionę į Europą, 
pažymi, kad visur ir visi žmo
nės nori taikos. Tai yra tiesa.

Tiktai „LB“ nerašo, kad 
Maskva nenori taikos. O tai 
taip pat yra tiesa.

Naujas komunistų propagan
dos triukas.

Pruseika „Vilny“ rašo, kad 
jiąm būnant Detroite „nauji 
draugai katalikai gausiai pa
rėmė „Vilnį“.

Išeitų, kad katalikai remia 
komunistus? Bet Pruseika, ži 
noma, meluoja. Kol Pruseika 
nepaskelbs tų „katalikų“ pa
vardžių, niekas kitaip to jo pa
sakymo nesupras, kaip kad 
niaują komunistų propagandos 
triuką.

Apie hererus ir lietuvius.
„Vilnis" rašo apie Afrikos 

tautą hererus, kuriuos esą 
skritiudžią Pietų Afrikos val
džia.

Jeigu tikrai skriaudžia, tai, 
žinoma, negerai. Kiekvienai 
tautai ir kiekvienam žmogui 
reikia duoti visas žmoniškas 
teises. Bet. . .

Kodėl „Vilnis“ tų teisių ne
reikalauja lietuviams? Here
rus iškrausto iš jų gyvenamų 
vietų, — tai jiegerai. O kai lie 
tuvius Maskva krausto iš jų 
gyvenamų vietų — tai gerai? 
Kai herarams atima žmoniškas 
teises ir suvaržo jų laisvę — 
tai negeijai, o kai lietuviams 
okupantai rusai atima teises ir 
turtus, — tai gerai? Tai kokia 
gi čia logika ir kokia čia tei
sybė?
Giria laisvę, o perkasi vergiją.

Neslginčys'me, kad pagal 
„Vilnį“ sovietuose yra tikras 
rojus. Tebūnie. Bet kodėl ta
da renkami pinigai kaip nors 
išpirkti Andruliui ir kitiems 
komunistams teisę pasilikti 
Amerikoje? Jeigu sovietuose 
rojus, tai kam pirkti gyveni
mą Amerikoje, kurioje, pagal 
tą pačią „Vilnį", yra tiktai ver 
gija? Ar gi, čia ne kačių juo
kai?

gultos krautuvės. . .
Tuo tarpu susirinkę į eiles 

prie krautuvių žmonės stebėjo 
,,galingąją“ raudonąją armiją: 
apdulkėjusią, nešvarią, liesą, 
sunykusią, apiplyšusią. Alk
ilai nekaustyti slidinėjasi ant 
įkaitusio gatvių asfalto. Pasi- 
baisętinai bieuna ir nyku. Bet 
jų masės, jų jėgos persvara. 
Teisė, žmoniškumas — jiems 
neegzistuoja. Diktatorius Sta
linas su klika įsigeidė — ir 
ta masė žmonių priversta vyk
dyti jų valią, valią partijos, ku 
ri nieko kito pasauly nepripa- 
žįstįa.

Pridengti savo žygiui, „ga
lingoji" nušauna du Lietuvos 
pasienio policininkus, kurie, 
girdi, pasipriešinę milioninei 
Rusijos karuomenei. . .

Pasklinda dar viena sen
sacinga žiną: Lietuvon iš 
Italijos sugrįžo prof. A.

Voldemaras.
Visi stebisi. A. Smetona iš

vyko į Kybartus, pasiryžęs 
vykti toliau, o Voldemaras su
grįžo. Kaip tą aiškinti? Ir kai 
bų begalės.

Visas viltis ko nors neblogo 
susilaukti žlugdo radiofono 
skebiama per radiją žinia, kad 
R. Prezidenlps išvyko į užsie
nį. Ligtol žinios buvo nevie
šos. Jei Prezidentas pasitrau
kė, tai geresnių vilčių nėra.

(Nukelta į 7 puslapį)

Klaidina ir juokina?
Kampuočių Juozas „Vilny

je“ lyišo: „Sibiras lietuviams 
taip pat priklauso, kaip ir Lie
tuva. Lietuviai yra lygiatei
siai piliečiai visų Sovietinių So 
cialistinių Respublikų Sąjun
gos. Ir lietuviai turi teisę ne
tik važinėti, bet ir jų tuitais 
naudotis, o jeigu panorėtų, tai 
gali ir apsigyventi, pavyz- 
džiui> kaip mes Jungtinėse 
Amerikos Valstijose gyvenam 
kur norim, kur patinka.

Buvę tarnai ir tarnaitės da
bar jaučiasi laisvi piliečiai, jie 
tą brangina ir naudojasi, va
žiuoja kur nori, gyvena kur 
patinka. Taip ir jūs, ponai, 
važiavote kur norėjote: vieni į 
Australiją, kiti į Braziliją, o 
daugelis panorėjote atvažiuoti 
į Jungtines Amerikos Valsti
jas, na, ir išvežiojo jus po vi 
:-ą pasaulį. Ir kas tame blogo?“

Kas blogo? — O gi tas, kad 
tame nėra tiesos.

Lietuviams Sibiras tiek pat 
priklauso, kiek ir Amerika ir 
Australija. Lietuviai nėra ly
giateisiai piliečiai Sovietų Są
jungoje jau vien dėl to, kad jie 
iš viso yra beteisiai. O kokie 
gi jie lygiateisiai, jeigu rusai 
iš jų atima nuosavybę ir išveža 
į Sibirą? Lietuviai ant rusų 1o 
kių teisių neturi. Tai kokia 
gi čia lygybė?

Lietuviai negali apsigyventi 
taip, kaip Amerikoje, kur nori, 
Jeigu juos krausto prievarta, 
tai kaip jie gali apsigyventi 
pagal savo norą? Niekur sovie 
tįnis pilietis, iš viso, neturi tei 
sės laisvai kilnotis: sovietinis 
žmogus yra prie vietos pi įriš
tas ir be valdžios leidimo nie
kur neturi teisės persikelti. 

Be to, be leidimo jis negali va
žiuoti traukiniu, nei plaukti lai 
vu.Juk jeigu ten taip gera būtų 
gyventi, tai ko bėgtų iš ten mi 
Ilonai žmonių? Juk net patar
lė yra: „Nuo gero gyvenimo 
nikas nebėga“. Nebūtų bėgę 
ir vad. dipukai. Ir apie juos 
Kampuočių Juozas rašo nete- 
sybę, nes jie negalėjo laisvai 
pasirinkti šalies, į kurią jie no
rėtų vykti.

Ir čia jie buvo beveik prie
varta išgabenti į tuos kraštus, 
viena, kurie juos priėmė, ant
ra., į kuriuos pasiūlė vykti ir, 
trečia, kad negalima buvo pa
silikti Vokietijoje ir noromis 
ar nenoromis teko kur nors va 
žinoti. Ar tai laisvas pasirin
kimas?

Jeigu Kampuočių Juozas to 
nežino, tai dovanotina, bet 
daug ką, atrodo, jis galėjo ži
noti. Tai lįam tada kvailinti 
nežinančius ir juokinti žinau- 
čus? Mandrapypkis.
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Mažoji Lietuva ir mes
RAŠO V. PĖTERA1TIS.

gy

„Prie jūros aukštaičiai, . 
Prie jūros žemaičiai, . . . . 
Prie jūros visa Lietuva!“

Nepriklausomoj Lietuvoj
vendam!, drąsiai ir be baimės 
traukėme šią dainą. Šiuos žo
džius dainavome linksmuose 
pobūviuose. Jie galingai skani 
bėjo politinėm dangui besi- 
niaukiant.

Mažoji Lietuva paskutiniais 
laisvojo gyvenimo metais bu
vo mūsų dėmesio centre. Links 
mai mus nuteikdavo ekonomi
nis Klaipėdos miesto ir uosto 
atkutimais, į kurį veržėsi akty
vusis mūsų jaunimas, o liūd
nai — kult minis ir politinis 
mažlietuvių gyvenimas užne
munėje, kur hitlerinis jauni
mas akmenis laidė į lietuvius 
patriotus.

Skaudu buvo žiūrėti į užne- 
muniečiįims daromas skriau
das, bet dar skaudžiau pergy
venome 1939 metus, kada ko
vo 22 dieną nacių Vokietija jė 
ga ir apgaule privertė Lietu
vos Respubliką atsisakyti Klai 
pėdos krašto Vokietijos nau
dai.

Šfts įvykis buvo pirmasis 
stiprus smūgis Lietuvos Ne
priklausomybei. Jis sukrėtė vi 
sus lietuvius, kur jie begyven
tų. Bet labjausią nukentėjo 
vietiniai lietuviai, su ta diena 
netekę ekonominio, politinio ir 
bet kokio kultūrinio gyvenimo. 
Vieni jų pasitraukė į Didžiąją 
Lietuvą, kiti buvo ištremti iš 
Mažosios Lietuvos, o aktyves-

nieji sodinami į kalėjimus irkios partijos atstovauja ją iš 
koncentracijos stovyklas. Li 
kusieji gyveno kaip zuikiai po 
lapu, drebėdami dėl savo gy
vybės.

Karui siaučiant mūsų visų 
likimas buvo toks pat neuž
tikrintas. Okupacijos), tero
ras, kalėjimai, trėmimai skau 
džiai palietė visus mus. Ne
laimė nelaimę vijosi. Visus 
spaudė neaprašomi vargai ir 
neaiški ateitis. Nebebuvo ųei 
noro, nei galimybės domėtis 
vakarinėmis lietuvių apgyven
tomis sritimis.

Didžiajam Reichui subyrė
jus, mes, atsidūrę tremtyje, su 
gūžėjome į tarptautines sto
vyklas. Kiek atsipeikėję nuo 
karo šmėklos, pradėjome puo
selėti įvairius planus nuterio- 
tos tėvynės atkūrimui. Nekant 
riai laukėme tos valandos, ka 
da buvę sąjungininkai susi
kibs ir išlaisvins mūsų bran
gias tėviškes nuo priespaudos 
ir teroro.

Didesnė Mažosios Lietuvos 
lietuvių dalis liko vokiečių ūky 
je. Jiems, kaip buvusiems Vo 
kietijos piliečiams, nebuvo lem 
ta naudotis tarptautinių orga
nizacijų globa ir parama. Tad 
jais rūpintis pradėjo Mažosios 
Lietuvos Taryba, kurios tradi 
cijos siekia dar kaizerinius lai 
kusi ir kurioje visos vietinės 
lietuvių partijos susijungusios 
kovoja prieš suvokietinima.

Vis labjau gilindamiesi į 
Lietuvos ateitį, prisiminėme ir 
Mažąją Lietuvą. Kur ji, ko-

vos noras u interesai 
atstovaujami mažlietuvių.

Šitą jos norą ir teisę sveiki
na visa lietuvių tauta. Kur lie 
tuviai begyventų, jie nuošir
džiai remia tą idėją. Keliamas 
Mažosios Lietuvos Tarybos at 
stovavimo klausimas VLIKE 
per spaudą, išneešamos rezo
liucijos mitinguose ir rinkti
nių atstovų suvažiavimuose. 
Bet viskas be pasekmių. Ma
žosios Lietuvos atstovo pra
vesti nepasisekė nei atskiroms 
partijoms nei tremtinių masei. 
Bet noromis ar nenoromis pra

laisvinimo kovoje?
Mažosios Lietuvos Taryba, 

suspietusi aplink save didesnę 
dalį susipratusių mažlietuvių, 
šaukė suvažiavimus, nagrinėjo 
savo specifinius klausimus ir 
išnešė sprendimą išlaisvinimo 
kovoje dalyvauti kartu su vi
sais lietuviais, kol Miažoji ir Di 
džioji Lietuva bus galutinai su 
sujungusios l vieną laisvą de
mokratinę Lietuvą. Tuo lei- 
kalu kreipėsi į VLIKĄ, kjad 
Vyriausiam Lietuvos Išlaisvi
nimo organe Mažosios Lietu-

Pavergtoje Lietuvoje
VAGYS Iš PLAČIOSIOS TĖVYNĖS

Šilutės sūrių ir sviesto di
rektorius rusas Rut kovas, at
keltas į šią vietą iš tolimosios 
Rusijos, kaip rašo „Tiesa“, 
„savo tarnybinę padėtį panau
dojo įvairioms suktybėms ir 
asmeniškam pasipelnymui“. 
Centro organai nusiuntė revizi 
ją jo darbams patikrinti. Ko
misija nutarė Rutkovą iš dar
bo pašalinti be teisės sugrjžti į 
tos ministerijos tarnybą ir pa
traukli baudžiamojon atsako
mybėn.

ŠAKOTI KVIEČIAI
„Tarybiniai“ laikraščįai 

skelbė, kad T. Lietuvoje 
auginami šakoti kviečiai, 
riuos išauginęs SSRS akademi
kas Lysenko. Kviečio šiaudas 
turįs tris varpas, sveriančias 
tiek, kiek 19 paprastų viensty- 
pių kviečių varpų. . .

Dėl to prisimena ruso pasi
kalbėjimas su armėnu:

— O kokios pas jus bitės?
— Kaip karvės.
— O aviliai?
— Paprasti, aišku. . .
— Taip kaip jos gali įlįsti?
— Šiuo atveju, kalbant apie 

trišakius kviečius, kurių trys 
varpos lygios devyniolikai lig 
šiol žinomų kviečių varpų, taip
- norisi paklausti:

— O šiaudai?. . . ( ž).

RUSINA LIETUVIŠKUS
VIETOVARDŽIUS

Hitleris vokietino Mažosios

pa- 
jau 
ku-

An glijos kai alius airių sargybos uniformoje, 
parado metu.

viri mėgiamas „Keleivis“, se 
niau sėkmingai žadinęs tauti
nį susipratimą Mažoje Lietu
voje. Bet dėl lėšų stokos neža 
da dažnai aplankyti senus skai 
ty tojus.

Tokioms aplinkybėms esant, 
reikia ieškoti būdų sutelkti sa
vo jėgas pagerinti Mažosios 
Lietuvos lietuvių tremtinių 
ekonominį ir kultūrinį gyveni
mą. Susidomėjimas politiniais 
vakariečių lietuvių klausimais 
ubai ryškus. Neabejoju, kad 
jis toks pat stiprus ir ekonomi 

■ liais bei kultūriniais klausi
mais. Šną gana apčiuopiamai 
parodė ir Kanados lietuviai. 
Pavyzdžiui Vai d*Or lietuviai 
tremtiniai atsiuntė pradžiai 
kelias dešimtis dolerių vargs
tantiems mažlietuviams tremti 
niams. Kiti vėl pasiuntė siun 
linelių seneliams, skurdžiai gy 
vedintiems Vokietijoje. Tas 
rodo, kad mūsų visuomenė gy 
vai domisi ir materialine maž 
lietuvių padėtim.

Bet tiek materialinė tiek kul 
tūrinė parama nepakankama.

at
siekti galėsme, tik organizuo
tai veikdami. Montrealio Ma
žosios ir Didžiosios Lietuvos 
lietuviams, pasitarusiems šiais 
opiais klausimais, kilo min
ais įsteigti Mažosios Lietuvos 
bičiulių draugiją. Aš manau, 
kad Montrealio pavyzdžiu seks 
ir kitos lietuvių bendruome
nės, efektingai norėdamos pa
dėti mažlietuvių tremtinių 
vargą sušvelninti, o montrca- 
liečiai noriai prisidės prie šios 
draugijos steigimo, kuris nu
matoma birželio mėnesį.

oūtųvesta didelė propaganda Mažo 
sios Lietuvos politiniu klausi
mu. Mažoji Lietuva šalia ži
nių iš pavergtos tėvynės ir Lie 
tuvos išlaisvinimo kovos virto 
mūsų domėjimosi centru.

Vis labjau besigilindami į 
šio klausimo politinę pusę, 
užmiršome ekonominį ir kultū
rinį mažlietuvių tremtinių gy
venimą. Tiesa, mums Vokieti
joje begyvenant, sunku buvo 
konkrečiai ką nors pasiūlyti ir 
padėti. Dabar, atvykus i už
jūrį, kitokios perspektyvos.

