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Lauk žmonių laisvės priešus komunistinius okupantus iš Lietuvos!
PASIPIKTINIMU IR PROTESTU MINĖKIME DIEVO ŽMOGUI SUTEIKTOS IR ŠIOJO ĮSISĄMONINTOS L AISVĖS IR ASMENS TEISIŲ LAUŽIMĄ! 

UGDYKIME; ĮSIPAREIGOJIMĄ GERBTI IR TVIRTAI GINTI LAISVĘ NUO SMURTO IR PRIEVARTOS, BUTŲ JI INDIVIDUALINĖ AR TOTALISTINĖ!
ĮSISĄMONINKIME TREČIOJO LIETUVOS PREZIDENTO DR. KAZIO GRINIAUS POLITINĮ — TAUTINĮ TESTAMENTĄ!

ALT MEMORANDUMAS DEL 
GENOCIDO LIETUVOJE

IR DR. K, GRINIAUS TESTAMENTAS LIETUVIAMS
Lietuviškieji reikalai pra

ėjusią savaitę — bent mums— 
lietuviams — nustelbė visus ki 
t.us, drauge ir tarptautinius lak 
tus bei įvykius.

Visų pirm;' pats opiausis ir 
skaudžiausia mums įvykis — 
sovietinė Lietuvos okupacija, 
.kuriai suėjo jau v'sas dešimt
metis ir devyni metai nuo pir
mojo masinio lietuvių išveži
mo Sibiran ir kitur į Rusijos gi 
lumas. Del to

lietuviai visame pasaulyje 
reiškia protestus.

Išsklaidyti po visą Žemės 
rutulį, bet vieningi bendra 
mintimi ir bendra valia:

Šalin okupantas iš Lietu
vos! Šalin jo kruvinos..

rankos nuo Lietuvos 
žmon’ų!

Ir tas mintis ne tiktai visa
me pasauly esą lietuviai reiš
kia susirinkimuose, surašo re
zoliucijose, bet ir siunčia šio 
svieto galingiesiems. Štai, ga 
jingiausios dabar pasauly vals
tybės — JAV — lietuviai per 
savo organziacijų centrą — 
ALT — vėl įteikė Amerikos 
vyriausybei platų memoranda 
mą, kuriame pakartotinai pri
minti jau žinomi Hitlerio—Sta 
lino sąmoksl oaktai, Lietuvos 
Genocido (persekiojimo), lak
tai ir

Amerika prašoma jesminti 
š'uos principus:

1. Imtis žmgsnių užmegs!1 
tiesioginį ryšį su lezistencijos 
sąjūdžiais Lietuvoje ir kituose 
pavergtuose 'kraštuose;

2. panaudoti tinkamą progą 
viešam >r nedviprasmiam Ame
rikos Vyriausybės pažiūrų pa
kartojimui apie reikalą atsteig 
t* Lietuvos n kitų Baltijos tau
tų nepriklausomybę; kaipo su
dėtinę ir neatskiriamą Vakarų 
Demokratijų politikos dalį ku
riant pastovią taiką ant Tei
singumo vienintelio pamatu ga 
liričią taiką išsaugoti;

3. raginti Jungtinių Valsty
bių Senatą, kad jo sutikimas 
Genocido Konvencijai ratifi
kuoti, yra vienas pačių svar
biausių šio meto politikos sie
kimų.

Tartum likimo sutapimu da 
bar miręs tretysis

Lietuvos Respublikos pre 
z»chentas dr. Kazys Gri
nius paliko tautai svarbų 

testamentą:
1. Tvirtai tikėti, kad Lietu

va nusikratys okupacijas ir 
bus laisva ir nepriklausoma;

2. Lietuvoje bus atkurta de
mokratinė santvarka, kuri lai
duoja visokeriopą kūrybą ir pa 
žangą;

3. Visos politinės grupės tu 
ri bendradarbiauti, kad tauta, 
siekdama didžiųjų tikslų, būtų 
vieninga, nebūtų suskaldyta;

4. Reikia daryti socialines 
reformas, kad kiekvienas dar
bo žmogus būtų patenkintas 
gyvenimu. Tai labai didelis, 
reikšmingas ir labai praktiškas 
palikimas, kurį mums terjka at 
sidėjus vykdyti.

Ta pačia proga reikia pasa
kyti tautiečiams, kurie kitos 
spaudos neskaito, kad Prezi
dentą dr. Grinių labai pagerbė 
visi Lietuvių organai: Visi Ne 
priklausomos Lietuvos atsto
vai pasiuntė užuojautas ir įga 
bojo oficialiai laidotuvėse da- 
lyvuati Čikagos lietuvių kon
sulą dr. Dauažvardį, kuris at
sisveikindamas su b. Preziden

tu pasakė gražią kalbą. Ir re
zistencijos organai jį pagerbė; 
VLJKas ir tarptautinė Valstie 
čių organizacija. Dr K. Gri
niaus laidotuvėse dalyvavo 
tūkstančiai žmonių, nors buvo 
darbo laikas.

Pagal testamentą, jo kūnas 
išlydėtas paskutinės kelionės 
iš Eudeikio koplyčios ir sude
gintas Bohemian National Se- 
rnetery krematoriume, kurio 
auditorijoje muzikai išpildė lai 
ootuvėms pritaikytą specialę 
gedulingą programą — daina
vo op. sol. A. Dambrauskaite 
smujkavo L. Raben ir vargo
navo prof. V. Jakubėnas. Dr. 
K. Griniaus pelenai bus nuvež 
ii Lietuvon, kai tikrai ji bus 
laisva, ir ten palaidoti.

Tokiu būdu iš liūdnųjų Lie 
tuvių tautos dienų susidarė vi
sa savaitė, apjungusi netekimą 
paskutinio gyvo prezidento ir 
liūdnąsias Lietuvos likimo die
nas.

* * *
Mums dar artimas ir įdomus 

dalykas — tai tas, kad JAV 
abieji rūmai priėmė naują Imi 
gracijos įstatymą, pagal kurį 

vietoje 205,000, bus Į JAV 
įsileista 415.000 išvirin

tųjų asmenų.
Tokiu būdu dar vienai žy

miai daliai tremtinių susidaro 
sąlygos patekti į Ameiiką.