Mums, kaip buvusiems Lie 
tuvos Respublikos piliečiams, 
džiugiausiai pavyko išvykti į 
draugiškas šalis ir pradėti lab 
jau užtikrintą gyvenimą. Bet 
Mažosios Lietuvos gyvento
jams labai retai pavyko išemi
gruoti iš Vokietijos. Mes šia
me žemyne gyvenantieji, drą
siau galime žiūrėti į ateitį, ma 
įerialiai ir kultūriškai stipriau 
aprūpinti negu likę Vokietijo 
je mažlietuviai. Turime pja- 
kankamai stiprių spaudos dar
buotojų ir visuomenės veikė
jų. Esame apsirūpinę lietuvis- Ją reikia sustiprinti, 
ka spauda ir įvairiausiomis kul 
tūrinėmis ir ekonominėmis or- 
ganiza-cijomis. Bet Mažosios 
Lietuvos gyventojai negali tuo 
didžiuotis. Didelė dalis veikė
jų yra žuvę karo audrose, 
nemanai jų iškankinti koncen
tracijos stovyklų, pavargę ir 
nusilpę. Be to, sunkios ekono
minės sąlygos baigia jų jėgas 
išsemti. Del šių sąlygų jis 
sunkiai beįstengia atgaivinti 
lietuvišką spaudą. Teko girdė 
Ii, kad šiomis dienomis britų 
zonoje pasirodys vėl mažiietu

oPilkalnę - Bergbergu ir tt.
Stalinas, Karaliaučių pavadino 
Kaliningradu, Įsrutę Černia- 
kovskiu ir t..

Visi okupantai ir smurtinin
kai yra padaryti ant vieno kur 
palio.

BEBRAI LIETUVOJE
Bebrais yra garsi Kanada. 

Iš čia į visą pasaulį yra ekspor 
tuojami bebrų kailiai ir iš beb
rų liaukų gaminamieji vaistai 
(Castoreum canadensis).

Dabar sovietinė spauda gi
riasi, kad iš Gomelio srities į 
Lietuvą esą atgabenta bebrų, 
kurie 
tyje, 
se.

įveisti Ukmergės apskri- 
Kartušos upės pakrantė-

— „Vargonai šlovina Sta
lino vardą“ — rašo „Tiesa“ 
XII. 23. Atrodo, kad šie muzi 
kos instrumentai dabar paskir
ti naujo dievo tarnybai. . .

— J. Žiugžda pašalintas iš 
Švietimo Komisaro pareigų.

— „Lietuvos Kolūkietis“ 
— mėnesinis žurnalas kolchozi 
ninkams jau pasirodė Lietuvo
je. Jis leidžiamas rusų ir lietu 
vių k/albomis.

— Povilas Šklėrius yra pa
skirtas hydromelioracijos fa
kulteto dekanu Kauno univer
sitete. Jis esąs apdovanotas net 
dviem ordenais.

—• Kuršėnų apskritį admi
nistruoja rusas Pokusajevas. 
LKP (b) Kuršėnų apskrities

27 mergaičių Armadale choras 15 minučių programą duo- 
cįa per CBC 7 vai. vakaro šeštadieniais.

St. Patrick Lietuvos vietovardžius ir, pav. komiteto sekretorium paskatas 
Eitkūnus pavadino Eidtkau.taip pat rusas Bičkovds.

Lietuvio nuotikiaj Stalin
grado ugnyje

RAŠO ST. JOGAUDAS
„Likimas žaidžia žmogu

mi“, sako senas rusų priežo
dis. Nors apatiški slavų žmo
nės pernelyg juo dangstosi, no 
rėdami pateisinti sava nepasi
sekimus, apatiškumą, apsilei
dimą, tačiau, iš tikrųjų, kar
tais nutinka taip, kad nieko ne 
dėti žmonės įkrinta, kaip sa
koma, į „verdantį katilą“, vi
sai be savo kaltės, o dėka susi- 
darusių aplinkybių. Taip bu 
vo ir vienam Kauno studentui, 
dėka nelemtų aplinkybių, įkliu 
vusin mį Stalingrado ugnį, iš- 
kurios jis vos beišnešė savo 
kaijlį, per plauką išsisukdamas 
nuo „malonaus“ pasimatymo 
su giltine. . .

Atminimai slenka, kaip kino 
filmoje. Tai buvo aną gražią 
1941 metų vasarą.

Nors „medaus mėnuo“ Sta
lino ir Hitlerio meilėje jau bu
vo prabėgęs, bet niekas dar ne
manė, nelaukė, kad vienas kitą 
tašydamas šarvuotu kumščiu 
užbaigtų lokį trumpą „čigonų 
romansą“.

Kauno ir Vilniaus univer
sitetų studentai prakaitavo ant 
egzaminų ir ruošėsi vasaros 
atostogų. Antanas Š„ kaip ir 
kiti, svajojo apie atostogas tė
viškėje prie Panevėžio, links
mą šienapjūtę ir tt., kai visai 
netikėtai įvykiai prispaudė jį 
prie sienos.

Pirmiausia, dideli išvežimai, 
pradėti Stalino „nužemintų 
tarnų“ birželio 13 — 14 d. ir 
pagaliau, kaip perkūnas iš 
giedro dangaus, birželio 22 d. 
įvykiai. Kai geležinės vokie

čių kolonos, staigiu smūgiu 
pradėjo invaziją į bolševikų 
„rojų“, apgaule atsimokėdami 
už apgaulę, atseit dar ruošia
mą. Sako, „tu mane nori ry
toj praryti, tai aš tave šian
dien, iš vakaro“ — Rudojo di 
plomatija, pasirodė, praktiš
kesnė už jo kolegos — raudo
nojo žmogėdros. Kai po pir
mųjų „žaibo“ smūgių vokie
čių kolonos atsirado Kauno 
priemiesčuiose, tarp žioplių mi 
nios, smalsumo kankinamos 
pažiūrėti, kaip iš arti atrodo 
hitleriški vokiečiai, papuolė ir 
mūsų Antanas.

Motociklininkai nuo dulkių 
buvo balti, kaip malūnininkai. 
Pirmasis iš jų pristabdė savo 
„geležinį arklį“ ir spiegiančiu 
balsu metė klausimą: „Kas ži
no, kur yra Ukmergės plen
tas? Žioplių minia nukorę 
nosis, net prasiskyrė iš nuste
bimo, kuris iš jų jv.isakys vo
kiškai, kur tai yra? Antanas, 
kaip studentas, mokėjo daug 
vokiečių kalbos žodžių, bet da
bar ant greitųjų nemokėjo jų 
tinkamai sudėlioti. Vokietis 
gana mandagiai parodė į lais
vą sėdynę — vadinasi, va
žiuok ir pirštu parodyk. Čia ir 
prasidėjo jo, kaip vertėjo ir 
„Kalbų žinovo“ (kokiuo gali 
būti pirmametis „f uksas“), 
karjera. Žinoma, pradžioje, vo 
■kiečiai maloniai dėkojo ir siū
lė cigarečių, oet kai sužinojo, 
kad jis net rusų kalbos kelis 
žodžius mokąs, jie sumetė, 
kad šiuo momentu tas jaunuo
lis jiems gali būti „labai nau

dingas“ žmogus ir jokiu būdušaudys už pabėgimą iš „darbo- skleidė muziką iš tolimo Ber- ne ant jo kristų baisus spren- 
nebenorėjo paleisti, o paėmėvietės“. lyno, skambėjo maršo garsai, dimas! O lauke tvoros pyška
.laisvu“ talkininku. Kai vienoje vietoje rusai sto primeną švarius kambarius, nuo —40 laipsnių Celsijaus

rai apgulė jų apkasus, vokie-šiltus pietus, linksmas mote- šalčio ir apačioje tirštos susi- ....
etai išdavė šautuvus ne tik sto ris* o jie čia klausėsi viskam traukusių raudonarmiečių «i- 
ram virėjui ir orkestro muzi- abejingi, kas minutę ant slenks lės, lyg alkanų vilkų ruja, ka- 
kantams, bet neužmiršo ir An čio diržo vis arčiau traukiami Jendami dantimis laukia nusilei 
tano šitaip apdovanoti. Nuo prie gyvybės ir mirties šie- džiančios šiltos žmogienos li
to laiko Antanas pasidarė, tik nos. . Staiga ore subirzgė ke kraujo. . .
riau buvo padarytas, pilnu vo- Ii dideli paukščiai, keturmoto- Staiga visi šio keisto laivo 
kiškų kareiviu: jis valgė ir mie rmiai transporto lėktuvai, nau pasažieriai lyg susitarę, atsi- 
gojo su jais. Kruvini mūšių ži jausiąs vokiečių technikos ga- suko pirštais baksnodami j An 
etiniai traukėsi per daugelį vie- minys ir atsargiai laviruodami taną: „o juk štai čia yra vienas 
tų, kol užėjus rūsčiai 1942 m. pro tirštą bolševikų zenitinės litaeris!“ — tartum išmesda- 
žiemai sustojo ant Volgos, ugnies užtvarą stengėsi nusi- mi jį vieną žemėn palengvins 
prie Stalingrado. leisti labai siauram plote. Dar tą krovinį, kur vietos buvo tik

Čia užvirė tikras pragaras ir iš oro per radio buvo pranešta, dėl 120, o įsėdo kone 200. An- 
trigubai didesnės rusų jegos kad bus priimta tik aukštoji ko tąnas iš jų to nelaukė, nesitikę 
apsupę juos geležiniu lanku, rnanda, dalis sužeistųjų ir šta- jo, per tuos ilgus mėnesius bu- 
kuris gniaužėsi kaskart vis bas. vo gerai susigyvenęs, daugelio
labjau. Žiaurus Šaltis spigino. Pačiu paskutiniu momentu net mėgiamas, bet sakoma, tik 
lyg adatomis badė, bombos ir vokiečių aukštieji karininkai ir bėdoje pažinsi tikrąjį drau- 
patrankų sviediniai pusės mi- generolai, neišskiriant pinties gą. . . Iš siaubo jis ėmė rėkti 
liono miestą pavertė gruvėsių feldmaršalo Pauluso, pasirodė iš visų jėgų, k,aip laukinis žvė- 
krūva, dažnai tekdavo nakvoti nesą vien žudikai — niekšai, ris. Jei vokiečiui nuleidimas 
„po atvirom žvaigždėm“, snie- bet nemažiau ir kieti vyrai, ne žemyn reikštų tik kietą bclais- 
go krūvoje. Sausas maisto da- biją pažiūrėti žiauriaim likimui vio lagerį, tai jam, lietuviui — 
vinys, nuolat aliarmas ir nemi į akis, apsisprendė likti vieto- žiaurią mirt) — iš karto, be jo 
go naktys taip išsėmė nervus, je, nežiūrint, kas juos beištik- kių išsiteisinimų. Pagaliau 
kad vokiečių kareiviai veikė tų, o savo vietas „gelbėjimosi jam akyse pisidėjo suktis rau- 
lyg robotai, o ne gyvi padarai valtyse“ paliko eiliniams karei donos, žalios liepsnelės ir kai 
— žmonės. Iš visai arti sovie- viams, ragindami juos kuoge- jis atgavęs sąmonę pažvelgė 
tų garsiakalbiai baubė kas 30 riausiai pasinaudoti galima pro pro rundiną iangą, oras buvo 
min., žydišku akcentu žadėda- ga. pilnas parašiutų. Šaltu mecha
mi rojų, kas savo noru pasi- Vienas didžiulis lėktuvas, niko parėdimu, ne jis, bet jo 
duos į belaisvę ir grūmodami aklu supuolimu, nusileido visai besočiai „kovos draugai“, kaip 
pragaro baisybėm, kas dar netoli Antano kuopos ir jis nė grybai, šilkiniais lietsargiais 
priešnisis, be reikalo, pralie- pats nepasijuto, kaip gyvos „plaukė“ j Stalino rojų. . . 
damas kraują. Buvo visai aiš- žmonių bangos buvo nešte įneš Lėktuvas išsilygino ir po po- 
ku, kad reikalai krypsta į blo- tas į vidų. Greit lėktuvas paiki ros valandų atgabeno Antaną

tiesinti einant pirmyn, o rei- gą galą, nes susisiekimas su lo į orą, bet pradėjo šokinėti į saugų užfrontės aerodromą, 
kia trauktis atgal — Antanui užnugairu ėjo tik oro keliu, vis lyg per oro duobes aukštyn, kur jis, kaip sunkiai nusišai- 
nebuvo aišku. Kilo galvoje min kas buvo atkirsta, net vaistai žemyn iš apačios priešlėkluvi- dęs, buvo paguldytas į pirmą 
tis, kad vokietis meluoja, (pa- ir maistas buvo nuleidžiama pa nės bolševikų artilerijos tirštai pasitaikiusią karo ligoninę, o 
sirodė, kad taip ir buvo). Bet rašiutais. jipšaudomas. po lo sveikatai pataisyti jis bu
kitos išeities nebebuvo — visi Sustingę nuo šalčio, mieguis „Dolis žmonių turi būti nu- vo išleistas dviems savaitėms 
tiltai atgal sudeginti, negi pa- ti nuo nuovargio priešo iš visų leista žemėn su parašiutais, atostogų namo ir iš ten jis pa
prašysi bilieto Polockas — Pa pusių suspausti į siaurą ketur- nes perdaug įsėdo“, negailės- sirūpino daugiau nebegrįžti į 
nevėžys, nes juk ir keleiviniai kampę aikštę, garsios feldmai- ringo teisėjo balsu pareiškė ,laisvo“ talkininko tarnybą, 
traukiniai fronto zonoje nekur stalo Pauluso armijos likučiai lėktuvo mechanikas. Vokietis, jo bosas, buvo fa
suoja. O begte pėsčiomis — dar klausėsi paskutinės radio Šaltas šiurpas kiekvienam da teisus, kad gyvenimas daug 
ne kur pabėgsi, pagaus ir su- transliacijos. Keli ruporai nuėjo j>er nugarkaulį, kad tik ko išmoko. .

— „Ko, tu nori pas ma
mą?“ — prie jo priėjo vokie
čių karininkas su šypsena: 
„juk Maskva bus mūsų po 
dviejų savaičių, o pę 6 savai
čių visa Rusija. bus kaput. 
Tada atvešim tave, kaip didelį 
poną, gyvą ir sveiką atgal. 
Tjnu juk nieko neatsitiks, tu 
juk — ne kareivis, o grįši na
mo daug ko naujo išmokęs“.

Bet — teorija visada skiria
si nuo praktikos! Mūsų Anta
nui teko tai ant savo kailio iš
bandyti. Dauguva, Gomelis, 
Velikije Lūki. Jis dar vis — 
ne kareivis, tik valgė iš jų 
katilo ir gėrė juodą karčią ka
vą. Pagaliau, kai jo juodas 
švarkas, kelnės nuplyšo, davė 
jam naujas, bet kariškas, uni
formą. Išeitų „very sorry“, 
kitaip negalime, nes neturime“. 
Kariuomenė smokingų ir juo
dų kelnių savo sandėliuose ne 
Ifiiko, bent jau į frontą neviye- 
žioja, kad ir laisviems taikiniu 
kams.

Po kelių mėnesių Antanas 
jsi'tikino, kad „guminis fron 
tas“ lankstosi, lankstosi atgal, 
o nebe link Maskvos. Jam gau
ruotas nacių karininkas su 
niurzgėjo, kad tai daromai ii 
gos fronto linijos ištiesmimui.

Kodėl ilgą liniją negalima iš
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Anglu kalbos raida ir saranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

domas. Senajam anglų kalbos 
periodui besibaigiant, maž
daug X — XI amž., ir šios for
mos išnyko. Visų pirma visi 
skirtingi balsiai virto bespal
viu e garsu, taip kad šiuo at
veju iš šešių skirtingų lormų 
beliko tik keturi: dom, domes, 
dome ir domėn, o vėliau jau 
tik dvi: dom ir domes.

Jei linksmų srityje įvyko 
prastinimas, tai to dar negali
me pastebėti pačioje kalboje. 
Panašiai kaip lietuvių kalboje 
yra begalybės išsireiškimų vie 
nam ir tam pačiam daiktui, 
taip ir senoje anglų kalboje. 
Mes pvz., pažįstame pilkumui 
išreikšti: raibas, kanapėtas, rai 
nas, šėmas, širmas arba rudu-

liams vartojamas. Modernio- KULTURINr
bo Senoji anglų kalba (—1100)

Apie anglų kalbą pradedama 
kalbėti tik tada, kjai germaniš
kos kiltys įsiveržė j Britanijos 
lygumas, atitrūko nuo konti
nente pasilikusių germanų ir 
naujose aplinkybėse pradėjo 
vystyti savo šnekias. Tai jvy 
ko penktam šimtmetyje. Bet 
iš tų laikų neturime dar jokių 
kalbinių paminklų. Pirmieji 
rašytiniai paminklai iki mūsų 
dienų išlikę yra iš VII šimtme
čio. Dabar jau iš rašto galime 
sekti anglų kalbos raidą.

Senoji angių kalba pasižymi 
dar gana pilnomis kaitybos for 
momis (nors jįau nebetokiomis 
gausiomis; kaip liet, kalba) 
pvz. daiktavardis dom vienas
kaitoje turėjo golūnes — es ir mui: rudas, raudas, sartas, bė- 
— e, o daugiskaitoje — as, — ras, dvylas. Kiekvienas jų tū
li, — um: dom, domes, dome, ri kiek kitokį atspalvį ir spe- 
dom ir domas, doma, domum, cialiai tik tam tikriems gyvu-

VYTAUTAS KASTYTIS
ARTOJAI BE NAMŲ

PAVASARIS —

sios kalbos neturi I ų specifinių 
išsireiškimų, o dažnaiusia vie
ną bendrą išsireiškimą taiko
mą visiems reikalams. Bet se
noje anglų kalboje buvo pana
šiai kaip dar ir šiandien lietu
vių kalboje. Su kuriais daik
tais dažniau tekdavo susidurti, 
tai jau senieji anglai turėjo net 
kelioliką išsireiškimų. Karžy
giui, mūšiui, jūrai, laivui jie 
pažinojo keliolika išsireiškimų. 
Pvz., laivui senuose raštuose 
randami^: bat, brimhengesl, 
flota, flotscip, merebat, inere- 
hengest, naca, saeflota, saehen 
gest, scip ir tt. Vieno bendro- 
pavadįnimo vargu ar būta. 
Kiekvienas be abejo kiek kito 
kį laivą išreiškė: Taip kaip 
mes pažįstmae daugiau išsireiš 
kimų, angliškam žodžiui to 
wash, pvz. plauti (rankas), 
prausti (veidą), trinkti (gal
vą, avis), skalbti (skalbimus), 
maudyti (vaiką), mazgoti (in
dus), taip ir senieji anglai pa
žino keletą, pvz. wascan — 
skalbti (skalbinius), trinkti 
(avis), bthwen — plauti (vei
dą, rankas, kojas). Dabartinė
je anglų kalboje beliko tik vie

POEZIJOS ANTOLOGIJA
„Lietuvių Dienos“ leidžia 

penkių poetų poezijos antolo
giją, kurioje bus įdėti Kazio 
Bradūno, Juozo Kėkšto, Vy
tauto Mačernio, Henriko Na- 
gio ir Aloizo Nykos Niliūno ei 
lėraščiai.

ANGLO KNYGA APIE 
PABALTI

Anglas E. C. Davies, kelia
vęs per Pabaltijo valstybes ir 
gerai jas pažinęs, išleido įdo
mią knygą „A Wayfarer in Es 
Ionia, Latvia and Lithuania".

Autorius gražiai aj>-ašo tuos 
kraštus ir jų žmones. Knyga 
turi 330 puslapių.

— Prie Melborno sporto 
klubo įsteigta buriavimo sek
cija, kurios pirmininku yra dr. 
Didžys.

— Sydne.juje tautų parodo
je dalyvavo ir lietuviai.

nas: to wash, tinkąs tiek daik
tams, tiek gyvuliams ir žmo
nėms. (b. cL.)

KRONIKA
IŠLEISTA LIETUVOS 

ISTORIJA
„Patria“ išleido Fellbache, 

lies Stuttgartu, Vokietijoje. 
Lietuvos istoriją, kuri yra pa
rašyta kolektyviai šių autorių: 
J. Jakšto, Z. Ivinskio, A. Ša
pokos, P. Šliužo, P. Klimo, o 
redaguota A. Šapokos. Istori
ja, kuri buvo pirmą kartą iš
leista Lietuvoje, dabar turi 698 
puslapius. Istorijai aplanką 
padare dail. Jonynas. Tiražas 
2.500 egzempliorių.

„RAUDONOJI ŽVAIGŽ
DĖ“, apie kurią J. Tysliava ra 
šo: „Šiurpas krečia, vartant 
neseniai iš.eistos knygelės 
.Raudonoj, žvaigždė“ pusla

pius. Tai autentišku fotogra
fijų rinkinys. . . Ši knygelė, 
gausiai iliustruota, išleista, 
anglų ir lietuvių kalbomis, tu
rėtų būti plačiai paskleista 
Amerikoje. Ypač dabar — bol 
ševikiškosios okupacijos de
šimtmečio sukakties proga“,— 
yra gaunama „NL" Spaudos 
skyriuje. Kaina 75 centai.

LIETUVIŠKOS OPEROS 
KLAUSIMAS

JAV nuo pokario laikų pro
tarpiais vis kyla lietuviškos 
operos Amerikoje klausimas. 
Šiomis dienomis tą klausimą 

’ gana plačiai „Draugo" skilty
se išnagrinėjo komp. VI. Jaku- 
bėnas. Deja, jis beveik nepa
darė konkretesnių siūlymų, ap 
siribodamiis to klausimo nag
rinėjimu, kuriame nurodo sun 
kumus ir galimybes, pastaty
mo pliusus ir minusus.

— Maitlande, Australijoje, 
pasižymėjo muzikalumu 10 me 
tų lietuvaitė Irena Vilnonyfe, 
kurią Sydnejaus valst. konser
vatoriją priima mokine.

Gražiu baritonu pasižymė
jęs jaunuolis p. Vilnonis. Juos 
pažymi Australijos spauda.

NAUJI RAŠTAI
Dr. J Prunskis. KA IR 

KAIP RAŠYTI Į LAIKRAŠ
ČIUS. Išleido „Draugas“ Chi
cago, UI. USA. 1950*m. Kai
na 20 centų.

JAV prezidentas Jafferso- 
nas yra pasakęs: „Jeigu man 
reikėtų pasirinkti valdžią be 
laikraščių ar laikraščius be vai 
džios, — aš pasirinkčiau ant-

Vėl vieversėlio plazdanti daina 
Tartum skardaus varpelio aidas. — 
Pratrūksta tviskanti dangaus giedra 
Ir žemės rūpesčius visus išsklaido.
Laukuos gyvybės daigas bunda, 
Gležna žolytė skečia akutės — 
Pavasaris — ir aš mintim matau 
Nuliūdusius artojus be namų: 
Jie blaškosi, kaip liūtai sužeisti, 
Širdim pavasarį pajutę.
Jiems vieversėlio plazdanti daina 
Pagrobė ųąmų vaiko miegą.
Jie vėl sapnuoja savo tėviškės dirvas — 
Vidurnaktį pašoksita ir, laukan išbėgę, 
Norėtų eit gimtų laukų vagot. . .

*
* *

TU IŠĖJAI ir mano varganoj pastogėj 
Užgęso džiaugsmo žiburiai.
Išdraskė viesulas užblėsusį ugniakurą, 
Ir sutema, niūri tartum laidotuvių varpai

ra“. Taigi, spaudos reikalas 
tikrai yra pirmaeilės reikšmės 
reikalas. Ij kun. Dr. J. Pruns 
kis, dirbdamas „Draugo“ re- 
ledaktorium, patyrė, kaip svar 
bu yra turėti gerų spaudos ben 
drabarbių, kurių, deja, nedau- 
giausia. ir Amerikoje, — todėl 
išleido trumpą rankvedėlį, iš 
kurio galima pasimokyti ženg 
ti pirmuosius rimtesnius spau
dos darbu žingsnius.

Šitas vadovėlis, žinoma, ne 
aitstos kurių nors aukštųjų 
mokslų žinių, nei žurnalistikos 
fakultetų, bet ir jis šį tą padčs. 
O iš to jau bus didelė nauda. 
Leidinėlis naudingas.

R Spalis. TRYLIKA NE
LAIMIŲ, Feljetonai. 1950. 
Pradalgė. Spaudė „Nida“, 
Conventry, Anglijoje. Virše
lis A. Dzūko.

Įsivogė į mano liūdną širdį. . .
Be tikslo sėdžiu tamsoje ir šąlančias rankas 
Bandau sušildyt stingstančios buities 
Nuodėguliu menku. —
O už langų nuvargę žvaigždės krinta iš dangaus: 
Kaip Japai rudenį — geltonos, didelės — 
Kažikieno Svari, prinokusi svaja, 
Ir su manim jos tyliai rauda naktyje.. .

Pirmąjį Montrealio Lietuvių Dramos Teatro pastatymą darąs režisierius Jurgis Blekaitis, 
Tremtyje, Vokietijoje, atidarant tremtinių lietuvių dramos tejatrą Detmolde, taįp pat da
rė pirmąjį Antano Rūko pjesės „Bubulis ir Dundulis" pirmąjį pastatymą. Šis vaizdas pa
rodo paskutinę, finalinę, sceną. Iš kairės į dešinę matome rolėse A. Dikinį (dabar Mont- 
realy), R. Veselauską (Paryžius), D. Josiukaitę (Anglija), B. Kvedarą (Anglija), H. Ka 
činską (Boston), V. Valiuką (Chicago), D. Kubertavičiūtę - Maurukienę (Toronto), A. 
Rūką (autorius Chicago), M, i.eme.šytę (Montreal). Dckorracijos ir kostiumai dailininko 
V. Andriušio (Boston), kuris drauge su H. Kačinsku dabar Bostone atidarė liet, dramą.

Turinyje 13 nelaimu, laiš
kas iš Lietuvos ir komedijėlė 
„Batai“. Autoriaus adresas: 
R. Spalis, 13, West . View, 
Hopwood Lane - Halifax, Eng 
land. Leidėjo adresas: K. Ba
rauskas, 12, Mayfield Rd., Ec
cles, Manchester, England.

Vytautas Dubra

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ
ROMANO IŠTRAUKOS

4■
Per visą vaidinimą Rimka • 

vos porą kartų tesikreipė į ma
ne su savo pastabomis. Šiaip 
mes žiūrėjome kiekvienas sau. 
Kada mes pasikėlėme iš vietos, 
jis paklausė:

— Na, kaip ?
— Gražu, — atsakiau.
Aš nesigilinau į turinį. Aš 

žiū r ė jįau gražių vaizdų, man 
gražus buvo turtingųjų išvir
šinis gyvemimas, aš gėrėjausi 
muzika ir džiaugiausi veikėjų 
meile ir jų jausmais. Visa tai 
buvo savaiųie gųažu, nenagri
nėjant nei tikslo, nei priemo
nių.

— Dar nevėlu, — kalbėjo 
toliau Rimka. — Mes galėtu
me, užėję į kavinę, pasidalyti 
įspūdžiais.

<— Kad laikas namo.
— Taip anksti? Namie pra 

ilgsta vakaras, o mieste dabar 
pats gyvumas. Tu tik pasirink 
i kurią kavinę eisime.

Gatvėje mirgėjo šviesos. Vis 
dėlto tas miesto gyvenimas ma 
ne traukė! Gal todėl, kad ma
no vidaus pasaulis buvo per 
siauras, o gal mano jaunatvė ne 
norėjo užsidaryti vienumoje su 
mažais ramios šeimos įvairu
mais.

Mes užėjome į pirmą pasitai 
kiusią kavinę. Atsisėdę už sta 
liuko, mes galėjome jaustis 
vieni, nors žmonių buvo daug. 
Jų šnekos liejosi į bendrą ūžcsį, 
kuris buvo mums fonas, kaip ir 
patys žmonės, neaiškūs pavi
dalai, judėję ir veikę už mūsų 
ribų.

Rimka vėl paklausė mane 
apie filmą.

— Man pakanka,_ — atsa
kiau aš, — kad aš matau ekra 
ne pasaulį gražesnį, už mūsą jį.

— Tas pasaulis gražesnis 
yra tik savo paviršiumi ir dar 
todėl, kad jame neparodyta 
kasdieniškų rūpesčių: ką val
gyti, kaip apsirengti. Šiaip gf 
ir mes mokame taip pat jausti, 
taip pat siekti ir kovoti.

Aš mėginau įsivaizduoti kai 
mo moterį, ištisą dieną betriū 
siančią virtuvėje ir apie gyvu
lius, įsimylinčią kaimo berną. 
Sugretindama tokį vaizdą suma 
lytu filmu, aš negalėjau sušilai 
kyti nenusišypsojusi. Lyg su
radusi išvadą, aš pasakiau:

— Nuo aplinkumos priklau 
so viskas. Vargjas pro duris, 
meilė per langą.

Rimka daug neprieštaravo, 
tik pastebėjo, kad ir varge iš
auga taurių asmenybių, o pra
bangoj daug žmonių susmun
ka.

aš kamuojuos, negalėdamas nieko negalvodama, 
jos apvaldyti. Paprastai hero
jų ieškoma senovėje. Taip aš 
nenorėčiau daryti. Tartum tė
vynės meilė dabar neegzistuo
tų ! Paimkime nepriklausomy 
bės kovas ar Klaipėdos krašto 
atvadavimą. Tėvynės meilė ei 
nja iš kartos į kartą, todėl ji ir 
dabar mumyse gyvena. Tau
rių patriotų yra visur, tik rei
kia juos pastatyti į tokias si
tuacijas, kad jų asmenybės ga 
lėtų kuo ryškiausiai pasirody
ti.

— Pavyzdžiui, mus užpuola 
-— pasiūliau aš juo-

Į kiną aš einu pasimoky 
kalbėjo toliau jisai. —

lenkai, 
kais.

— Ne, tavo mintis man ne
tinka. Kodėl tėvynės meilė tu 
ri būti visados rišama su karu, 
su ginklais? Mano tikslas ir 
yra pavaizduoti ją gilią ir pla 
čią, bet nebūtinai audringą. Ka 
rai reikalauja aukų, ramiam gi 
gyvenimui reikia tyliųjų pa
triotų. Mažiau tada būtų tų 
politinių rietenų, daugiau bū
tų vienybės. Kritišku momen 
tu tėvynė ar tauta turėtų atsi
stoti aukščiau už pavienį žino

ti
Niekur kitur, nei knygoje nei 
scenoje, nėra tiek įvairių prie
monių žmogaus gyvenimui pa 
vaizduoti. Čia ne tik pats žmo 
gus kalba ir veikia, čia žmogų 
išryškina muzika ir gamta. Ka 
da aš nusigriebiu įdomią mintį, 
kuri g/aletų būti pagrindu di
džiausiam romanui, aš neran
du savo vaizduotėje tinkamų 
veikėjų nei situacijų tai min
čiai išvystyti. Filmose gi taip 
natūraliai, taip nuosekliai pra
bėga įvairios scenos, sudary
damos reikalingą efektą.

— Matai, mielasai, reikia 
turėti daugiau fantazijos, — 
pastebėjau aš sausai. Jo sam
protavimai man buvo neįdo
mūs.

— Tu teisingai sakai: man 
amžinai trūksta fantazijos. Tė 
vynės meilė! Kokia puiki bū
tų tema, deja, jau seniai

Aš klausiausi sustingusi, o 
Rimka dar vis kažką kalbėjo. 
Besižvalgydama po kavinės pa 
talpą, tolimame kampe aš pa
stebėjau savo kurso studentą, 
Silvestrą Augaitį. Jis sėdėjo 
su kitu vyriškiu, kurio veido iš 
toli prirūkytoje salėje negalė
jau gerai įsižiūrėti. Aš nepa
stebėjau, kada jie buvo atsira
dę, ir nežinojau, ar Augai!is 
jau buvo mane matęs. Norė
dama pagauti jo žvilgsnį, jei 
jis pažiūrėtų į mūsų pusę, aš 
nenuleidau nuo jo akių. Tuo 
tarpu aš girdėjau į mane kal
bant :

— Kiek aš tave pažįstu, tu 
visuomet buvai tokia gyva. Iš 
tavo klasės draugių aš žinau, 
kad tu turi puikią vaizduotę. 
Tu galėtum sugalvoti puikią in 
trygą, o aš parašyčiau visą kny 
gą. Ar’sutinki?

— Sutinku, ~ atsakiau aš

Kaip tik tuo momentu Au- < 
gailis buvo mane, pastebėjęs, ir 
aš ranka dariau ženklą, kad jis i 
ateitų prie mūsų. Augaitis . 
šypsojosi ir rodė į savo kaimy i 
ną, matyt, duodamas suprasti, 
Kad negali jo palikti. Runka 
pįastebėjo mūsų ženklus.

— Tu manęs visai negirdi, 
— priekaištingai pasakė jis.

— Girdžiu. . . Tu juk pa
žįsti Augaitį. Jis ten sėdi su 
kažkuo .ir ženklais nori man ką 
pasakyti. Aš nesuprantu, aš 
rodau, kad jis ateitų. . .

Man bešnekant, Augaitis su 
savo draugu atsistojo ir artino 
si prie mūsų. Rimka, atrodė, 
nepatenkintas.

— O kas tas antrasis? — 
paklausė.

— Nežinau. Aš jo nepažįs
tu.