* * *
Tarptautinėje politikoje 

žmonėms gaivas kvaršina tie 
patys klausimai, kuriuos faij- 
rįkuoja lotalistai, o jų pryša- 
il:y — Sovietų Sąjunga. Bet 
teisinga1 vėl pastebėjo

JAV prezidentas H. Tru- 
mana.s, kad Sovietai kalba 
apie taiką, bet organizuo

ja karą.
Paaiškėjo, kad JT sekreto

rius Trygve L) e iš Stalino at
sivežė siūlymą sudaryti taiką 
20-čiai metų. Nustebo visas pa 
f auhs: kodėl ne pastovią taiką, 
bet. tiktai dvidešimčiai metų? 
Atrodo, kad per tą laiką Sovie
tai nori pagrindinai pasiruošti 
karu', o svarbiausia — turėti 
laisvas rankas dabar veikti be 
jokių pasipriešinimų iš priešin 
gos pusės — organizuoti penk 
tąją koloną, daryti pervers
mus, sabotažus ir tt.

Tur būt dėl to Achesonas, at 
skiepdamas į T. Lie siūlymus, 
atsakė, kad JAV visuomet yra 
pasiruošusi apsvarstyti rimtus' 
pasiūlymus, bet gi Sovietų Są
junga laikosi labai nerimtai; 
sabotuoja j I', daro abstrukci- 
jas ir verčia tartum laukti, ką 
ji pasakys. Tai taip nebus, nes 
tautos negali kažin ko laukti 
nieko nežinodamos. Acheso
nas klausimą taip išryškina:

ne Kinijos klausimas yra 
nesutarimų priežastis, bet 
tas faktas, kad Sovietų Są 
junga nenori paklusti dau 

gumos valiai.
Tokiu ai veju ir nėra, susita

rimo. Tai yra pagrindinė nesu 
tarimų priežastis. SSRS no
ri, kad visi k'ti klausytų jos 
diktato. Taip negali būti.

Taip klausimą pastačius, vėl 
itsinauj’na ,.šaltasis karas', 
kuris praėjusią savaitę buvo 
jau aptilęs, lyg ir atšilęs. Vis 
dėk o. tiesioginis karo pavojus 
paskutiniu metu atslūgo. Jei
gu ne sovietinės provokacijos, 
tai jis ga), ir aprimtų. Bet SS 
RS vė] užpuolė JAV lėktuvą,

Taip atrodė Sovietų Sąjungos raudonosios armijos išžudyti Panevėžio cukraus fabriko dar 
bininkai ir tarnautojai, prasidėjus rusų - vokiečių karui 1941.m. birželio 22-24 dienomis.

Amerika susirūpinusi Filipinais
Padėtis Filipinuose kelia rim 

tą JAV karių ir užs. -reikalų 
ministerijos susirūpinimą. Šių 
Įstaigų pareigūnai ragina vy
riausybę veikti, kol reikalai vi
sai nesugriuvo.

Tikima, kad sovietų pagrin
dinis tikslas yra sugriauti šią 
jauną respubliką. Padėtį įver
tiną pareigūnai tvirtina, Kad 
Rusija tyčia nukreipusi JAV 
dėmesį į pietryčių Aziją, užmi 
nuodama save agentais silpną 
Filipinų vyriausybę. Šiai pro
blemai spręsti esą du keliai; Fi 
lipinu vyriausybės kvietimu 
nusiųsti JAV '(kariuomenę. Ki 
ti mano, kad pakaktų paspaus 
ti prezidentą Quirino pravesti 
plačias reformas .

Ijauk-aina, kad spaudimas 
šia kryptimi didės, nes Filipi
nai yra nepaprastai svarbioje 
grandinėje vakarų Pac-fiko gy 
nybai. Kai kurie tvirtinę, kad 
ii Formoza labai svarbi, bi t Fi 
lipinai net nekelia tokio klausi 
mo.

Komunistai užims Tibetą.
Galvojama, kad sekantis 

neutralus (kraštas bus Tibetas 
Himalajuose, kurį užims komu 
nistai. Tibeto vyriausybė,
jausdamos! Vakarų apleista, 
nustojo vilties pasipriešinti
Kinijos komunistams, kurių ka 
.auomenės masės yra sutrik
tos prie Tibeto sienų. Jis ba, 

tiktai šį kartą nenušovė. At
rodo, kad SSRS „šaltąjį karą“ 
tęsia be atvangos. Įdomus yra 
ir

JAV priverstinės karo tar 
nybos Įstatymo pratęsimas.
Iš kitų politinių įyykių žy

mėtini Belgijos rinkimai, ku
liuos laimėjo krikšč'onys de
mokratai, pasiryžę grąžint1 į 
sostą karalių Leopoldą, kuris 
nepasekė Olandijos karaienės 
pėdomis, bei pasidavė Hitle
riui.

Taipgi gana įdomi yra Indi
jos premjero Nehru kelionė į 
Indoneziją, Burma, Singapūrą. 
Tai rodo, kad Azijos tautos rū 
pinas1 kolektyvinio saugumo 
sularymu.

Tuo tarpu, kas keisčiausia, 
Sovietų Sąjunga pareiškė 
savo pretenzijas. . . j Pie
tų ašigalį ir reikalauja ten 

bazių.
Tai naujas Sovietų reikalavi

liai ieško kompromiso. Tibe
tas kaltina Angliją, Ikad ši, pri 
pažindama, raudonąją Kiniją, 
užtraukė nelemtą jam likimą.

Suvaržys sovietus.
JAV užs. reikalų ministeri

ja rimta1 svarstanti suvaižyti 
sovietų ambasador-aus ir tar
nautojų judėjimą, paliekant 
tik Vašingtono sritį. Šį našiu 
iymą paskutmiame Londono su 
važiavime iškėlęs Bevinas, pra 
rydamas pareikšti Amerikos 
pažiūras.

JAV vyriausybė rimtai su
pyko ant Maskvos, kad ši ne
davusi leidimo dviem ambasa
dos tarnautojams nuvykt1 į Ja 
kutską Sibire. Tačiau iš ant
ros pusės pnsibijoma, kad so
vietų varžymas, galįs išprovo
kuoti naujas rusų represijas 
prieš amerikiečių pareigūnus 
S>v. Rus-joje.

— BALFo pirm. prof. kun. 
Končius Paryžiuje patyrė, kad 
iš Prancūzijos į JAV nori iš
vykti 500 lietuvių.

— Pietinėje Korėjoje parla
mento rinkimus laimėjo naujos 
grupės atstovai, o Maskva I vir
tino, kad laimės prezidento 
Rhie partija, kaip Maskvoje 
Stalino partija. . .

— Havajų salose esąs di- 
džiausis Žemės ugniakalnis 
Mauna Loa smarkia1 pradėjo 
veikti. Išsiveržusi iš jo lava 

mas. Tą ašigalį ne rusa1 atra
do, ne rusai jį visą laiką tiria, 
bet. . . atėjo „ant gatavo“ ir 
rado net didelį apetitą. -Jai, ma 
tai, dar maža viso šeštadalio 
Žemės rutulio. . . Nepasotina
mas plėšrumas.