Tas antrasis buvo nežemo 
ūgio, tvirto sudėjimo vyras. Iš 
pirmo žvilgsnio atrodė, kad jis 
galėtų imponuoti. Truputį vy
lesnis už mano vienamečius ko 
legas, jis laikėsi laisvai, ir sa
kyčiau, su pasitikėjimu. Aš 
nebūčiau galėjusi aprašyti jo 
veido, tik mačiau, kad jis da
rė rmito Įspūdžio. Plaukai bu
vo tamsūs, antakiai— taip pat. 
Krito man į akį jo lūpos, paly
ginti plonos, lygiai kaip ir no
sis. Veidas buvo pailgas ir lie 
sas.

Priėjęs Augaitis sveikinosi 
ir pristatė:

— Nepažįstami? Mūsų vy
resnysis kolega Prūsaitis, ekc 
nomistas, o mums visiems —• 
Stasys.

Mūsų naujasis pažįstamas, 
laikydamas mano ranką, drą
siai žiūrėjo man į akis. Prie 
mūsų buvo tik viena laisva kė 
dė, ant kurios Rimka buvo pa
sidėjęs skrybėlę. Rodydama į 
ją aš kalbėjau:

— Svečią galima štai čia pa 
sodinti, o tu, Silvestrai, turėsi 
su manimi vargti. Sėsk, pra
šau.

— Labai gražu iš tavo pu-

sės, bet tik nesigailėk, ant kė
dės krašto kybodama. 1

Iš tikrųjų gi pats Augaitis i 
sėdosi kukliai ant pat krašto. 
Augaitis buvo vienas geriausių . 
mano draugų. Visados pašiau 
gus, be jokių pretenzijų į ka- . 
valjierius. Jis rimtai studija
vo, todėl atsirasdavo progų, ka 
da galėdavo man padėti. „Na, 
Silvestrai, kaip tu manai? Ar 
taip bus teisingai?“ mėgdavau 
aš, pusiau rimtai, pusiau juo
kais, jį užklausti. Jis imdavo 
įimtai dėstyti savo žinojimą. 
Nors niekad jis nebuvo prasita 
ręs apie palankumą man ir ap
skritai vengė panašių temų, ta 
čiau jis negalėjo nuslėpti, su 
kokiu malonumu, jis man pasi 
tarnaudavo. Kada vyrų preten 
zijos nėra išaugusios, jie pasi
tenkina betkokia bendravimo 
forma.

— Tu taip nuvirsi, Silvest
rai, — kalbėjau aš. — Tu ga
li mane apkabinti. — Augaitis 
nusitvėrė kėdės atlošo, išties
damas ranką užmano nugaros. 
— Tu nesigėdink! Kodėl tu 
taip drąsiai mane apkabini, kai 
niekas nemato? Argi kas tau 
patikės, kad tu toks drovus bū 
turn?

Prūsaitis stebėjo mane aty- 
džiai. „Mėgina mane supras
ti“, pagalvojau.

— Tu neperdėk, Stefa. Ko 
.ega Stasys mūsų tarpe pusiau 
svetimas. . . — pastebėjo Au
gaitis.

— Tai tu nenori, kad tave 
pažintų

— Aš nenoriu, kad tave blo 
gai suprastų.

— Ačiū, Silvestrai. Tu vi
sados toks tėviškas. Bet nesirū 
pink: jei reikės, mes mokėsi
me vienas antrą suprasti. Ar 
taip, pone Stasy?

Visi nusijuokė.
— Aš taip pat sutinku be 

i tarpininkų, — patvirtino Prū- 
i saitis.

— Be tarpininkų — taip, 
bet be liudininkų aš bijočiau.

— Tikrai?

— Tamsta žiūri į mane taip 
keistai, lyg aš būčiau iš kai
mo. Kai susitinka miestietis 
su kaimiečiu, taip ir būna: 
žiūri vienas į antrą, lyg į ne
būtą daiktą. Vadinasi vienas 
iš mūsų. . .

— Tamsta teisingai spėji,— 
pertraukė mane Prūsaitis, — 
tačiau ne dėl to aš tamstą ste
biu. Iš toliau aš tamstą jau 
esu matęs, o dabar noriu ge
riau prisižiūrėti, nes tamstos 
kolegos atestuoja, kad tamsta 
esi įdomiausia Teisių fakulte
to studentė.

Nors ir supratęs mano pašai 
pą, Prūsaitis neparodė jokio 
užsigavimo ar sumišimo, o sa
vo pastaba norėjo pastatyti ma 
ne į keblią padėtį. Sakydamas 
„tamstos kolegos“, jis pabrež 
tinai pažvelgė į Augaitį. Ta
da ir aš pasisukau į jį.

— Na, Silvestrai, dabar 
gink mane.

Silvestras pasijuto nejau
kiai.

— Mano žodis mažai reiš
kia, o širdies neparodysi, — 
atsake jis dviprasmiškai.

— Bet vis dėlto tu mane pa 
laikai?

— Vsuomet!
— U tu, Petrai? Ką tu 

gali pasakyti Humanitarinio 
fakulteto vardu?

— Ten nėra nė vienos įdo
mios merginos, — atsakė šal
tai Rimka, jis atrodė nepaten 
kintas.

— Aš esu sužavėta. Jei da
bar kas paristų obuolį „įdo
miausiai", aš drąsiai jį paim
čiau.

Aš juokiausi, o su manimi ir 
jie visi. Pi ūsait is pąsiūlė man 
sigaretę. Užsirūkiusi aš prikai

• šio jau:
— Matai, Silva, nors tu ir 

labai geras, bet sigaretės man 
nepasiūlei. . .

Augaitis kukliai šypsojosi, o 
mes visi vėl juokėmės. Aš bu
vau įsitikinusi, kad jis džiau
gėsi mano artumu. Sekdama 
akimis besiraitančius dūmus.
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KLAUSIMAI
IK ATSAKYMAI

VEDA JONAS JUŠKAU iŠ

lie- 
gra-

IŠ LIETUVIŲ PROFESO
RIŲ DRAUGIJOS VEIKLOS

Palyginti neseniai, š. m. va
sario 18 d., Įsikūrusi Lietuvių 
Profesorių Draugija Ameriko
je jau žengia pirmuosius žings 
nius ir yra numačiusi bei supV 
navusi atlikti nemaža darbų. 
Svarbiausi draugijos rūpesčiai 
yra:

1. Išlaikyti lietuvių moksli 
ninku pajėgumą;

2. Studijuoti Amerikos lie
tuvių gyvenimo problemas;

3. Palaikyti ir aktyvinti Lie 
tavos išlaisvinmo kovą;

4. Profesiniai reikalai.
1. Atvykusiems į JAV 

tuviams profesoriams toli
žu nevisiems tevyksta susida
ryti sąlygas moksliniam dar
bui tęsti. O negalėjimas dirb
ti savo srityje ne tik neleidžia 
moksliškai progresuoti, bet net 
išlaikyti savo mokslinį pajėgu
mą. Dėl to draugijos vaidyba 
stengiasi: a) surasti lietu
viams profesoriams darbą 
aukštosiose mokyklose; b) 
skatinti mokslinių darbų rašy
mą. c) padėti mokslus einan
čiam jaunimui specializuotis ir 
tuo būdu sudaryti mokslinin
kų prieauglį.

2. Norėdama objektyviai pa 
žinti Amerikos lietuvių įsikūri 
mo istoriją ir dabarties gyveni 
mą, draugija yra suplanavusi 
moksiiški.n tirti bei nagrinėti 
visą eilę čionykščio gyvenimo 
sričių kultūrinį, reliiginį, sočia 
linį, politinį, ekonomnj gyveni
mą. šiam darbui kviečiami pa
jėgiausi įvairių sričių specialis 
tai, kurie paiuoš smulkius pra 
nešimus apie lietuvių padėtį 
įvairi,ūs atžvilgiais.

Draugijos valdybai nema
žiau rūpi ir leidimas mokslinių 
darbų, kurių mūsų mokslinin
kai turi paruošę. Žinoma, čia 
didžioji kliu;is yra lėšų stoka.

3. Draugjos valdyba daly
vauja ir Lietuvos laisvinimo 
u’iirbe. Ji tiksliau informuoja 
Amerikos visuomenę apie no! 
ševizmą ir stengiasi atitaisyti 
Amerikos mokslinėje spaudoje 
pasitaikančias žinias ar nuomo 
nes Lietuvos klausimu. Čia pa 
sitaiko nemaža literatūros, ku
rioje sąmoningai ar per neimsi 
žiūrėjimą pateikiami neteisin
gi duomenys ir netesingai nu
šviečiami mitais rūpimi reika
lai bei klausimai. Valdyba yra 
padariusi žygių tokias klaidas

Gyvendami svetimame kraš
te susiduriame su naujomis tei 
sės, administracijos, ekonomi
jos bei socialinėmis problemo
mis, kurios turi mūsų gyveni
me kariais lemiamos reikšmės. 
Tikslios žinios nevisiems pa
einamos. Gerb. Skaitytojams 
pageidaujitnt, 
„Klausimų ir 
rius.

Šį skyrių 
teisininkas p. 
Ta proga jo keli veiklos bruo
žai. Jis yna studijavęs Vil
niaus Universitete, dirbęs Vii 
niaus apygardos teismo proku 
nnrtrtroiriJTrtroTnroTrtroiro' 
atitaisyti. Sekama, kad Lietu
vos klausimu literatūra nepa
teiktų neteisingų faktų ir tuo 
būdu nekenktų Lietuvos lais
vinimo reikalui.

Daugelio Lietuvių Profeso
rių Draugijos Amerikoje dar
bų sėkmė žinoma, priklausys 
ir nuo lietuvių visuomenės pri
tarimo, susidomėjimo ir para
mos.

— Australijos lietuviai tei
sininkai sudaro PLB ribose sa 
vo organizaciją.

— Lakūnas Jonas Pyragius 
y^a pakviestas sklandymo ins
truktorium į Australijos sklan
dymo klubą Adelaidėje.

„DARBININKAS“ jau ku
ris laikas kai redaguojamas is- 
1 riko Simo Sužiedėlio. Laik
raštis atrodo visai kitan: kul
tūringas ir pozityvus. Nė dul
kių jame neliko abskurantišku 
mo, neapykantos, koliojiinosi 
ir visur ieškojimo priešų Ir 
redaktorių ir laikraščio kyptį 
tenka nuošidžiai sveikinti.

„ŽINIOS“ — Brazilijos lie 
tuvių savaitraštis, Av Tiraden 
tęs 1026, Sao Paulox Brasil. 
Duoda daug suglaustų žinių.

„GARNYS“ — juokų laii<- 
raštis, leidžiamas ir redaguo
jantys Klemenso Juro, Caixa 
Postal, 4189 — Sao Paulo, 
Brasil.

„NL“ įvedamas 
itsakymų“ sky-

redaguoti sutiko 
Jonas Juškaitis.

tė nėra tame, kad jis dirba nau 
dingą darbą. Aš tik nemokė
jau taip aiškiai pasisakyti.

Aš mačiau jų mintyse nuo
seklumo, o gal ir teisybės, ta
čiau sutikti su jais aš nenorė
jau. Pasaulis prieš mane bu
vo konkretus, jo gėrybės bu
vo matuojamos darbu, o žmo
gaus veikimo tikrasis akstinas 
visuomet buvo reikalas. Štai 
kodėl man priimtino žmogaus 
tipas turėjo be priekaištų ati
tikti jam skiltą vietą gyveni
mo mainoje, turėjo, kitaip sa
kant, mokėti gyventi. Tik ta
da jam galėjo būti užskaitomi 
jo gabumai, pranašesnis pro
tas ar t<auri siela.

— Gerai, — kalbėjau aš, — 
mėginkime nustatyti, kokias 
žmogaus savybes mes laikysi
me vertybėmis.

— Leiskite man trumpai pa 
sakyti, — paprašė Rimka. — 
Žmogaus vertė yra visa tai, 
kas iškelia jį aukščiau už gy
vulį ar už robotą.

— Bet kas gi yra „visa 
tai“? — puoliau aš. — Plotas, 
jausmai, valia?

— Čia tik priedai. Aš pri
pažįstu tik vieną sielą.

— Sielą mes visi turtime. 
Būk dabar gudrus ir pasakyk, 

Darbas gali būti tik kas gi iš mūsų yra vertingas, o 
kas ne.

Aš pritrūkau kantrybės, bet 
ir Rimka buvo agresingas. Jis 
t uojau man atkirto :

— Kam tas gudrumas? Aš 
ir taip iš karto jaučiu, su ko
kiu žmogumi man tenka susi
durti. Nujautimas tokiuose 
reikaluose yra viskas.

— O kadanki moterų nujau 
timas yra geriausias, jum yra 
visos sąlygos sutarti, — pada
rė išvadą Prūsaitis.

Aš dėkingai pažvelgiau į jį. 
•lis pagelbėjo užbaigti ginčą, į 
kurį aš buvau per ilgai įklim
pusi ir, deja, be vilties laimė
ti. Aš supratau, kad mano min 
tys buvo palaidos, kad man 
trūko platesnio apsiskaitymo.

(Bus daugiau)

aš galvojau, ar ne be reikalo 
žaidžiu jo jausmais.

Visi tylėjome. Reikėjo pa
šnekesiui ieškoti temos. Aš 
prisiminiau tai, apie ką m< s bu 
vome kalbėję su Rimka, ir čia 
pat išdrožiau:

— Šiandien mes su ponu 
Petru sprendėme labai rimtas 
problemas. Viskas būtų buvę 
gerai, bet vienoje vietoje mes 
nesutarėme, todėl išsitarkite 
dabar ir jūs. pasakykite, kat
ras žmogus yra vertingesnis: 
tas, kuris moka svajoti, į 
žvaigždes žiūrėdamas, ar tas, 
kuris dirba ir, pavyzdžiui, ply 
tą prie plytos dėdamas, ištisus 
mūrus pastato?

Rimka jau išsižiojo, norėda
mas protestuoti, bet aš jį sulai 
kiliu:

— Palauk, Petrai. Tegul 
dabar kiti pasisako.

Kalbėdama aš žiūrėjau į Prū 
saitį.

— Aš negirdėjau jūsų gin
čo, — pradėjo jisai, — todėl aš 
galiu apsirikti, bet man atio- 
do, kad jūs turėjote ginčytis 
vienas antro nesuprasdami. Te 
gul vertės sąvoka yra labai 
įvairiaprasmė, tačiau pagal 
darbą ar profesiją apie žmo
gaus vertę tikrai negalima 
spręsti. ~ 
naudingas ar ne, o apie žvaigž
des svajoti galima ir plytas mū 
rijant. Naudą, kurią duoda 
fizinis dalbas, labai lengva yra 
pastebėti, todėl dėl jos ir gin
čų nėr,a. Kas kita yra žmogaus 
vertė, kurios mes negalime ap
čiuopti. Kada reikalas toks ab 
straktus, reikia bent tiksliai su 
sitarti, ką mes žmogaus verte 
laikysime.

Prūsaičio atsakymas man bu 
vo netikėtas. Jo aiškinimas, 
lyg mokinei, atydžiai žiūrint 
man į akis, turėjo mane už
gauti, o vis dėlto jo kalbėjimo 
būdas man buvo malonus: nuo 
širdus, įtikinantis ię be jokio 
įsivaizdavimo.

— Matai, Stefa? — pašoko 
gyvai Rimka. — Žmogaus ver

ginkluotose pajėgose karo me
tu. Iki šiol Kanada į savo sau
sumos kariuomenę, karo laivy
ną bei oro pajėgas ir karo me
lu privalomai rekrutuodavo tik 
Kanados piliečius. Visi kiti 
galėdavo stoti savanoriais. 
Šiuo metu Kanada neturi’ pri
valomos karo tarnybos įstaty 
mo. Šiuo taikos metu asme
nys, neturintieji Kanados pilie 
.lybės, savanoriais nei į gink
luotąsias pajėgas, nei į Karo 
mokyklas, nepriimami. (Pla
čiau apie Kanados naturalizaci 
;os įstatymą žiūr. „Pirmasis 
Kanados lietuvių kalendorius“, 
1950, p. p. 48 — 54).

Kanadoje, kitaip negu dau
gelyje Europos kraštų, nėra įs
tatymo ar potvarkio, kuris įsa
kytų naujai atkeliavusiems gy 
ventojams įsigyti standarti
nius pasus ar kitus dokumen
tus. Kaip Jums jau teko patir
ti, didesnioji Kanados piliečių 
dalis jokių pasų neturi. Gimi
mo metrikai ar kokios įstaigos 
pažymėjimas atstoja pasą. 
Praktiškiems tikslams. Kana
dos įstaigose, bankuose ir ki
tur, kur reikalaujama indenti- 
likacijos, tas dokumentas, ku
riuo asmuo buvo įsileidžiamas 
į Kanadą, yra pats svarbiau
sias. Tai yra visada tas doku
mentas, ant kurio buvo uždė
tas atvykimo uoste ar aerodro
me Kanadoje pailgas štampas 
su Canadian Immigration“ ir 
atitinkamos datos bei vietos 
įrašu. „Valid for presentation 
at Canada port of entry within 
three months from date of is
sue“ įrašo ūksiąs yra apriboti 
dokumento galiojimo laiką tik 
įvažiavimo į Kanadą atžvilgiu, 
bet ne po apsigyvenimo Kana
doje.

Pasirodo, kad laisvės krašte 
galima ir be pasų apsieiti.

(Copyright)

KOKIA YRA KANADOS LIETUVIŲ PILIETYBĖ IR 
KOKIE DOKUMENTAI GALIOJA?

galiojantį natūralizacijos įsta
tymą „Revised Statutes of Ca
nada, chapter 138“ (su pakei
timais), gali paduoti Intenci
jos pareiškimą pilietybei gau
ti tame teisme, kurio jurisdik
cijoje jis gyvena. Teismas per 
siunčia tą pareiškimą 1) Pilie
tybės ir 2) Imigracijos minis
terijai, kuri ne anksčiau, kaip 
po trijų mėnesių pareiškėjui 
prisiunčia pažymėjimą apie pa 
reiškimo gavimą. Tas pažymė 
jimas toli gražu dar nereiškia 
Kanados pilietybės suteikimą. 
Bet kai kuriais atvejais asme
niui, norinčiam gauti geresnį 
darbą ar privilegijų, tokio pa
žymėjimo turėjimas atnešdavo 
konkrečių vaisių. Jis praktiš
kai parodo, ateivio intenciją pa 
sidaryti Kanados piliečiu, kai 
ateis tam laikas. Iš kitos pusės 
tas pirmas žingsnis dar nėra 
įsipareigojimas prašyti Kana
dos pilietybės ne anksčiau 
kaip praėjus vieniems metams 
nuo Intencijos pareiškimo pa
davimo ir išgyvenus Kanadoje 
nemažiau kaip 4 metus. Pilie
tybė natūralizacijos keliu ne
gali būti suteikta asmneiui, ne 
išgyvenusiam Kanadoje 5 me
tus ir neturinčiam 21 metų am 
žiaus.

Ar verta skubėti įsigyti Ka
nados pilietybę? Tas klausi
mas dažnai man statomas. As 
•nuo, įsigijęs Kanados piliety
bę, nustoja Lietuvos piliety
bės. Jis įsigyja Kanados pilie
čio privilegijas. Tarp jų yra 
teisė balsuoti, būti renkamu Į 
parlamentus, stoti į valstybinę 
tarnybą, karo mokyklas. Kana 
dos pilietis pasiima ant pečių 
ir dideles pareigas, prievoles, 
pasižadėjimus bei atsakomybę. 
Tarp jų: privaloma tarnyba

(Klausimas V. D., Toronto, 
Ont.)

Tas klausimas yra svarbus 
gyvenamuoju momentu. Jis 
gali įgyti dar didesnės ir prak
tiškos reikšmės ateityje.

Šiuo metu tebera galioje 
„Lietuvos Pilietybės Įstaty
mas“, paskelbtas nepriklauso
mos Lietuvos Respublikcs Vy

ratūroje, Vakarų Europoje 
aukštuosius teisių mokslus gi
lino Heidelbergo universitete 
ir Marburgo universiteto Tarp riauSybes Kaune „Vyriausybės 
+ žiniose“ 1939 m. rugpjūčio 8

d. Pagal to įstatymo 22 sky
rių Lietuvos pilietis gali būti 
pripažintas netekusiu Lietu
vos pilietybės, išgyvenęs už 
Lietuvos ribų daugiau kaip 
dvejus metus ir nutraukęs ry
šius su Lietuvos gyvenimu Nu 
trakusiu ryšius su Lietuvos 
gyvenimu laikomas kiekvie
nas, kas gyvena užsieniuose be 
Lietuvos užsienio paso, arba 
su užsienio pasu, nustojusiu 
galios.

Pilietybės Įstatymo 25 sky
rius nusako, kad pilietybės ne
tekęs asmuo nustoja teisės tu
rėti Lietuvoje nekilnojamą tur 
tą. Jo turimasis nekilnojama
sis turtas likviduojamas ta pa
čia tvarka, kaip ir kitų svetim
šalių turtas. Daugelis iš lie
tuvių ir jų įpėdinių gali turėti 
ateityje nepriklausomoje Lie
tuvoje sunkumų, kai jie pa
reikš savo teises į nekilnojamą 
turtą ar palikimą.

Kanados vyriausybė nėra 
pripažinusi de jure Lietuvos 
aneksijos Rusijai. Asmuo, gy 
venantis šiame krašte, neįsigi 
jęs Kanados pilietybės ir turiu 
lis galiojantį Lietuvos užsie
nio pasą, yra oficialiai laiko
mas nepriklausomos Lietuvos 
piliečiu. Asmuo, kuris gyvena 
Kanadoje be galiojančio Lietu 
vos užsienio p;tso, ir kuris nė
ra įsigijęs Kanados pilietybes,, 
teisišku atžvilgiu yra traktuo- | KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? 
jamas kaip asmuo be piliety
bės.

Lietuvos užsienio pasų išda 
vimas, ir jų galiojimo prailgini 
mas yra Lietuvos konsulų kom 
potencijoje

Pilietybės nustoti yra leng
va, ją įsigyti ar atgauti — sun 
ku. Šiame krašte gyvenantis 
asmuo, nors jis būtų ir visą sa
vo amžių čia praleidęs, Kana
dos pilietybes eo ipso neįsigy
ja, išskyrus tuos, kurie yra Ka 
nadoje gimę. Taigi, tremtinių 
vaikai, kurie gimsta šiame 
krašte, yra Kanados piliečiai, 
neatsižvelgiant į tai, ar jų tė
vai to nori, ar ne. Lietuvis, iš 
gyvenęs Kanadoje ne mažiau

Šiuo 
piofesinio darbo gi- 

specialybės žinojimą 
Universitote teisių 
Jis ruošiasi LL. B. 

savo studijų svar-

tautinėje Seminarijoje, 
metu šalia 
liną savo 
Toronto 
institute, 
laipsniui, 
kiaušiu objektu ppsirinkęs Ka 
nados ir ir tarptautinę teisę. 
Jo profesoriais yra žinomi ang 
lo-saksų juristai: C. A. Wri- 
gh,t, LL. D., W. Rriedrnann, 
LL. D., F. E. LaBrie, D. Jur.

Nesvetimas yra „N. L.-“ nau 
jojo skyriaus vedėjui ir 
spaudos darbas. Jis nuo pat 
jaunų dienų bendradarbiavo sa 
vo tėviškės, Klaipėdos leidžia
majame „Mažosios Lietuvos 
Keleivyje“, moksleivių bei aka 
demikų leidiniuose. Tremty
je jo straipsnius randame „Mū 
su Kelio' * puslapiuose. Rašo 
taip pat laikraščiuose, leidžia
muose svetimomis kalbomis. 
Šiuo metu, kiek laikas leidžia, 
bendradarbiauja JAV lietuvių 
ir Kanados spaudoje.

Ponui Jonui Juškaičiui ten
ka padėkoti, kad jis būdamas 
perkrautas darbu, sutiko pasi
dalinti savo žinojimu ir patyri
mu su Kanados lietuvių bend
ruomenės laikraščio „NL“ 
skaitytojais, priklausantį ho
norarą skirdamas šio laikraš
čio leidimui. Gerb. skaitytojai 
yra kviečiami tuo patarnavimu 
pasinaudoti. Šiame skyriuje 
bus atsakoma į klausimus, ku 
riais yra suinteresuoti platesni 
mūsų bendruomenės sluogs- 
niai.

„Klausimų ir atsakomų“ 
skyrius bus dedamas „Copy
right“ teisėmis, t. y. jo per
spausdinimas ištisai ar dali
mis leidžiamas tik autoriui raš 
tiškai sutikus.

„NL“ Redakcija.

ANGLŲ KALBĄ BESIMO
KANTIEMS.

V. Pėteraičio lietuviškai - 
- angliški žodynai:
1. Didysis per 30.000 žodžių, 

kaina $ 5,—.
Mažasis per 12.000 žodžių, 
kaina $ 2,50.
Užsakymus ir pinigus siųs

kite :
1. Mrs. I. Andruškevičienė, 

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

z. 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.

2.

Y ork

Erie,

870

TEISINE-KALBINE PAGALBA
MES SUTEIKIAME JUMS

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

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

Surandame geresnį darbą. Tarpininkaujame namus 
perkant ir parduodant. Parūpiname paskolą ir ap
draudę. 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.

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

MONTREAL ENTERPRISES REC'D
Tel. AMherst 0342

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

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

Aukšta kokybe -- žema kaina
Siuntiniai į visus Europos k raštus išskyrus SSRS 

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

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

5 sv. kiaul. taukų
2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. deg. pup. kavos 
y2 sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 
$ 

5.95

1
1
5
5
1
1

2 sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaul. taukų 
sv. ryžių 
sv. kviet. miltų 
sv. cukraus 
sv. razinkų 
sv. deg. pup. kav

y2 sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 7

$

6.75

5
5
5
1
1

sv. kiaul. taukų
sv. kviet. miltų
sv. cukraus
sv. razinkų
sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

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

(skardinėse po 1 sv.)
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje;

y2 sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių

2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5

$

5.85

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

S.00

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 Nr. 11
4 sv. malt. pup. kavos $
(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kįaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95
ruošiame INDIVIDUALIUS

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

1sv. kakao
y2 sv. arbatos (Lipton)
1 sv. džiov. vaisių
2 sv. cukraus
2 sv. kiaul. taukų

Nr. 3

$
5.30

1 sv. kiaul. taukų
1 sv. rūkytų lašinių
1 sv. malt. pup. kavos 

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

Nr. 6

$

4.45

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukjtės dėl siuntų didės reais' kiekiais
KITI SIUNTINIAI

Vaistai penicilinas ir kt. Pinigai į visus Europos kraštus.
Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG'D

456 West 63rd Street, Chicago 21, III. Telefonas Wen two 
rth 6—4107.
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Tautos skausmo dienos TARPTAUTINIS FESTIVALIS LONDONE

Ottawoje
ti mūsų pilkieji didvyriai. Lau 
kiama skaitlingai ątsilankant 
mūsų tautiečių. Įvyks 6.30 
(p. m.) vakare. Tikimasi, kad 
bus nufilmuota. Moterys pagei 
daujamos atvykti tautiniais 
drabužiais.

Birželio 17 d. vakare 7.30 
Technikai high school salėje 
bus minėjimo aktas, koncertas 
ir paroda. Vietos radio stotys 
birželio 14 d. vakare žadėjo 
transliuoti Pabaltijo tautų mu
zikos.

Į minėjimo aktą kveičiami 
vyriausybės, savivaldybės ir 
atitinkamų organizacijų atsto 
vai. Be to, tautiečiai galės pa
sikviesti S|dvo geradarius, pa
žįstamus. Ta intencija lietu
viams pamaldos birželio 11 die 
ną įprastu laiku ir įprastoje 
vietoje.

Ottavos lietuviai Mūsų Tau 
tos Skausmo Dieną ruošiasi mi
nėti pagal 
mus..

NETEKO

VLIKO nurody
V. Liepinis.

NEPRIKLAUSO-

Lietuviškoji B-nė paminėjo 
Motiną antrąjį gegužės mėn. 
sekmadien.į nes tas sekmadie
nis sutapo su įprastinėmis pa
maldomis. Tą dieną iš ryto 
Murray str. bažnytėlėje pasi
melsta už motinas, o vakare su 
sirinkta į kuklų minėjimą Sis 
ter of Service patalpose. Mi
nėjimas pradėtas reikšminga 
B-nės P-ko arch. V. Trečioko 
kalba. Po to, išklausyta ilga, 
turininga, kupina gilių ir įsidė 
mėtinų minčių prof. Pįaplaus- 
ko paskaita. Po paskaitos R. 
Trečioko jr. gražiai padekla
muota.

Dabar ruošiamasi kartu su 
latviais ir estais minėti birže
lio įvykius — Mūsų Tautos 
skausmo dieną. Bus pradėta 
birželio mėn. 14 d. išvakarėse, 
padedant Vainiką prie War Me 
įnoriai pominklo. Tuo bus pa
reikšta padėka Kanadai už 
globą, pagerbti jos karžygiai, 
paaukoję savo gyvybę už laisvo 
jo pasaulio idealus ir pirsimin

KODĖL IR KAIP LIETUVA
MYBĖS

Apie Smetoną Vokietijoje, Vol demaro grįžimą ir nacių 
• nusistatymą dėl Maskvos.

Sekmadienį, birželio 18 die
ną 2,30 vai. p. piet kaminskie
čiai ruošia Oakvilėj Frenzelių 
farmos miškely nepaprastą su
sirinkimą po atviru dangumi, 
skirtą Lietuvos tragedijos de
šimtmečiui paminėti. Susirin
kime bus paskaita tema : „Ko
dėl ir kaip prieš dešimt metų 
Lietuva neteko savo Nepriklau 
somybės“. Skaitys dr. Ance- 
vičius, kuris prieš dešimt metų 
buvo „Lietuvos Žinių“ kores
pondentas Berlyne. Paskaita 
žada būti labai įdomi, nes refe 
rentas žada joje paliesti lig 
šiol viešai nežinomus klausi
mus, kaip kad Antano Smeto
nos gyvenimas pabėgus iš Lie 
♦•uvos Vokietijon, prof. Volde
maro grįžimas iš Berlyno so
vietų okupuoton Lietuvon, na 
cių nusistatymas dėl Maskvos 
okupacijos ir visą eilė kitų 
klausimų. Šitan kaminskiečių 
susirinkiman kviečiami atsi
lankyti visi tie Hamiltono ir 
Toronto lietuviai, kurie tais 
klausimais domisi ir nori pasi

džiaugti pavasariška gaivinan
čia gamta.

Be to, kaminskiečiai jau uo 
liai ruošiasi Joninių laužui - 
- piknikui, kuris įvyks Oakvi 
lėj prie p. p. Frenzelių faimos 
esančiam miškely, šeštadienio 
vakarą, birželio 24 dieną.

Oįakviliškis.

RUOŠIAMAS NAUJAS 
SPEKTAKLIS

Hamilton, Ont. HLDM Bū
relis intensyviai ruošia naują 
spektaklį. Bus suvaidintas In
čiūros veikalas „Dr. Vincas 
Kudirka“. Be to, tas meno ko 
lektyvas rengiasi gastrolių į ki 
tus miestus: Torontą, Londo
ną, Delhai ir kitur. Bus suvai
dintas „Pirmas Skambutis“ ir 
„Dr. V. Kudirkti“. Apie jas 
bus savo laiku plačiau painfor
muota. Sunkumų sudaro sa
lės gavimas. O lietuvių koloni 
jos nei Toronte, nei Hamilto
ne ir pagaliau nei Londone sa
vo salės lietuviai neturi.

Lietuviška moterų kirpykla i
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- J 

žavimus, dažymą ir kt. *
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ j

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

DRAMOS TEATRO ATIDA RYMAS HAMILTONE

Hamiltono lietuvių dramos mėgėjų būrelis su savo vadove 
dramos akt. p. Dauguvietyte-Panaviene pryšakyje 
ji iš kairės, su gėlių puokšte)

Hamiltono Lietuvių Kolonija 
yra visai jauna. Iš sensenių 
lietuvių čia priskaitoma gal 
iki šimto. Jokio lietuvių susi
būrimo iki 1948 m. kaip ir ne
buvo. Dfabar Hamiltone pri
skaitoma per 1000 lietuvių!

Toks lietuvių skaičius nega 
Ii apsieiti be veikimo. Todėl 
čia pradėjo kurtis įvairios or- 
ganizacjos: KLJB apylinkė, 
Sporto klubas „Kovas“ ir jau
niausia organizacija — Hamil 
tono lietuvių meno mėgėjų bū
relis. Kaip jau buvo kartą „N. 
Lietuvoje“ minėta, būrelis gra 
žiai pasirodė Vasario 16 d. pro 
ga su Inčiūros veikalo „Dr. V. 
Kudirka“ prologu. Bet gegu
žės 13 d. hamiltoniečiai buvo 
nustebinti: tą dieną galima lai 
kyti savo Dramos Teatro Įkū
rimu.

Pirmam bandymui pasirink
ta komedija „Pirmas Skambu
tis“.

Prieš vaidinimo pradžią Jū
sų korespondentas turėjo ma
lonios progos pasveikinti su 
pirmu spektakliu scenoje pasi
rodančius vaidintojus ir atsi
lankiusiems tvirti keletą žo
džių apie meną ir jo reikšmę 
lietuvių tautiniame atgimime.