Dideliu komunistų nepasise
kimu reikia laikyt1 Rytinės Vo 
kietijos komunistų susitarimą 
su Lenkųa, pagal kurį tų sri
čių siena turi eiti Oderio - Nei- 
sses upėmis. Prieš ta1 užpro
testavo vakariečiai ir Vak. Vo 
kletija, nurodę, kad tiktai tai- 
Jkos sutartis gali nustatyt1 sie
nas, bei ne komunistai parce
liuotų Vokietijos kūną. Tai ko 
munistams d’delis smūgis. O 
to viso pasekmė — pernelyg 
daug vokieč-ų pradėjo bėgt1 iš 
Rytinės Vokietijos įN^akarinę. 
Per mėnesj perbėgo apie 7.000. 
Niekas nenofi likt1 komunistų 
„rojuje“, (k). 

vietomis nutekėjo net ligi 25 
mylių. Vulkanas išmeta labai 
jaug pelenų, akmenų, garų ir 
t. t.

— Londone palaidotas lor
das Wavell, buvęs vicekaraUus 
Indijoje ir žymus karys, lai
mėjęs mūšius Afrikoje.

—■ JAV, Columbijos univer 
s’itete pradėjo veikti didžiausis 
pasaulyje atomo skaldytojas, 
turįs 385 m-Honus voltų elekt
ros jėgos. Veikdamas visa jė
ga šis ciklolronas gamina ato
mo daleles — mezonus. Maši
na turi 2.500 tonų svorio mag
netą. Jai aušinti kas minutę 
panaudojamas 1.000 galionų 
vandens. Elektros srove1 t'čk 
t i naudojami vario laida1 po 25 
pėdas skersmens.

— Berlyne birželio 26 d. su 
sirenka Kultūrai saugoti suva
žiavimas, kuriame dalyvaus Ig 
nat;o S'lon e,Andre Gide ir dau 
gelis kitų garsių mokslininkų, 
rašytojų ir (kitų kultūrininkų. 
Bus pranešunai (apie totai'z- 
mą ir jo pavojus kultūrai ir tt.

— Vak. Vokietijos parla
mentas priėmė deklaraciją 
prieš sauvališką Ryt. Vokieti
jos ir komunistinės Lenkijos 
sienų „nustatymą“.

— Birželio 11 d. Truman,is 
atidarė Jaffersonu1 paminklą ir 
pasakė politinę k;|lbą, nukreip
tą prieš SSRS.

— 1950 m., vasraio 1 d. Vo
kietijoje, Britų Zonąje buvo 
5.103 lietuviai IRO globoja
muose stovyklose ir 1.498 už 
stovyklų ribų, išviso tuo lai
ku Britų.Zonoje buvo 6.601 lie
tuvis. Prieš metus laiku toje 
pačioje zonoje buvo 21.435 lie 
tuviai,

— Buvęs nacių veikėjas dr. 
Slavik dabar organizuoja dali
nį, į kurį priima tiktai buvu
sius hitlerininkus. Maskva tai 
leido, Slavik agituoja už Aust
rijos suliejimą su SSRS.
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Politinis veidrodis
Pro naujausį NEWSWEEK 

periskopą.
Naujos JAV užs. politikos 

gairės.
Pagaliau įsitikinama, kad 

ne1 bėdos priemonėmis, nei pa
laipsniais metodais nebus gali 
ma. sulaikyti šaltojo karo pilt1 
mo, todėl Amerikos polibka 
keisis ta prasme, kad pagal rei 
kalią bus teikiami ilgo laiko 
įsipareigojimai.

Naujos kryptys politikoje 
reikalauja papildomų pinigų, 
todėl Trumano pareigūnai ban 
dys įrodyti kongresu*, kad nau 
jos programos būtinumas yra 
pirmos eilės reikalas užpildyti 
silpnus lašktfs Vakaru jungti
nėse jėgose.
JAV gręžiasi link Japonijos?

Vašingtone, kol kas už už
dangos, vyksta esminis JaV 
nusistatymo pasikeitimas dėl 
taikos sutarties sudarymo su 
Japonija. Aukštieji užs. rei
kalų ministerijos pareigūnai 
j^kuba kuo greičiausia1 paruoš 
d tokios sutarties metmenis. 
Tačiau jie sutinka dideles kliū
tis kariškoms ir politinėms pro 
blemoms suderinti. Jie bando 
surasit1 ką nors panašų Į sutar 
:į su Vokietija, kad nugalėta
me krašte JAV kariai liktų ne 
kaip okupacijos valdovai, bet 
kaip gynėjai.

Kaip į tai žiūri japonai?
Tikrasis busimosios John 

Foster Dulles kelionės tikslias 
į Japoniją yi.t: nuspręst1, kaip 
toli galima atsisakyt1 okupaci
nės kontroles, suteikiant dau
giau vykdomosios galios Japo 
nijos vyriausybei ir nepažei
džiant saugumo. Jis taip pat 
bandys nuspręsti, kaip jausis 
japonai, jeigu jų gynyba1 liks 
JAV kanai. Toks sprendimus 
mažiausiai apsunkins Yoš‘dos 
vyriausybę, kuri, reikalauda
ma taikos sutraties, laimėjusi 
paskutinius rinkimus.

Pasibaigs JT užsikirtimas.
Už uždarų durų Paryžiuje 

Prancūzuos vyriausybė taria
si atsisakyt1 dabartinės laikyse 
nos Kinijos atžvilgiu ir bal
suoti ST už raudonosios Kini
jos įs-leidimą į JT Organizaci
ją. Kaip jau pranešta, ir Egip 
tas keičiąs savo pažiūrą, kas 
ST balsavimuose sudarytų 
daugumą išsprendžiant Sovie
tų - Vakarų „mirties tašlrą“, 
kuris grasina sugriaut1 JT.

Amerika tai sveikintų.
Nors Amerika ir politiškai ir 

morališkai yra įsipareigojusi 
viešai neremti raudonosios Ki
nijos, tačiau Vašingtonas šį Pa 
ryžiaus žingsnį sveikintų, ku- 
ps užbaigtų JT ardymą. JAV 
užsienių reikalų ministerija ne 
laimingu būdu yra priversta 
kovoti dėl procedūros, pasta
tydama likimo svarstyklėsna 
JT ateitį. Amerika būtų pa
tenkinta, gulėdama išspręsti šį 
’ncindentą, nekeisdama savo 
nusistatymo.

JT bėdos.
Naujas galvosūkis kyla Va

karų vadovams: ar Maskva pa 
gerbs JT įvairių komisijų su
darytus sprendimus ir veiks
mus, kai rusa1 jas apleido.

Nežiūrint optimizmo JT, Va. 
šingtonas vis labjau įsitkina, 
kad Trygve Lie Maskvoje bu
vęs atstumtas. Tai Amerikos 
vyriausybę dar labjau sustipti 
1a pažiūroje, kad ne1 Trumano 

— Stalino susitikimas, ne1 tie 
stoginės derybos negalėtų pa
dėti! užbaigti šaltąjį karą.

Br. Aušrotas.
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Lietuvos diplomatijos šefo 
atsišaukimas

LIETUVIAI!
Esama tarptautinių nusikal

timų, kurie yra tokie sunkūs 
t ei žiaurūs, kurie taip giliai bei 
skaudžiai pažeidžia pagrindi
nes teisės bei moralės taisyk
les, kad net po daugelio metų 
jie ne t;k nepasidaro mažiau 
smerktini, bet priešingai dar 
daugiau šaukia į dangų atpil
do, o žmones — į kovą su jais. 
Prie to'kių nusikaltimų priklau 
so Sovietų Sąjungos elgesys 
Lietuvos atžvilgiu. Tokio nu
sikaltimo auka yra Lietuva.

Valstybė, kuri atmetusi bet 
kurias dorovės sąvokas, grin
džia savo politiką sistemingu 
tarptautinės teisės laužymu, o 
administraciją — visų žmoniš
kumo dėsnių niekinimu; vals
tybė, kuri pati būdama mliži- 
niška vergų kolonija, siekia už
valdyti dar laisvą pasaulio dalį 
ir sunaikinti civilizaziją; šita 
valstybė — Sovietų Sąjunga— 
laiko Lietuvą okupuotą, min
džiodama lietuvių tautos teisę 
ir valią būti laisvai Įr neprL 
klausomai.

1940 metų birželio mėnesio 
15 dieną Sovietų Sąjunga dide
lėmis, persvenančiomis karo pa 
jėgomis užpuolė ir okupavo 
taikingąją Lietuvą, sulaužyda
ma ^kilmingas sutartis ir tei
sės nuostatus, kuriais tvarko
mas valstybių sugyvenimas, šis 
bjauraus smurto aktas buvo 
ląsa ir užbaiga agresijos, ku
rią Stalinas, susitaręs su savo 
ano meto sąjungininku Hitle
riu, paruošė ir pradėjo prieš 
Lietuvą 1939 metais, prievarta 
primesdamas jai sovietų garni
zonus. Karui baigiantis, So
vietai antrą kartą užėmė mūsų 
kraštą ir po šiai dienai jį terio 
ja, vykdydami visomis totali
tarinės bolševikų valstybės 
priemonėmis tokią priespaudą, 
kokios Lietuva savo istorijoj 
nebuvo patyrusi. Bet kuri po
litinė laisvė yra panaikinta, 
tautinis jausmas lygiai kaip ir 
’•eliginis laikomi baustini, Baž 
nyčia persekiojama be atodai
ros, ūkininkai paverčiami kol
chozų baudžiauninkais, žmo
gaus gyvybė ir mirtis priklau
so nuo policijos nuožiūros, mo 
kyklos tapo komunistinės pro 
pagandos įrankiu, kraštas iusi 
namas, tauta žudoma masiniais 
deportavima*s į priverčiamus 
darbus Tolimoje Šiaurėje. Ši
tokiomis aplinkybėmis sukan
ka 10 metų nuo didžiojo So
vietų Sąjungos nusikaltimo, ir 
dabar jis yra dar gpdingesnė 
dėmė Europos istorijoj, o jo 
padarytoji mums žaizda — dar 
skaudesnė, nepakenčiamesnė.

Bet birželio mėnesio 15 die
nos data suteikia mums ir pa
guodos, nes ji yra taip pat mū 
sų tautos rezistencijos sukak
tuvės. Nuo pat pirmos Sovietų 
įsiveržimo į Lietuvą dienos lie 
tuviai vieningai pasipriešino

okupantui, pradėdami krašte ir 
užsieny atkaklią kovą už ne
priklausomybės atstatymą. 
1941 metų sukilimas, subūręs 
visą tautą pasiryžime nusikra
tyti svetimu jungu, buvo vie
nas kilniųjų tos kovos etapų. 
Tokiu pat pasiryžimu Lietuva 
kovojo su Hitlerio okupacija ir 
atsigrįžo prieš sovietus, kai 
antrą kartą užplūdo mūsų že
mę. Gausingi partizanų kapai 
žymi Lietuvos kryžiaus kelią, 
kuriuo ji grįžta atgal į nepri
klausomybę. Nuo pat okupa
cijos pradžios tauta parodė di 
delį dvasios atsparumą visam, 
kas sovietiška, komunistiška, 
rusiška. Lietuvių širdys prie
šui neprieinamos. Jos yra svar 
Liausiąs pogrindis, kuriame 
tauta išsaugo savo nepakeičia
mą galutinę valią atstatyti sa
vo seną garbingą valstybę.

Tarptautinė padėtis bręsta 
lėtai, bet ryškiai palankia 
mums kryptimi. Vis daugiau 
plinta įsitikinimas, jog Sovie
tų Sąjungos įsiveržimas į Lie
tuvą nebuvo įvykis, liečiąs tik 
tai šias dvi valstybes, bet dalis 
milžiniško kriminalinio plano, 
siekiančio apgaule ir smurtu 
primesti komunizmą Europai 
ir visam pasauliui. Tą pianą 
vykdydami, sovietai pavergė 
dešimtis valstybių ir šimtus mi 
honų žmonių. Visi jie, kaip ir 
mes, tetrokšta vieno: išsivaduo 
ti iš tos vergijos. Vis aiškiau 
suprantama, kad jokie susita- 
i imtai su Sovietų Sąjungo ne
galėtų sustabdyti jos ginklavi
mosi, kuris ilgainiui sudarytų 
mirtiną pavojų net ir galingiau 
sioms valstybėms. Todėl pa
saulis su Jungtinėmis Valsty
bėmis priešaky vis sparčiau or 
ganizuoja pasipriešinimą So
vietų Sąjungai ir bolševizmui. 
Neteisėtas Lietuvos įjungimas 
į Sovietų Sąjungą tarptauUš- 
kai nepripažintas, Lietuvos 
valstybė tebeegzistuoja de ju
re.

Šis faktas sudaro pagrindą 
mūsų vilčiai, įsitikinimui, tikru 
mui, kad Lietuva iš bolševikų 
okupacijos išsivaduos. Bet 
svarbiausias mūsų laisvės grą
žinimo laidas yra tautos patrio 
tinė dvasia. Jos vedąmi vertin
giausi Lietuvos sūnūs ir duktė 
rys aukojo savo gyvybę už tė
vynę. Jos įkvėpti Amerikos 
lietuviai ir Lietuvos tremtiniai 
rūpinasi Lietuvos reikalais. Ji 
sukelia užsieny vis didesnių 
simpatijų mūsų teisingai bylai.