Veikalą režisavo žinoma ak
torė E. Dauguvietytė. Tik jos 
pasišventimo dėka artistai - 
- mėgėjai buvo gana gerai pa
ruošti.

Keletas žodelių apie svarbos 
nes roles. Būtent; Bobi Me-

'; (Antro- 
po „Pirmojo skambučio“. 

Foto J. Valevičiaus.

lesenas — A. Stasevičius sukū
rė g|ana vykusį turtingo sen
bernio tipą. Visai gera buvo 
jo, Bobi giminaitė Zuzana — 
p-lė L. Baltrukonytė, kuri nuo 
šlakiai gerai atliko savo rolę. 
V. Panavas — Lepenšua rolė
je pasirodė labai vykusiai: kū
rė tai laimingo, tai naivaus, tai 
nusivylusio žmogaus vaizdus, 
kuriais žiūrovas negali abejo
ti. Gera buvo M-me Klemen
se Tuluzel — ponia Kacevičie
nė. Ji tai, rodos, gimusi komis 
koms rolėms vaidinti. M-me 
Bridak — p-lė Stanulylė tun 
neabejotinų įgimtų gabumų 
scenai.

Seno Bobi draugo rolę — 
Monsieur Pažino vaidino Ed. 
Mickūnas, kuris turėjo ilgą ir 
permainingą vaidmenį ištisaįi 
per visas scenas.

Gana svarbi rolė teko ponui 
A. Štalčiūnui — Monsieur 
Ernil Lizol — mokslininko pro 
fesoriaus. Kai kulias scenas 
jis sukūrė labai gražias,

Mažesnes loles vaidino: mi
nister) Bridaką — A. Dagelis, 
pagarsėjusį Paryžiaus donžu
aną Sanlema —• P. šalna, Bo 
bi tarną — V. Kvedaras ir jau 
ną paryžietę — p-lė Sutkaity- 
iė. Visi jie buvo gerai paruoš 
t i, vaidino įtikinančiai. Spek
takliui pasibaigus, artistus 
sveikino Bendruomenės vardu 
A. Valaitis ir linkėjo sėkmės.

Alg. G.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel. YO 0669.

| PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draią .

kencic ciu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMž VAISTŲ IR MEDICINIŠ

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KRE PKITĖS PAS MISS MARIA MICHAILOW, BAIGU
SIĄ FARMACIJOS MOKSLĄ BEIRUTE, J.A. VALSTYBĖSE. JI YRA SPECIA
LIAI PASKIRTA JUMS ASMENIŠKAI PATARNAUTI JŪSŲ GIMTĄJA KALBA.

MES TURIME PILNUS INKINIUS AUKŠTESNĖS KOKYBĖS EUROPIETIŠKŲ
GAMINIŲ, TAIP PAT S1REPTOMYCINO, PENICILLINO IR ĮVAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIAL YB£

MONTREAL PHARMACIE
1 ’ QIC PATHFRINF FAST IWONTRFAI P n916 ST. CATHERINE EAST, MONTREAL, P. Q.

Savininkas — vaistininkas C. E. DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJEVAISTŲ KRAUTUVE

HA. 7251 DIEW* ir nakt>HA. 7251

12-ka įvairių tautų skyrių parodoje
lietuviai rūtą, jie išstatė savo 
krašto gėles bei kai kuriuos au 
galus. Aiškintoja — simpatūi 
ga mergaitė kimonoje.

Palestinos — Izraelio sky
rius vien tik puikūs krašto pa
veikslai, knygos, informacinė 
literatūra.

Anglai patiekė gana gausiai 
parcelano bei stiklų, indų, bran 
gių metalų aukštų, peilių bei 
kitų valgymui reikmenų. Bai
to šilko mot. rūbai dar daugiau 
jų skyriui teikė liuksuso bei 
prabangos. Z

Bulgarai gausokai pakabino ' 
kilimų ir rankdarbių.

Vengrai savo ryškiomis au
dinių ar nėrinių bei rankdarbių 
spalvomis mielai traukė lan
kytojus prie savo stalo, tačiau 
jų skyrius kuklokas.

Estų skyriuje labai daug gr;\ 
žiu odos dirbinių: albumų, pi
niginių, rankinukų, knygų ap
darų. Apstu pas juos ir sidab
rinių papuošalų. Jų kilimai ne
ryškių spalvų, bet juostos 
daug kuo panašios į mūsų. Sau 
ni tautiniais rūbais aiškintoja 
labai paslaugiai visiems patar
navo.

Ukrainiečiai išstatė tikrai 
grąžių įrėmintų paveikslų Taip 
pat gana daug įvairių drožinių, 
dėžučių albumų. Spąlvų deri
niai gražus, tik visiems daik
tams vienodi.

Danų skyriuje — jų karališ
kojo parcelano fabriko labai 
gražūs ir brangūs servizai. / 

Indijos skyriuj netrūko įvai
riose pozose miniĮatiurinių 
drambliukų. Jų kilimuose — 
žydinčios gėles ir giedą paukš 
čiai.

Salėje buvo rezervuotos 
vietos Sirijai ir Kinijai, tačįau 
šių tautų ateiviai savo skyrių 
neįrengė.

Salės Centre Londono bi
blioteka grnžiai ant savo sta
lų išrikiavo Kanados tautų vė- 
levėles (stigo lietuvių) ir iš
statė visą turimą anglų kalba 
literatūrą apie Kanados atei
vius. Čf.a gal tiktų viena pa
stabėlė. Bestebėdama išstaty
tas knygas, lietuvių parodos 
skyriaus komisija užtiko Gre 
gory Meiksins „The Baltic Hi 
de“. Kadangi ši knyga kalba 
pataikaujančiu tonu mūsų 
krašto dabartiniam okupantui 
ir visai iškriapo istorinius fak 
tus, bei tikrus įvykius, tai, lie
tuviams paprašius, knyga nuo 
parodos stalo buvo nuimta.

Tos pačios salės scenoje, vy
ko ir įvairių tautų šoki'ai. Vi
si šokėjai tautiniais rūbais.

Lenkų vaikai ir paaugliai 
rrypė „krakioviĮiką“. Šokis il
gas ir monotoniškas. Ukraime 
čių „kazokėlis“ daug vikresnis 
ir todėl sulaukė daugiau katu
čių. Latviai šoko gražiai. t. 
Vengrai išėjo net su savo or/r 
kenstru, o jųjų pora stilingai 
pašoko „vengerką“ ir kt. šo
kius.

Lietuviai puikiai išpildė 
„Kubilą“ ir „Lenciūgėlį“. Ja 
ponai nešoko, bet rodė savo 
miklumą — džiudžieu.

Bendrai šventė praėjo gra
žiai ir sklandžiai,

Šventės uždarymo proga 
YMCA atstovas nuoširdžiai 
padėkojo visų tautų žmonėms,

Gegužės 29 — 30 dienomis 
įvyko YMCA vadovaujant 
Londone gyvenančių įvairių 
tautų šventė ir paroda. Šven
tė vyko didelėje salėje, kunoje 
kiekviena tauta gavo vienodą 
plotą savo skyriui.

Tik įžengus pro duris, pir
masis iš dešinės — lietuvių 
skyrius. Lietuviai išstatė vis
ko po truputį ir bendras vaiz
das išėjo visai vykęs. Buvo 
gražių mezginių, nėrinių, tau
tiniais raštais kilimų, staltie
sių, rankšluosčių, pirštinių, 
mot. rankdarbių. Dažno lan
kytojo akį traukė tikrai puikūs 
medžio drožiniai: dėžutės, lėkš 
lės, Lietuvos vargo mokykla, 
šieno grėbėja bei stilingi lie
tuviški kryžiai. Verti pažiū
rėti ir odos dirbiniai — ranki
nukai, piniginės ir kt. Lietuviš 
kų pinigų ir pašto ženklų ko- 
lekcijėlė tik lietuvių skyriu
je. Tačiau dėmesio centre bu 
vo gražus ir didelis gintaro nn 
Irinys. Visi lankytojai gėrėjo
si lietuviško „aukso“ papuoša
lais. Tautiniais rūbais lėlės 
atrodo kaip gyvos. Kiekvie
nam klausiančiam bei besitei
raujančiam lankytojui
niais rūbais lietuvaitės malo
niai patarnaudavo, rodė, aiški
no.

Be to, nebloga informacija 
buvo anglų kalba knygos apie 
Lietuvą,

Lenkų skyrius kuklokas. Be 
savo politinių vadų (Pilsuds
kis, Padarevskis ir kt.) pa
veikslų, jie išstatė keletą stik
linių bei parcelano indų, vieną 
kitą medžio drožinį ir kt. Len 
kų aiškintojas sakė: „Čia vis
kas iš Lenaijos“. Todėl ant 
stalo buvo džiovintų grybų po 
keliai, saldainių ir net tuščias 
degtinės pusbonkis — „Wod- 
ka czysta — wyborowa“.

Latviai padėjo gražių mez
ginių nėrinių bei rankdarbių 
ir mot. tautinius rūbus. Visur 
spalvų deriniai ramūs. Vertas 
dėmesio išsiuvinėjimas — Ry
gos uosto vaizdas. Gausoka 
knygų, paveikslų ir sidabrinių 
papuošalų — auskarų, apyran
kių ir kt,

Japonai parodė gražių indų 
bei statulėlių. Buvo ir jų tra
dicinė vėtuokle ir skėtis. Kaip

t auti-

LIETUVSKA VALYKLA
• Valome, prosijame, dažome ir sutaisome vyriškus ir mo

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

Darbas atliekamas sąžiningai ir tvarkingai.
5945 Park Ave — Montreal, Tel. GR 9719.

PARDUODAMĄ
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.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS
1918 FRONTENAC, MONTREAL

TEL. FA 0209

JOE HAVER I 

| Radio Tarnyba | 
» Taisomi visų rūšių aparatai. g

| TELEFONAS RAndolph 4708. |
| 63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. |

g LIETUVIŠKA

BALDU KRAtltVE I
I IR DIRBTUVĖ.
f PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS1I IR PATAISYMUS.
| ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 1
1 899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438.
| SAV. J. KAM I CHAI TIS. PATARIMAI VELTUI I

gyvenantiems Kanadoje ir taip 
nuoirdžiai bendradarbiaujan
tiems tautų sugyvenimo ii su
siartinimo plotmėje.

L E-tas.
„NEPRIKLAUSOMOS / 

LIETUVOS“ REDAKCIJAI*
Maloniai prašome įdėti į „N 

L“ laikraštį šį patikslinimą dėl 
korespondencijos, tilpusios „N 
L“ Nr. 9 (152) apie 16 vasaro 
minėjimą Otiawoje.

Korespondentas „A. Ž “ mi
ni, kad dovanėlės svečiams bu
vo įteiktos bendruomenės var
du ir ta pača proga asmeninės 
darbdaviams - geradariams.

Šis korespondento teigimas 
neatatinka tiesos, nes visos do
vanėlės buvo įteiktos bendruo 
menės vardu iš anksto valdy
bos numatytiems svečiams. As 
meninių dovanų nebuvo duoda 
ma.

Reik lapgailestaut, kad są
moningu, ar nesąmoningu ži 
nių iškreipimu galima pakenkt 
darniam bendruomenės sugy
venimui.
Ottawos Liet. B-nės Valdyba.

Su pagarba Br. Saulėnas, 
vald. pirmininkas, t
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Vėl SOS is Belgijos
Prieš keletą dienų gavau iš 

Amerikos laišką, kad visos dė
tos pastangos veltui. Dėl mū
sų įvažiavimo į USA nėra visai 
vilties pagal DP įstatymą,

liekame beviltiškoje padėtyje, 
—žūti Belgijoje. Gal tai skaro 
ba per daug tragšikai, žiūrint 
Tamstos akimis, bet tai yra tik 
ra teisybė. Belgijoje pasilikti

jaus transformatorių gamini
me, kuriame esu specialistė. 
Didžiausia mūsų visų baimė — 
likimas Europoje.

Maloniai prašau neatsisaky
ti mums padėti, nes tai yra mū 
sų paskutinė viltis. Nemaniau, 
kad mums atvažiavus, turėsite

esantiems Belgijoje. Tuo pa
čiu mums piisiuntė Tamstų ad 
resą; tai yra mūsų vienintelė 
viltis. Nei pažįstamų, nei gi
minių Kanadoje neturime, to
dėl maloniai kreipiamės į 
Tamstas prašydamos neatsisa
kyti mums padėti atvykti Ka- 
iriadon.

Esame Belgijoje visiškai vie 
nos, dvi, neturime darbo. 
Tamstai yra žinoma, kad Bel
gijoj rasti darbą yra visiškai 
neįrrnanoma. Kolei IRO dar 
veikia, esame šelpiamos, tačiau 
IRO 1950. V. 15 d. užsidarius
K ■ ------1 —-7--XK=
KAIP ATĖJO LIETUVOS 
DIDŽIOSIOS NELAIMES

DENOS
(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Birželio lo diena buvo šeš
tadienis. Laikraščiai išėjo jau 
su žiniomis, kad SSRS kariuo
menė įžygiavo į Lietuvą. Apie 
tą įžygiav<mą jau iš anksto iš 
Maskvos speciliu kreipimusi į 
liautą pasisakė m‘n. Urbšys, 
kuris kvietė Lietuvos gyven
tojus Raudonąją armiją sutik 
ti draugingai, nes ji nieko blo
go Lietuvai nepadarysianti, t'k 
tai ją ginsianti nuo klaro pavo
jų. . . Tą pat per radiją sekan 
c*ą dieną, birželio 16 d., pasa
kė ir m*n. pirm. A. Meikys: 
„Raudonoji armija atvyko 
kaip draugiška sąjunginė ka- 
i’uomenė“ . . . Todėl reikia pa

yra neįmanoma, o kas daryti?!
Tuo pačiu norėčiau įdėti as

mens žinias apie mus.
1. Elzbieta Dominaitė: Esu 

gimusi 1921. II. 13 d. Gome
ly, duktė Frederiko ir Marijos 
Kissel. Lietuvoje baigiau Šv. 
Kazimiero Seserų Kongregaci
jos gimnaziją. Buvau pradėju
si studijuoti mediciną. Išva
žiavau iš Lietuvos 1944 m. į 
Vokietiją, ir išbuvau iki karo 
pabaigos Magdeburge; 1946 
m. pradžioje patekau į Belgiją. 
Gyvenu čia su savo mtama.

2. Kissel Marija - Dominie- 
nė, gim. 1894. X. 17 d. Polo- 
netschki.

Čia Belgijoje sutikau sąvo 
mokslo drauges, su kuriom 
drauge gyvename:

3. Eleonoia - Žinuolė Mo
zūraitė, gim. 1926. V. 2 d., 
K)aune, duktė Povilo ir Julijos 
Sankauskaitės. Baigusi Šv. Ka 
zimiero Sesei ų Kongregacijos 
gimnaziją 1941 m. Buvo pra
dėjusi studijuoti chemiją. Lie
tuvą apleido 1944 m. ir išbuvo 
iki 1945 m. Vokietijoje,_ Dort- 
munde. 1946 m. pradžioje at
vyko i Belgiją su savo seseri
mi.

4. Regina - Gražina Mozū
raitė, gim. 1924. VIII. 15 d. 
Kaune, baigusi taip pat Šv. Ka 
zimiero Seserų Kongregacijos 
gimnaziją ir Mokytojų Semi
nariją. Iš Lietuvos išvyko

kokių sunkumų ar nemalonu
mų, mes Tamstos neapvilsime.

Labai prašau atsakyti kaip 
galima greičiau, ar yra vilties, 
ar ne, kad galėtumėm duoti te 
giamą atsakymą IRO dėl ren
giamų dokumentų atvykti Ka 
nadon. Prieš 15 birželio turi 
būti sutvarkytos bylos, kur 
■kiekvienas galės emigruoti, 
dėl apmokėjimo kelionės.

Už padėtas Tamstos pastan. 
gas iš anksto dėkojame.

IRO kelionę mums apmokės. 
Reiškiame aukštą pagarbą.
Pridedame savo fotografi

jas. Adresas: E. Dominaitė, 
34, Square Francois Riga. 
Bruxelles III. Belgique.

SAUKIA Iš ANGLIJOS.
Maloniai prašau Jūsų malo

nės — gal rastumėte būdą man 
atvykti į Kanadą. Už kelionę 
:r už Jūsų triūsą turiu lėšų at
silyginti. Gal būtų galima kur 
nors užkontraktuoti 5 metams, 
ar mažiau, kur galima ir kaip 
galima. Aš su visokiom sąly
gom sutinku. Už triūsą — rū 
peslį apmoku sulig reikalavi
mo. Anglijoje dirbu tekstilės 
fabrike. Gimęs esu 1900 m. 4 
d. balandžio, žemdirbys - ūki
ninkas. Malonėkite parašyti 
laiškutį.