Šita tautos dvasia grąžins 
mus į mums priklausančią vė
lą.laisvų civilizuotų tautų tar
pe.

Tegyvuoja laisva Lietuvių 
Tauta 1

Tegyvuoja nepriklausoma 
Lietuvos Valstybė!

Stasys Lozoraitis,
, Lietuvos Diplomatijos Šefas.

Kaip buvo vykdomas didysis Rusijos komunistu nusikaltimas Lietuvoje
PIRMIEJISOVIETINĖS OKUPACIJOS VEKSMAI GRIAUTI LIETUVOS ' NEPRIKLAUSOMYBĖS PAGRINDUS.

bet kuriuo būdu yra susijęs su 
įvykiais Lietuvoje.

Pateikiama jūsų informaci
jai, kad eventualūs Sov. Rusi
jos užklausimai galėtų būti 
tuojau atsakyti nurodyta pras
me. Von Grote",

Iš tų dokumentų matome, 
kaip naciai šlykščiai pataika
vo Sovietams ir drauge juos ap 
gaudinėjo. Tokiu būdu politi
nis sukčius apgaudinėjo poli
tinį sukčių.

Išaušo pirmadienis, 1940 m. 
birželio 17 diena. Žmonės iš ry 
to skubėjo į darbus. Tiktai įs
taigose darbo jau nebuvo: vis
kas *š kart sustojo. Nebuvo ži 
noma kas daryti? Visi žmonės 
gaudė gandus, nes tikrų žinių 
dar nebuvo.

O gandai, kurie netrukus vir 
to tikrove, buvo šie ;

Stalino komisaras Dekano 
zovas pareikalavo, 

kad mnisterių pirmininku bū
tų paskirtas Justas Paleckis, 
buvęs patriotas, bet paskutiniu 
metu daug užsiangažavęs So
vietams. Dekanozovas Palec
kiui sudarė ir kabinetą: Palec
kis — pirmininkas, prof. Rie
vė - Mickevičius — min. pirm, 
oavaduotojas, ir užs. reik, mi
nisteris, Mečys Gedvilą — vi
daus, P. Pakarklis — teisingu 
mo, gen. Vitkauskas — 
prof. E. Galvanauskas 
nansų, agr. M. Mickis — že
mės ūkio, dr. Leo Kogan —— 
sveikatos, A. Venclova—šviet., 
Junča-Kučinskas — darbo. Iš 
tų mmisterių už akių buvo pa
skirti A. Venclova, nes jis bu
vo išvykęs į Suomiją ir Junča- 
Kučinskas, kuris sėdėjo Kauno 
kalėjime.

Visikas buvo stengiamasi da
lyti oficialiuoju keliu, lyg tąi 
darytų patys lietuviai. Palec- 

(Nukelta į 7 puslapį)

GG. Skaitytojams primin
siu, kad 1939 m. sudarant prie 
vlaminį Sovietų Sąjungos — 
Lietuvos draugingumo ir savi
tarpinės pagalbos paktą, pagal 
kurį į Lietuvą buvo įvestas 
Trojos arklys, — įgulos, Sta
linas Lietuvos atstovus įtikinę 
jo, kad Lietuvoje nėra kapi
talistų, kad nėra stambios pra
monės, kad Lietuvos žemės 
ūkis — smulkus, be dvarų, — 
todėl Lietuvos politiškai ekono 
minė santvarka yra visai arti
ma sovietinei santvarkai, o to
dėl Sovietų Sąjungai visai nė
ra jokio pagrindo pageidauti 
ar reikalauti tą santvarką pa
keisti. SSRS tikrai nesikėsins 
į Lietuvos vidaus santvarką ir
ios vidaus reikalus, — tvirtino 
Stalinas. Tą aš žinau iš dery
bose dalyvavusių žmonių.

Deja, tai buvo tiktai gražūs 
žodžiai. Maskva tą sutartį su
laužė pagal visus jos punktus. 
Tai paaiškės sekant Lietuvos 
okupacijos ra*dą.

Sekime tai galimai laikyda
miesi chronologinės tvarkos ‘r 
turimų dokumentų.

Štai, ką sako po karo ras
tieji Hitlerio kanceliarijų slap
tieji raštai:

APIE PREZIDENTO PASI
TRAUKIMĄ Iš LIETUVOS

„Birželio 16 d. Vokietijos 
užs. reik, m-jos telet-pas Rib- 
bentropui: Lietuvos . ministeris 
šiandien apie 2 vai pr. piet ap
silankė ir pareiškė, kad telefo
no pranešimu iš Eitlkūnų prezi
dentas Smetona, lydimas savo 
adjutanto ir savo šeimos narių, 
taip pat generolo Raštikio, ku
rį sovietai atmetė kaipo minis
ter} pirmininką su jų žmono
mis, atvyko } Eitkūnus. Be to 
ministeris pianešė, kad skai
čius kitų žymių lietuvių asme
nų yra greičiausia prie Vokie
tijos — Lietuvos sienos ir kad 
jie nori atvykti Vokietijon. 
Naktinės tarnybos pareigūnas 
atsakė, kad jis nieko negali da
ryti šiuo reikalu savo ruožtu ir 
patarė pakartoti tą prašymą 
rytoj iš ryto.

Valst. pasekretoriaus Woer- 
mano pavedamas, prašau ins
trukcijų, ’kaip pasielgti su Lie
tuvos mmisterio prašymu. 
Klausimas ypatingai iškyla, ar

Kanados mokesčiai

galima įsileisti buvusį vidaus 
reikalų min‘sterį Skučą ir buv. 
saugumo departamento direk
torių Povilaitį, kurie turi būti 
teisiami pagal Sovietų ultima
tumo 1 punktą. Povilaitis, 
dėl kurio tenai jau buvo pasi
teirauta per teletipą, lojaliai 
bendradarbiavo su vokiečių au
toritetais kovojant prieš lenkų 
mtrygas.

Politinių reikalų skyrius, 
Naktinės tarnybos valdininkas, 

Welck“.
Ta*p tuos faktus dėsto Hit

lerio valdininkai.
Birželio 16 d., sekmadienis, 

slenka be gairių, griūvant pa ■ 
stovumui ir viešpataujant dez
orientacijai.

Birželio 15 d vakari* nuvy
kusi į Kybartus delegacija įkal 
bėti Prezidentą grįsti, dar ne
sugrįžo, bet iš telefoninių pa
sikalbėjimų jau žinoma, 
jis grįžti nesutinka.
SLAPTIEJI HITLERIO 
TINIŲ DOKUMENTAI

KIUS TAIP NUSAKO:
Vokietijos užs, reik, minister' 

jos pro memoria.
Vyriausioji kariuomenės va

dovybė (OKW) (pik. von. 
Geldern) praneša gavęs iš 
kontržvalgybos įstaigos Kara- 
’iaučiuje šį pranešimą:

„Šią naktį apie 3 vai. Prezi
dentas Smetona su šeima ir pa
lydovais perėjo per „žaliąją s'e 
ną“. Jis davęs įsaįkymus Lietu 
vos kariuomenės daliniams Ma 
njampolėje ir Tauragėje kau
tynių aprangoj peržengti sie
ną į Vokietiją.

Vyr. Kariuomenės Vadovy
bė prašo nurodyti, kurios akci
jos imi is, jei Lietuvos kariuo
menės daliniai, kurie, matyt, 
dar nėra atvykę, norėtų pereiti 
sieną.

von Kessel,
Berlynas, 1940 m. birželio 
16 d."
Reicho užs, reik, minister's Vo 
Lietijos užs. reik, ministerijai, 
Berlynas, 1940 m. birželio 16 d.

1. Aš esu davęs įsakymą per 
gestapo internuoti Lietuvos pre 
zidentą Smetoną su šeima ir 
kitais pareigūnais, peržengu
siais „žaląją sieną". Tai turės

kad

RAš
|VY

atlik,!! gestapo.
2. Jeigu Lietuvos kariuome

nės dal-niai prašytų leidimo 
peržengti Vokietijos sieną, tai 
leidimas gali būti duotas. Ka
riniai daliniai nuginkluoti ir 
taip pat internuoti.

3. Pranešama, kad lietuvių 
pulkininkas pasisiūlė su savo 
pulku pereit* sieną. Prašoma, 
k.id Lietuvos karievių, perei
siančių sieną, nuginklavimas ir 
internavimas būtų atliktas 
(Voiketijos) kariuomenės beų 
dradarbiaujant su pasienio po 
V’cija. Susitaręs su valstybės 
policija, prašau imtis reikalin
gų žygių pasienio postams 
apie tai tuojau pat painformuo 
ii. — Dar kartą nurodoma, 
kad sieną peržengti leidžiama 
tiktai lietuvių prašymu ir kad 
mes iš savo pusės neturim nie
ko, daryti, kas galėtų skatinti 
tokius prašymus.

Šis pranešimas tuojau pat 
perduotas greičiausiu keliu žo 
clžiu ir raštu Vyriausiajai Ka
riuomenės Vadovybei (OKW) 
su prašymu atitinkamai veikti.

Ribbentrop, 
Vokiet’jos užs. re«k, ministe

rijos pro memoria
Slapta.
Berlynas, 1940 m. birželio 16 d. 
Vyriausioji Karmom. Vadovy
bė, Užsienių Skyrius (OKW, 
Ausland), majoras Krumma- 
cher perdavė 11,35 vai. štai ką:

„Fiurerio įsakymas.
1. Rytprūs-ų sieną peržengę 

Lietuvos kariuomenės daliniai, 
turi būti nuginkluoti. Laukti
na patvarkymo, kas toliau su 
Jais daryti.

2. Šiuo metu kai kurie Vo
kietijos kariuomenės daliniai 
grįžta į savo įgulas Rytprūsiuo 
se. Jie gavo instrukcijas nema 
nevruoti ir vengti visa, kas ga
lėtų atrodyti, kad jų grįžimas

karo, 
— fi-

S3
1950 m. birželio 4 d., eidamas 84 amžiaus metus, Chi- 
cagoje mirė buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas, 
Miniąteris Pirmininkais, Steigiamojo, I-jo, II-jo bei 
III-jo Lietuvos Seimo narys, Vyriausiojo Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto bendradarbis, antinacinės ir anti- 
bolševikinės rezistencijos dalyvis, varpininkas

Dr. Kazys Grinius
Liūdėdami drauge su visa t Juta dėl šio didžio lietuvio 
mirties, velionio artimiesiem reiškia gilią užuojautą, 

VYRIAUSIASIS LIETUVOS IŠLAISVINIMO 
KOMITETAS IR

VYKDOMOJI TARYBA

P-lę ERIKĄ BENDIKA1TE ir p. ANTANĄ KURAI
TĮ, sukūrusius nuosavą lizdelį, nuoširdžiai sveikinu 
linkėdama laimingo ir saulėto gyvenimo. Eugenija,

AUSTRALIJOJE KURIASI LIETUVIŠKAS MIESTELIS
Apie 50 mylių nuo Melbour- męs 1850 m. šikštonių kaime, 

ne miesto, vandenyno pakran- Joniškėlio vai., i”_ j
- ėję, Geelong miestelyje apie 
200 sklypų yra nutarę išpirkti 
lietuviai. Sklypas kaštuoja apie 
100 dol., namo statyba apie 
2,5 tūkstančių dolerių. Ban
kas duoda 30-čiai metų pasko
lą. Su dviem šimtais dolerių 
jau gali pasistatyti namus. Ir 
statosii, kad auga visas lietuvių 
miestelis.

—- Pirmasis lietuvis Naujo
je Zelandijoje Jurgis Šeižys, gi žinįkelių susisiekimą.

išgyveno jau 
visą šimtą metų, dukart vedęs 
— maore, su kuria prigyveno 
sūnų ir anglę, su kuria turi ke 
lis sūnus. Jis gyvena Rangipu- 
ta P. O., North Auckland, N. 
Zelhndijoje.

— Vengrijoje įvesta 15 my
lių pasienio zona, kurioje ne
valia žmonėms pasirodyti.

— Graikija ir Jugoslavija 
sujungė geležinkelius, kurie bu 
vo nutraukti, ir pradėjo gele-

Apeliacijos būdai, ;
Gavus mokesčių įvertinimo 

pranešimą, reikia patikrniti ir 
jeigu nesutinkama su įvertini
mu, tai reikia 60 dienų bėgy
je, nuo įvertinimo pranešimo 
datos kreiptis registruotu laiš
ku į Deputy M'-nister of Natio 
nal Revenue for Texation at 
Ottawa.

. Gavęs skundą (Notice of 
Objection) ministeris piašo- 
mas svarstyti įvertinimą: a) at 
mesti, b) patvirtinti, c) pakeis 
fi ar d) iš naujo pervertinti ir 
pranešti tamstai apie rezulta
tus registruotu laišku.

Income Tax Appeal Board,
Gavus pranešimą, kad įverti 

nimas patvirtintas ar iš naujo 
pervertintas, bet nepatenkinąs 
tamstos reikalavimų, ar per 
180 dienų negauta jokio pra
nešimo apie tamstos Notice of 
Objection, galima duoti Noti
ce of Appel ministeriui. Šito
kia apeliacija turi būti paduota 
ne vėliau 90 dienų nuo minis
ters pranešimo apie įvertini
mo patvirtinimą ar iš naujo 
pervertinimą., xz

Notice of Appel privalo būti 
pasiųsta ministeriui trijuose eg 
zemplioriūose registruotu laiš 
ku į The Deputy Minister of 
National Revenue for Texa- 
tionat Ottawa.