Izidorius Rackus,
38 Ašhgrovi Marley str., 

Brandford, England.

NAUJI KANADIEČIAI
1950 m, gegužės mėnt 19 d., 
išvykusių lietuvių j Kanadą 
laivu „General Heinzelman“ 

sąrašas.
Juška Vladas 
Gedgaudas Eduardas 
Reinartas Arturas 
Baliūnas Juozas 
Kongas Marija 
Kongas Reįą 
Niunevienė Birutė 
Niunevaitė Violeta 
Meškauskas Petras 
Meškauskas Leonas 
Ravaikaitė Ona 
Zaikauskaitė Ada 
Jagučauskis Mirija 
Levickas Vladas 
Hozneris Vilma 
Kažemėkaitė Koste 
Ašoklis Kazys 
Dambrauskas Jonas 
Dambrauskienė Elena 
Dambrauskaitė Irena 
Kežinaitis Antanas 
Kežinaitis Agnieška 
Mankauskas Kazys 
Mankauskienė Kazė 
Mankauskaitė Birutė 
Paliulis Jonas 
P'aliuhenė Uršulė 
Paliulytė Onia 
Liesinauskas Elzbieta 
Lesinauskas Valentinas 
Lesinauskailė Natalija 
Lukauskiene Barbora 
Lukauskaitė Filomena 
Lusnicki Mottel 
Sabockis Adomas 
Asoklienė Elzbieta 
Mikalauskienė Stefa 
Mikalauskas Tomas 
Budrevičius Jonas 
Budrcvičiene Petronėlė.

Kun. V. Šarka, 
Bremen - Grohn.

PADĖKOS
Nuoširdus ačiū viseims da

lyvavusiems mūsų vestuvių iš
kilmėse, ačiū už vestuvinius 
sveikinimus bei linkėjmus, gra 
žias ir brangias dovanas.

Ypatingiau esame dėkingi 
vietiniams Rodney, apylinkės 
letuviams, kurie parodė daug 
meilės ir lūpesčio stojant 
mums į naują gyvenimą.

Jūsų draugiškumas ir nuo
širdumas plasiliks mūsų gyveni 
me neužmirštamas niekados!

Dar kartą lietuviškas ačiū 
visiems mieliems svečiams.

Tefa Veraitytė ir 
Jack-Cipariai.

„GENOCIDE’’
Knyga anglų kalboje, apie 

trijų okupacijų metą Lietuvo
je.

Galima gauti Toronte šiuo 
adresu: V. Kvedarus, 12 Thor 
burn Ave. 
na 2 dol.

1286 Valliquette Ave.,
V e r d u n e, 

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

dviem arba vienam asmeniui. 
Teirautis kiekvienu melu.

Liną Kijauskas.
„Nepriklausomą Lietuvą“ 

skaitysi —
Visą pasaulį aiškiai matysi.

PAIEŠKOJIMAI
— Maloniai prašau atsiliep

ti : Marytę Andrušytę, gyve
nusią V. Sluttgarte, Damin-n- 
ką Niekų, kilusį iš Garliavos 
vai., Šapočkiną Kazimierą, gy
venusį Austrijoj ir kitus pa
žįstamus, šiuo adresu:

Antanas Belčiūną^, Broad
way Miners Hostel, Barnbley- 
-Yorks, England.

— Jonas Deveikis, neseniai 
atvykęs iš Anglijos į Kanadą, 
ieškau pažįstamų, buvusių ha 
naviškių ir prašau atsiliepti 
šiuo adresu: J. Deveikis, c. o. 
Gordon Patterson, Gong Re
ach N. B.

—• Girčys Juozas, gyv. C.- 
Dep. of Main Roads, Cooma 
N. S. W., Australia, prašo at- 

silįeprti Vasiliauską/ Apt aną, 
kilusį iš Zarasų ap.

Toronto, Ont. Kai
— Gjabalytė Irena, prašau 

atsiliepti. Ieško: Pr. Šeirys, 
Point Anne, Ont.
2 kartus.

— V, Vinickaitė, 350 Wil
lowdale, Apt. 29, Montreal, 
prašo atsiliepti A, ir B. Mickai- 
tes,

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

1 ar 2 asm., su ar be maisto.
5659 — 12 Ave,, Rosemount.

ATEITIS BE ROPESČŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

sifikėti ir dirbti. Rusija mūsų 
teisių ir mūsų ekonominės bei 
socialinės santvarkos nepahe- 
sianti. . . Vėliau paaiškėjo, 
kad ir Urbšio ir Merkio kal
bos buvo išprievartautos, kad 
tiktai niekas Lietuvoje nepasi
priešintų, ka-p pasipriešino 
Suomija. Melu, apgaule ir 
smurtu prįideję, Sovietai taip 
ir tęsė ir dabar tą daro. (B. d.)

f LIE1 L VIS DAZVI OJAS

1944 m. su savo seserimi Ele
onora ir visą laiką buvo drau
ge.

Jeigu yra galimybė mums 
padėti, norėčiau priminti, kad 
visviena kokiam darbui galė
tumėt sudaryti kontraktą per 
Vokietiją, nes IRO sutinka 
mus siųsti į Vokietiją. Darbo 
mes nebijom. Paskutiniu lai
ku 2 metus esu dirbusi radi-

NAUJAI ATVYKUSIUS Ka nadon Tautiečius „Nepri
klausoma Lietuva“ sveikina ir praneša, kad jie nuo pir
mos atvykimo dienos gauna laikraštį. Prašoma pranešti 
adresus, kuriais reikia laik raštį siųsti. Prenumerata at
silyginama, kai gaunamas darbas ir užsidirbama.

......... M n1 A H*- n ' a ■>_
Lietuvis

if =*=
ietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, fl

ŽUKAS ANTANAS

g Dažau namus iš lauko ir vidaus. J
g Darbas atliekamas sąžiningai ir gerai.

Kreiptis: nuo 6 vai. vak., šeštadieniais ir sekmadieniais j
H visą dieną. j

5659 — 12 avė Rosemount Montreal, Tel, HO 7338, j
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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

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.
=^-»*--------- »* ■■ M M M
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LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną h naktį)
■m ■ ■ M------------- .................. M

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

1

3C 3C M: J

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694
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1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 
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 kavot>
1 sv. 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 
S. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% bv. margar. $3.50

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos 
l/2 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 
y2 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

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

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg‘d., P. O. Box 294. WestmounA, 

Quebec,

XK XX . -----7~XK

I

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy
mosi išlaidų jeigu laiku apsiorausi,

„THE MACCABEES INS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja ir draudžia 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir specialiai 

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa

skirtas atstovas:
JONAS B E RŽI N SKAS,

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

Z7X.-E tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).
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VICTORIA 
CLEANERS 
OYERSCO.

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

8

£
MONTREALIS 2836 Allard

Mes valome ir dažome į 
Įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 1 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų 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- 5 
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus. ž
Už mūsų atliktą darbą I 
garantuojame. Ų

Dėl informacijų prašome 
telefonuos TRenmore 1135 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135 >
XX
XK

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 Chicago# siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
C. 15 sv. grynų kiaulinių

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 Nr. 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.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

Siuntinys Nr. 14—$5.80
’ sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2sv. cukraus
1 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
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Dešimt metų nuo Lietuvos okupavimo »r 9 metai nuo mū 
jų tautos pradėto masinio iš naikinimo - genocido minėjimo 

Montrealyje
PROGRAMA.

tobusų sustojimo vieta. Išli
pus iš iautobuso, sukti dešinėn 
ir per farmos kiemą vykti ta
keliu į sodną. Gegužinių vie
ta nuo autobuso sustojimo vie
tos (ir Š,v. Lauryno upės) už 
dviejų š‘mtų žingsnių.

MĖLYNASIS KRYŽIUS 
jau pradėjo naują vajų, kuris 
truks Ugi birželio 25 dienos. 
Vajaus reikalu reikia kreiptis 
į P. Juškevičienę, 2576 Shop 
pard St., Montreal. P. Q., te
lefonas: FR 8934. Tautiečiai 
iš kitų provincijų prašomi ne
sikreipti, nes draudimas tvar
komais provincijomis; Montre- 
aly yra tiktai Quebecko sky
rius.
KREPŠININKŲ RUNGTY

NĖS
Praėjusią sakaitę

Montreaho lietuvių krepšinin
kų rungtynes: žaidė pirmoji ir 
antroji (jaunimo) komandos. 
Jaunimas laimėjo 15 prieš 18.

SLA VAJUS BAIGSIS 
BIRŽELĮ

Susivienijimo Lietuvių Ame-

I.
Minėjimo ‘švąkarėse — bir

želio mėn. 17 d. (šeštadienį) 
7.30 vai. vak. Gesu Hali, 1200 
Bleury Street, Montrealio Lie 
tuvių Dijamos Teatras stato A. 
Škėmos 3-jų veiksmų 
nę legendą „Živilė“, 
nūs — I. Blekait>s, 
kas — A. Bielskis.

II. ’
Birželio mėn. 18 d. 11 vai. 

lietuvių šy. Kazimiero bažny
čioje pamaldos už kritusius dėl 
Lietuvos laisvės, kenčiančius 
bolševikiname ištrėmime bei pa 
vregtoje tėvynėje. Pamaldose 
dalyvauja be lietuviškų organi 
zacijų dar ir latvių bei estų vė 
Lavos.

Birželio mėn. 11 d. šau'ka- 
mas „Nepriklausomos Lietu
vos“ Spaudos Bendrovės akci
ninkų (šėrininkų) metinis vi- 
tuotinis susirinkimas Monlre- 
alyje- , „• ■

Susirinkimas įvyks Sitizens 
Club salėje, 157 — 5 avė, Ville 
Lasalle 2 vai. po pietų punktu 
aliai.

Jei kas neturėtų adreso as-

mens, gyvenančio Montrealy
je, kuriam norėtų pasiųsti sa
vo įgaliavimą, gali siųsti jį Sp. 
B-vės Valdyba^, 3a — 4 avė., 
Ville Lasalle, Montreal, Que., 
kuri įgaliavimą perduos reikia
mam asmenmi. .

Visus akcminkus kviečiame 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti 
susirinkime.

B-vės Valdyba.

dramati-
Režisie-

DaiDnin-

III.
men. 18 d. 13 val. 

val. 30 min. po pie-
Berželio 

30 mm. (1 
tų) Dominion sq„ bendras vi
sų trijų Pabaltijo tautų (lie
tuvių latvių ir estų) vainiko 
uždėjimas prie Nežinomojo ka 
reivio paminklo. Programoje 
dalyvauja Vytauto Didž. Klu
bo mišrus choras, vedamas A. 
Piešinos, estų moterų choras ir rikoje Montrealio 123 kuopos 
latvių mišrus choras. Kalbės - - - -

tau-

įvyko

latvių mišrus choras, 
garbės svečiai bei atskirų 
tų atstovai.

Tautiečiai kviečiami 
skaitlingiausia dalyvauti, 
terys prašomos, pagal galimy- ; 
bę, dalyvauti tautiniais rūbais. , 
Kan Liet. Bend, Montrealio 1 
Apyl. Laik. Org. Komitetas, >
JONINĖS MONTREALYJE

Šiemet Joninės Montrealyje 1 
numatomos švęsti labai iškil
mingai ir įspūdingai. Mieste 
bus nepaprastos eisenos, ku
riose dalyvaus visos čia gyve
nančios tautos. Lietuviai taip 
pat pakviesti dalyvauti ir tam 
jau iš anksto ruošiasi. Bus at
skiras lietuvių vežimas.

VASAROS SEZONO 
ATIDARYMAS ĮVYKO

gana nepalankiomis sąlygo
mis: buvo nepaprastai vėjuota 
ir šalta diena. Ypač negerai, 
kad tai buvo po ilgesnių lietų. 
Nežiūrint to, tautiečių į naują 
vasarinių subuvimų v>etą susi
rinko apie 300.

Visi susirinkusieji buvo pa
sveikinti ir “painformuoti, kad 
subuvimai dabar vyks kas sek 
madiems, po pietų. Jau dab.ar 
subuvimų vieta, kuri visiems la 

■ bai patiko, žymiai patogesnė 
negu buvo pernai. Bet dar ji 
nebuvo tyaigta tvarkyti. Šį šeš 
tadienį bus pastatyti nauji suol 
aplink visą šokių aikštelę, kuri 
šiemet žymiai didesnė ir pato
gesnė, negu buvo pernai. Au 
tomobiliams - karams piiva- 
žiuoti išvestas naujas kelias 
(jo praėjusį kartą nebuvo), ku 
riuo galima privažiuoti. Šo
kiams gauta naujų plokštelių. 
Žodžiu, daroma visa, kiek ga
lima, kad tautiečių poilsis gam
toje, kuri čia tikrai vešli ir 
graži, būtų galimai patogesnis 
ir malonesnis. Jeigu sportinin 
kai panorės, tai ir sporto aikš
telę gajlima įrengti.

Jonmėms latviai prašo mūsų 
aikštelės. Tariamasi, ir gali 
būti, kad Jonines minėsime bei 
švęsime drauge su latviais.

Kas pirmą kartą vyksta į ge 
gužinių - piknikų vietą, patar 
tma vykti autobusu. Ligi Vii 
le Lasalle atvykus, geriausia 
sustoti prie tautiečio B. Jazoko 
svetainės — Edvardo ir 6-tos 
Avė kampo; Čia persėsti į La- 
chine (Lašines) autobusą, ku
ris per 2 — 3 minutes nuveža 
ligi piknikų vietos, kuri yra 
tuojau už golfo lauko, pirmo
je farmoje, prie kurios yra au-

' At ''

TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni

• ką atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av,), VILLE LASALLE. 
Iš čia vykstama j lietuvių pikniką!

--------  .■-■Ii '•>- i ■! m -u. , H ■-T-W ....... ■•-4

kuo
Mo-

v.ajus baigsis birželio 30 d. Va
jaus metu naujai įstojantieji 
nemoka įstojamojo mokesčio. 
SLA draudžia nuo ligų ir nelai 
mingų atsitikimų. Interesuoti 
gali Was trečiadienis kreiptis į 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakciją, kurioje vakarais budi 
SLA vajaus vedėjas ir priima 
naujus narius ,arba adresu. St. 
Juodviršis, P. O. Box 603, 
dun, Montreal, P. Q.

SKAUTAMS.
Ateinantį sekmadienį, 1 

po pietų skautų būkle, .3703 
De Bullion St., įvyks skautų 
vyčių sueiga.

D-vės vadas,
LIETUVIŲ PUSVALANDIS 

PER RADIJĄ.
Ryšium su Genocido minėji

mu, Montrealio radi jaus sto
tis CKAC (banga 730) birže
lio 11 dieną 5—5.30 duoda lie
tuviams pusvalandį, kuriame 
dalyvauja paskaitininkjis ir 
muz. A. Piešinos vedamas 
DLK Vytauto klubo choras ir 
oktetas.
DAINININKŲ DĖMESIUI

Gauta platinti gaidų: St. 
Gailevičiaus — Nauja daina ir 
Klajūnas po $ 1 ir Juokdarys 
mėnulis 75 et.; St. Šimkaus— 
Oi greičiau, Kur bakūžė sama 
nota, Aš įsivil’kčiau, Oi kas, 
Plaukia sau laivelis po 50 et., 
Lietuviais esame mes gimę 25 
et. ir Birutė 30 et.; J. Tallat - 
Kelpšos — Ne margi sakalėliai 
60 et., Vanagaičio — Naktis 
svajonėms 60 et.; J. Naujelio 
— Neverk, motušėle 75 et.. J. 
Žilevičiaus — Manų deiman
tas ir Ratai po 60 et.; K. V. Ba 
naiČio — Dvi liaudies dainos $ 
1 ir Aš per nkatį $ 1,50. Gau
nama „NL“.

KŪRĖJŲ . SAVANORIŲ 
ŽINIAI.

Birželio m. 1 0d., 19 vai. šau 
kiamas visuotinis Lietuvos kū
rėjų - savanorių susirinkimas. 
Narių dalyvavimas būtinas.

Susirinkti į lietuvių klubą 
(St. Catharine E. 21-61), kur 
nariai sužinos posėdžių vietą. 
Be to primenama, ką<Į bus ren
kamas nario mokestis.
Kūrėjų - Savanorių Valdyba, 

PATAISYMAS.
Rašant apie vaidinimą DLK 

i Vytauto klube, pateko klaidų. 
Dvarininką stud, vaidino J. 
Žitkus, o stud, liet., vėliau ka
rininką — A. Paulua^kas.

vai.