Siunčiant apeliaciją Income 
Tax Appeal Board įstaigai, pri 
valo būti sumokėta $ 15.— 
rinkliava, ir jeigu skundas da 
linai ar visai patenkinamas, 
tai ši rinkliava grąžinama.

Appel Board įstaiga spren
džia sekančiai; a) atmeta ape-

• liaciją, b) panaikina jveitini- 
■ rną, c) keičia įvertinimą ar d) 

grąžina įvertinimą ministeriui
t persvarstyti ir iš naujo peiver 
i tinti.

Kopija apie Appeal Board įs tvarkoma pagal mokesčių grą-
taigos sprendimą siunčiama mi žinimo taisykles. B. Vaičaitis,

tosteriui ir tamstai šios įstai
gos registracijos skyriaus (Re 
gistrar of the Board).

Exchequer Court,
Jeigu ministeris arba tamsta 

esi nepatenkintas Income Tax 
Appel Board sprendimu, tai 
per 120 d'enų nuo sprendimo 
gavimo datos, galima apeliuoti 
į Exchequer Court of Canada. 
Apeliuojantysis turi pagal teis 
rno taisykles parašyti raštą pa 
tvirtinant faktus, reikalavi
mus ir priežastis, privertusias 1 
duoti apeliaciją. Apeliacija 
Exchequer Court rašoma 3 eg 
zemplioriūose: viena siunčia
ma Appel Board registracijos 
skyriui, anltra siunčiama mi
nisteriui, jei tamsta apeliuoji, 
arbįa ministeris siunčia tams
tai, jeigu ministeris apeliuoja 
ir trečias egzempliorius lieka 
teismui. Taip pat reikia pri
dėti garantiją $ 400.— apmo
kėti kaštams.

Apeliacijos nota siunčiama 
registruotu laišku į The Depu
ty Minister of National Reve
nue for Texation at Ottawa.

The Exchequer Court spren 
džia sekančiai; a) gali atmesti 
įvertinimą, b) pakeisti įvertini 
mą ar d) grąžinti įvertinimą 
tolimesniam svarstymui ir per 
vertinimui.

Bendrai imant, jeigu netei-
■ singai padarytas įvertinimas, 
i tai reikal-nga tik apie reikalą
■ [(ainformuoti vietinę Income 
i Tax Office, nurodant įvertini- 
, mo trūkumus ir prašant patai

syti. Tai galima padaryti ne
žiūrint, kad apeliacijos laikas 
yra praėjęs. Bet įvertinimas 
negai būti savarankiškai įstai
gos pataisytas tamstos naudai, 
jeigu įvertinimo išdavimas' ir 
pilnas apmokėjimas įvyko dau 
giau prieš metus. Tuo atveju

Lietuvos kariuomenės kūrėjai - savanoriai liūdi išgirdę 
apie mūsų buvusio Respubb kos Prezidento

Dr. Kazio Griniaus
mirtį.

Tebūna jam lengva priglaudusi jį svetima žemelė.
Kūrėjai - savanoriai reiškia gilią užuojautą jo šeimos na 

riams.
Lietuvos kariuomenės kūrėjai savanoriai Kanadoje.

UOKDARIAI
Tiktai ne Sovietuose,

,,L. Balsas“ įdėjo miegančio 
vaiko paveikslą ir rašo, kad ' 
taip dabar miega vaikai, bet. 
taip nemiegoję karo metu.

Taip. Kanadoje jie taip mie 
ga dabar ir taip miegojo karo 
metu. Bet. taip nemiegojo ir 
taip nemiega Rusijoje, 'kur Sta ■ 
linas ruošia karą.

Ir Kanadoje vaikams jau da 
rosi neramu miegoti, kai „L. 
B.“ organizuoja penktąją kolo
ną, kai kviečiasi iš JAV Miza- 
ras, kurie Kanadoje ruošia 
slaptus susirinkimus ir .Vilke
lio bei Lesevičiaus padedami, 
č-a daro sąmokslus.

Stalinas ir jo politbiuras tik
rai neduoda vaikams taip mie
goti ir taip daro jo tarnai.

„L. B.“ falsifikatai.
„L- Balse" staiga pradėjo 

bendradarbiauti. . . dypukab 
Nebuvo, nebuvo ir staiga kaip 
iš ožio rago. . .

Vienas dabar rašo apie „Keis 
tą sutapimą", tiktai nei sutapi
mo, nei dypuko. Melas jau ma 
’yti vien iš to, kad Lietuvoje 
lietuviai niekad gimtadienių 
nemini, o mini tiktai vardadie
nius. „Dypukas“, mat jau tą

yra užmiršęs, nes seniai jau, 
bent 20 metų, gyvena Kana
doje. Tat, ko verti visi jo išve
džiojimai ir falsifikatai apie žy 
dų šaudymus.

Kad žydai buvo šaudomi, tai 
yra bjaurus faktas, kuriuo pik
tinasi visi padorūs žmonės. Ir 
„Dypuko" minimas dr. K. Gri
nius dėl to rašė protestus 
komunistų draugų — nacių vai 
džiai, 'kuri šaudė žydus ir už 
tai buvo ištremtas iš Kauno. 
Bet tokių nesąmonių, kokių pri 
rašė „Dypukąs“, tikrai nebu
vo, — tai yra grynas komunis
tų falsifikatas. Na, bet komu
nistai tuo tiktai ir laikosi, kad 
meluoja ir prievartauja.

„L. B." tam tiktai skiria vi
sus savo puslapius.

Kodėl Ūktai 20 metų?
„L, Balsas" džiaugiasi Tryg 

ve Lie iš Maskvos atvežtu Sta 
Imo pasiūlymu — sudaryt dvi
dešimčiai metų taiką.

Įdomu, kodėl tiktai 20-čiai 
metų? Juk taika visiems lai
kams, ir visiems žmonėms vi
suomet yra reikalinga. Bet 
nei T. Lie, nei „L. B.” apie pa- 

! stovią taiką nekalba. Jiente te- 
■ reikia tiktai 20 metų? Kpuėl? 
i Mandrapypkis.



1950. VI. 15. — Nr. 24 (167) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 3 PSL.

NEPALIAUJAMAI KOVOJO UŽ LIETUVOS LAISVĘ IR JOS ŽMONIŲ GEROVĘ
DAKTARĄ KAZĮ GRINIŲ PALYDINI AMŽINYBĖN.