MONTREALIO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS, 
ruošdamasis pirmajam A. Škė- koncertą vedęs akt. J. Akstį 
mos „Živilės“ pastatymui, krei nas. 
pėsi į lietuviškąją bendruome- žiai.
nę, prašydamas talkos įvai- tub dvigubam kvartetui ir dia
dems techniškiems darbams. Į mos aktoriui publika nesigai- 
prašymą daug kas palankiai įėjo aplodismentų, vertai užtar 
atsiliepė ir suteko atlikti dau- nautų.
gelį būtinų darbu: kostiumų 
pasiuvimą, bilietų išspausdini
mą, parengimą ir išsiuntinėji
mą kvietimų ir t. t. Tačiau 
techniškam dekoracijų pai en
gimui dar visą laiką trūksta 
žmonių ir darbas sunkiai ’-r lė 
tai vyksta. Kadangi premjera 
nebetoli, o dekoracijos turi bū
ti pabaigtos ir nuvežtos j sa
lę birželio 11 d., Montrealio 
L*et. Dramos teatras dar kar
tą prašo turinčius bent trupu
tėlį la|ko padėti ir šiuos dar
bus laiku užbaigti. Sutinką 
padėti prašomi kreiptis į „Ne
priklausomos Lietuvos*' redak 
ciją.

DIDELIS SUSIDOMĖJIMAS 
MONTREALIO LIETUVIŲ 

, TEATRU
Į Montrealio Lietuvių Dra

mos Teatro įkurtuves, kurios 
atkreipė dėmesį visų kultūri
ninkų, atvyksta daug žmonių 
iš Kanados ir Jungtinių Ame
rikos Valstybių. Gauti prane
šimai, kad iš Brooklyn© atvyks 
ta „Živilės“ autorius rašyto
jas Antanas Škėma su žmona 
*r Daumantas Dikims su žmo
na ir dukrele, iš New Yorko at 
vyksta Elena Čiurlytė, iš Či
kagos Dalia Sruogaitė, iš To
ronto Lietuvos Dramos artistė 
Daha Kubertavičiūtė - Mauru- 
kienė ir chcm. inž. Jonas Mau
rukas, Petras Imbrasas, Mm 
tautas Mikšys, fš JAV arčiau 
sienos esamų vietų žada atvyk
ti daugiau tautiečių, be ko kita 
agr. p. Matulionis su šeima ir 
kt.

MONTREALIO ALOKO 
POBŪVIS

Montrealio Apylinkės Laiki
nojo Organizacinio Komiteto 
berželio 3 d. koncertas — vaka 
ras praėjo gražiai. Koncertinė 
je dalyje dalyvavo sol. B. ža- 
tjianavičiūtė, p-Uų R. ir I. Tvaš 
kevičiūčių duetas, pianistas K. 
Smilgevičius, A. Piešines veda
mas dvigubas kvartetas ir visą

SĄSKRYDIS SUGADINO RUSAMS NERVUS
(Atkelta iš 1 pusi.) 

nija yrh rusų liga, kalusi dėl 
duonos stokos ar paveldėjimas 
iš stachanovietiškų normų vo
gimo, sprendėjui tekdavo pre
mija batų pavidale. Kiek ar
čiau apsiuosčius, veik visi tvir
tino, kad didesnę sąskrydžio 
dalyvių pusę atgabeno prievar 
ta. Atsimenant, jog sąskry
džio dalyvių didžiuma re’kalm 
ga tėvų globos, tai tas tūkstan 
tis, paprašęs azylio v. sekto
riuose, visgi nemažas skaičius.

Agitpropas, aišku, nepa
miršo ir į v. sektorius 

atsiųsti 
dialektikos girnas ragavusių 
agitatorių, kurie pradėję gatvė 

. se „diskusijas“ apie „dem. 
skirtumus“ baigti perleisdavo 
publikai; „Matai, tu pas mus 
gali kalbėti, kas tau patinka, o 
ar mes galime,, „laisvės kovo- 

; tojau* *, su tavim nuvykti į ru
sų zoną ir tenai, kafp tu čia, 
gatvėje dėstyti savo politines 
pažiūras?’’ Po tokių klausimų 
agitatoriai nė murmur neras
davo.

Bendrai, patys jugendo va
dai prisipažįsta, kad sąskrydis 
nepasisekė. Girdi, t‘k tie, ku-

Koncertas pasisekė gra- 
Visiems solistams, due-

Po koncerto buvo linksmai 
praėjęs balius. Šokiams grojo 
gerai susitvarkęs brolių Lapi
nų džaz-sekstetas, kuris Jfivė 
ląba> geros šokių muzikos.

Visa ėdė tautiečių rūpestin
gai patarnavo atsilankiusiems.

Baliaus rengimą finansavo 
„NL“.
„VAIVOS“ VYR SKAUČIŲ 

D-VĖS ŠENTĖ.
d. Montrealio 

Skaučių d-vė
Birželio 4 

„Viii vos“ Vyr. 
minėjo savo 2-jų metų įsikū
rimo sukaktuves. Ta proga bu 
vo iškilmingai pašventinta ir 
įteikta d-vės vėhava. Taip p,a t 
Įvyko oficialus įstojimas į 
Montrealiu kanadiečių skaučių 
tuntą. Iškilmėse dalyvavo Ka 
nados Rajono skautų - čių va
das sktn. VI. Šarūnas, specia
liai atvykęs >š Toronto. Vėlia
vos krikšto tėvai buvo rašyto
ja Marija Aukštaitė ir sktn. 
VI. Šarūnas, kuris taip pat įtei 
kė vėliavą d-vei. Ta pačia pro 
ga buvo išiinkta „Vaivos“ 
Vyr. Skaučių drvės garbės 
skautė Jūra Ciplijauskai! ė, ku
riai pavesta globoti ir saugoti 
vėliavą. Po oficialiosios d.'a- 
l’es įvyko nuotaikingas skau
tiškas pobūvis, paįvairintas 
gausia loterija ir bendrom dai
nom.

Iškilmėse dalyvavo daug sve 
čių — kanadiečių ir lietuvių. 
Vaivos yra dėkingos visiems, 
savo dalyvavimu pris’dėju- 
siems prie šios šv-tės pasiseki
mo. Ypatinga padėka rašyto
jai Marijai Aukštaitei ir Sktn. 
VI. Šarūnui, kuris įnešė t>ek 
daug tikros skautiškos nuotai
kos ir jaunatviškos dvasios.

„Vaivos**.
KLAIDOS PATAISYMAS.

Pereito Nr. „N. L.“ „Fakly 
dusiųjų reikalu“ str. Įsivėlė ne 
maloni korektūros klaida: 26 
eil. 1 str. vietoj išspausdinto 
žodžio „išmintim“ turėjo būti 
„išimtim“.

LAS SUVAŽIAVIMAS TORONTE
stems atsilankiusiems ir džiau
giasi, kad šių šokių gautu pel
nu bus galimą pasiųsti apie 
dvidešimt siuntinių Vokietijoj 
džiovos 
niams.

Deja, 
Kažkas 
tus. 
savo paltą, tebūnie toks malo
nus klaidą atitaisyti. Palikta
sis paltjas tuo tarpu yra 202 St. 
Clarens Avė.

ČIURLIONIEČIAMS 
ATSILANKIUS

Jei kada nors Torontas ruo
šėsi retam koncertui ir skundė
si, kad negali gauti bilietų, tai 
čiurlionlečių koncertas buvo 
vienas iš tų, kuriam' bilietų 
pristigo šimta’s

Birželio 3 d. torontiečiai lie
tuviai turėjo tikrai retą ir ma 
lonią meno šventę, nes tą die
ną Čiurlionio ansamblis davė 
koncertą.

Gal būt naujiesiems atei
viams čiurlioniečiai nebuvo 
naujiena, nes vieni jų gėrėjosi 
jais dar laisvoje Lietuvoje, ki
ti tremties keliu žengiant, bet 
mums, senesnės kartos atei
viams, seniai palikusiems savo 
gimtuosius tėviškės namus, 
čiurlioniečiai buvo ne tik ma
lonūs, bet ir brangūs, nes jie 
mus nejučiomis grąžino į ten, 
kur mes augom, basi bėgiojom, 
kur bko mūsų jaunystės mie
los svajonės ir nebegrąžinama 
praeitis,

Bet Toronte čiurlioniečiai sa 
vo koncertu žavėjo ne tik lie
tusius, bet ir svetimtaučius.

Žymėtina, kad čiurlioniečiai 
turi gabų ir atsidavusį savo pa 
reigoms vadovą A. Mikulskį.

Koncertui pasibaigus, čiur
lioniečiai buvo apdovanoti 
pluoštais gražių gėlių, atsidė
kota jiems griausmingais aplo
dismentais ir tarta tik iki se
kančio pasimatymo. Čiurlio- 
niečių pagerbimui įvyko liet. - 
pnrap. salėje vaišės, dalyvau
jant didžiuliam skaičiui žmo
nių. Juos sveikino organiz. ats 
tovai ir sekmadienio rytą 12 
vai. išlydėti į C'levelandą.

Kor.
SLA 236 KUOPOS NARIŲ 

ŽINIAI.
Primenama visiems nariams 

ir nenar-ams, kad kuopos su
sirinkimas, Vasaros sezonui iš 
sekmadienių perkeliamas Į pir
madienius. Tad, birželio mėn. 
susirinkimas Įvyks birželio 12 
ukrainiečių salėje.
d. 8 vai. vak. 404 Bathurst str.

Visi nariai prašomi dalyvau
ti ir atsivesti naujų narių.

„LAISVOJI LIETUVA’’, 
žadėjusi eiti kas dvi savaites, 
žadėtu laiku neįėjo. Kalbama, 
kad ji vėl būsianti leidžiama 
rotatorium, nes spaustuvėje 
leisti reikia daugiau išlaidų, 
kaip kad „Tėviškės Žiburiai“, 
kurie, kalbama, gavo kebs 
tūkstančius paramos ir dabar 
jau steigia bendrovę. Gaila, 
kad mūsų spaudai nelengv' gy 
venimo keliai, (kor.)

Gegužės 20 d. Toronte įvy
ko Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Kanados vietininkijos vi
suotinis skyrių atstovų suva
žiavimas - seimas. Suvažia
vimas prasidėjo lietuvių para
pijos bažnyčioje šv. mišiomis, 
kurias atlaikė ir tai progai pri
taikytą pamokslą pasakė kun. 
Dr. Gutauskas. Po pamaldų 
22!) College ąt. I. O. O. F. sa 
Įėję prasidėjo posėdžiai. Išrin 
kus suvažiavimo prezidiumą, 
mandatų ir rezoliucijų komisi
jas, pagal dienotvarkę prezi
diumo pirmininkas inž. Jurgis 
Preikšaitis paskelbė sveikini
mus. Suvažiavimą sveikno r,aš 
tu: LAS Vyr. Valdybos Pir
mininkas, LAS Vietininkija 
Anglijoje, LAS Sleafordo sky
rius Anglijoje, LAS Vietinin
kija Austrlaijoje, Dr. Vincas 
Masiulis Liet. Kar. savanoris - 
- kūrėjas, Liet. Laisvės Kovų 
Invalidų Sąjungos pirmininkas 
Bronius Tvarkūnas, LAS Vie- 
tininkrja Amerikoje ir Lietu
vių Tautinė Sąjunga.

Žodžiu pasveikino: Latvių 
I autinės organizacijos „Dauga 
vas Vanagi“ atstovas p. J. 
Skudia, Lietuvių Ev.angelikų 
vardu inž. J. Preikšaitis.

Po sveikinimų, vietininkijos 
valdybos pranešimų ir kitų die 
notvarkės punktų, Steponas Ja 
Kubickas perskaitė LAS Vyr. 
Valdybos deklaraciją, kurią su 
važiavimas labai šiltai priėmė. 
Deklaracija spausdinama at
skirai.

Po deklaracijos sekė vieti
ninkijos vaidybos ir visu vie
tininkijos organų rinkimai, 
kurių metu buvo išrinkti bei 
pasiskirstė pareigomis: Teis. 
P. Paulenis — Viet ninkijos 
Garbės Gynėju, Ekonom. Dr. 
Kl. Liutkus — Viet. valdybos 
pirm-ninku, St. Jakubickas — 
Viet. valdybos vicepirmininku, 
Ed. Miliauskas — Org. skyr. 
vadovu, R. Medeis — Kultū
ros - propagandos sk. vadovu, 
P. Pairutis — Spaudos ir inf. 
sk. vadovu, K. Pakalniškis — 
Ūkio ir fin. sk. vadovu ir A. 
Kuolas — Viet. v-bos sekr.

Kontrolės Komisijon išrink
ti: R. Pakalniškytė, 
Nevardauskas ir A. 
čius.

Antibolševikinės 
Fondo valdybon
Briedikis pitmininku, V. Jaku- 
bickienė ir A. Dudons. i

Vietininkijos Garbės Teis
man išrinkti: Inž. Kl. Čeputis, 
Dr. KJ. Liutkus ir V. Dailido- 
nis.

Suvažiavimas be kitų svar
bių orgnnizacmių nutarimų, nu 
tarė pasiųsti sveikinimą — re
zoliuciją Kanados Premjerui ir 
sveikinimus: LAS Vyr. Val
dybai Vokietijoje, VLIKui 
Vokietijoje, Liet. dipl. Šefui 
Min. Stasiui Lozoraičiui Itali
joje, Liet. Kariuomenės Sava
norių - Kūrėjų Sąjungai ir 
Liet. Laisvės Kovų Invalidų Są 
jungai.

Suvažiav’mas užbaigtas Lie 
tuvių Tautos Himnu.

Vakare parapijos salėje bu
vo suruoštas pobūvis - vaka- 
lienė, kur dalyvavo suvažiavi
mo dalyviai ir svečiai. S. J.

SMAGŪS DAINIECIŲ 
ŠOKIAI.

Gegužės 20 d. jaukioje YM 
CA salėje dainietės užbaigė šo
kių sezoną, kurį pakeičia ma
lonios vsaaros išvažiavimai - 
- piknikai į laukus, parkus ir 
gražiuosius Toronto apylmkių 
paežerius.

išie šokiai buvo ypatingai 
gausūs mūsų grakščiuoju ir 
smagiuoju jaunimu, linksmai ir 
jaukiai praleidusių vakarą. Dai 
nietės nuoširdžiai dėkingos vi

Raš. J.
Urnavi-

Spaudos 
išrinkti: St.

kankinamiems ligo-

įvyko nesusipratimas, 
sumainė vyriškus pal- 

Kas per klaidą priėmė ne

rie antrą dieną namo grjgo, 
.ideologiškai pasiliko aiškūs“.

— Žemyno kariuomenės ži
novai dirba prie naujo prieš
tankinio ginklo automatiškai 
šaudančio rakietomis ir pramu 
šančio bet kokius šarvus.

— JAV žemyno kariuome- 
rė pasirengusi išleisti 2.500.000 
dolerių naujam radaro detekto
riui, galinčiam susekti iš svie
dinio kelio artilerijos Haterjas 
ir jgalinčio jas sunaikinti bom 
bomis.

— Į Turkiją išvyksta eko
nominė JAV komisija, kuri ap 
tars ten sąlygas ‘r padės Tur
kijai susimoderninti.

— SSRS atstovas pabėgo iš 
JT teisių komisijos.

— McCloy vėl pasiūlė su
jungti Vokict'jos dabs, prave- 
dus demokratinius rinkimus. 
Sovietai priešinasi, bijo žmonių 
valios. ■* ’ <t

BIRŽELIO 14 D. MINĖJI
MAS ST. CATHARINĖJ.
St. Catharines, Ont. Išblaš

kytųjų Baltijos tautų sūnūs ir 
dukterys bendrom jėgom i uo
siu žiauriųjų trėmimų minėji
mą - koncerlą, kuris įvyks 
1.950 m. birželio 18 d. 2 vai. p. 
p. uftrainiečių salėje, 177 Nia
gara str.

Minėjime dalyvauja lietuvių, 
latvių ir estų meninės jėgos.

KLB St. Catharines Apyl.
Laik. Komitetas.

G. PALTAROKAS
Specialus atstovas.

Įstaiga—Terminai Bl<dg„ 

Main St, Hamilton, Ont.
įfc... ------------JĮ. —

IŠNUOMOJAMI 
vienas arba du kambariai 
Verdun, 1001 Argyle Ave. 

Viengungiams arba šeimai. 
Teirautis iš ryto iki 10 vai. ir 

vakare po 6 vai.

/f/ Jt.Z A

APSAUGA K A N A OO S S E 11 M O M S

Namų adr. — 25 Orchard 

Avenue, Delhi, Ont.
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