Pirmadienio rytą telegrama 
iš Čikagos pranešė, kad birže
lio 4 d., 7 vai. 19 min. p.-m. mi 
rė dr Kazys Grinius. Liūdna 
žinia netrukus jau buvo ž'no- 
ma visų Montrealio lietuvių ir 
visos Kanados, nes jo mirtį pa 
minėjo visti Kanados ir JAV 
spauda. Ir visi kartojo: „Koks 
didis mums nuostolis. . .“

Ir tikrai, tokių žmonių, kaip 
kad dr. Kazys Grinius, Lietuva 
nedaug turėjo. Tai žmogus — 
legenda. Vyskupas Valančius, 
kanauninįkas Tumas, Vincas 
Kudirka, Kazys Grinius. Il
gas, įvairus, daugialypis ir 
dideliais darbais nužymėtas jo 
gyvenimas.

K. KRINIUS MOKSLUOSE.
Kazys Grinius gimė 1866 

m. gruodžio 17 d. Selemos 
kaime, Sasnavos vai., Marijam 
polės aps., vidutinio ūkininko 
šeimoje, kuri tačiau įstengė sū 
nu leisti į mokslus. Marijam
polės gimnaziją jis baigė 1887 
m. Gimnazijoje jam didelės 
įtakos darė lietuvių kalbos mo 
kytojas Petras Kraučiūnas, 
kuris tautiškai įsąmonino di
delį būrį savo mokinių, i§ ku
rių išaugo didelis varpininkų 
sąjūdis, vėliau išs-šakojęs į ke
lias sroves.

Maskvos universitetan, ku
riame medicinos mokslus bai
gė 1893 m., jis nuvyko jau są 
raoningu lietuviu. Jis dalyvau 
ia Maskvos lietuvių studentų 
draugijoje ir esti jos pirminin
ku. Jis vienas iš tų, kurie, su
stojus „Aušrai“, rūpinasi iš
leisti „Varpą“ ir tuo reikalu iš 
Maskvos veda deybas su Var
šuvos lietuviais studentais (V. 
Kudirka). Rusų žvalgybos pa 
stebėtas kaip veiklus lietuvis, 
todėl sodinamas į garsųjį Bu
tyrkos kalėjimą Maskvoje. Tai 
pirmoji jo „pažintis“ su Lie
tuvos okupantų carinių rusvi 
kalėjimais.

PIRMIEJI GYDYTOJO 
ŽINGSNIAI.

Baigęs universitetą, dr. K. 
Grinius 9 mėn. plauko Kaspi
jos jūra laivo gydytoju, o po 
to meta Rusijos gi'urnas ir vi
sam amžiui apsigyvena Lietu
voje — Marijampolėje, kiek 
vėliau Virbaly, Pilviškiuose, 
K. Naumiestyje, kur randa di. 
V. Kudirką. Su juo dirba vi
suomeninį ir spaudos darbą, 
platina kontrabanda atvežamą 
ją >š Prūsų lietuvišką spaudą.

Toks jau dr. K. Griniaus Ii 
kimas, kad iš jaunystės dienų 
j‘S pasineria į Lietuvių tautos 
darbą. Gydytojo darbas jam 
tik skurdaus pragyvenimo šal
tinis. Vedęs Joaną Pavalkytę, 
drauge su žmona pasineria ta 
rne darbe, kuris carizmo lai
kais laiko tą še-mą nuolatinia
me pavojuje: kratos, persekio
jamųjų lietuvių slėpimas, šel 

pimas lietuviškojo pasipriešini 
mo okupacijai, organizavimas 
žmonių kovai ir tt. ir tt.

DIDŽIŲJŲ POLITINIŲ 
ŽINGSNIŲ PRADŽIA.

Tokiais dr. K. Grinius laiko 
1888 m. varpininkų suvažiavi
mą Marijampolėje, kur buvo su 
kurta Lietuvos Demokratų or 
ganizacijos pradžia, iš kunos 
vėliau išsivystė Lietuvos Vals
tiečių Liaudininkų Sąjunga, 
kurios Garbės P i r m i n i n 
k u dr. K. Grinius buvo lig pat 
savo mirties.

Pradėjęs praktikuoti, kaip 
gydytojas, dr. K. Grinius jau 
lygiagrečiai dirbo spaudos dar 
bą. Nenuostabu, kad jis įėjo į 
vadinamųjų „didžiųjų dakta-, 
rų“ grupę, kurios visi nardai 
buvo ne tiktai daktarai, bet ir 
lietuviškosios spaudos pionie
riai: dr. Basanavičius, dr. Ku
dirka, dr. šliupas, dr. Grinius.

Spaudoje jis dalyvauja nuo 
gimnazijos laikų, kada jam te
ko redaguoti gimnazistų laik
raštėlis; nuo 1889 m. jis daly 
vauja „Varpe“, nuo 1890 m. 
— „Ūkininke“, kai tiktai tie 
laikraščiai pasirodė. Jam te
ko tuos laikraščius ir redaguo
ti, ne tiktai juose bendradar
biauti, juos kurti.

Dr. J. Basanavičius „Aušro
je,, žadino tautinį susipratimą. 
Dr. V. Kudirka sąmonino ir 
veiksmino lietuvius. Dr. K. 
Grinius jau formulavo valsty
binę mintį.

PIRMASIS LIETUVOS NE- 
PRIKLASUOMYBĖS 

SKELBĖJAS.
Lietuvos socialdemokratai 

pirmieji j partijos programą 
įrašė Lietuvos nepriklausomy 
bės reikalavimą. Bet Dr. K. 
Grinius dar prieš tai „Varpe“ 
iškėlė šį reikalavimą. Nenuos 
tabu, kad tolks valstybininkas 
buvo ir Lietuvos ministerių pir 
minirjku ir Respublikos Prezi
dentu. J*s gi kovojo už lietu
vių tautos teises ir už Lietuvos 
nepriklausomybę.

Rusijos oKupacija Lietuvą 
stengėsi padaryti, anot Bara
nausko, „ir tamsia ir juoda“. 
Tam buvo uždraustas li< tuvių 
raštas, tam atiminėjamos lie
tuviškos bažnyčios, tam siautė 
jo žandarai ir tam buvo stato 
mi kalėjimai. Visa tai dr. Ka
ziui Griniui teko išbandyti, per 
gyventi, iškentėti.

Greičiau išjudinti žmones ir 
sužadinti jų drąsą reikšti savo 
valią, 1904 m. dr. K. Grinius 
suorganizuoja pirmąją Mari-' 
jampolėje viešą eiseną prie Pet 
ro Armino kapo; 1905 m. su
organizuoja lietuvių rezisten
cijos draugiją „šviesa“ ir tais 
pat metais — pirmąjį „Ameri
ka pirty“ spektaklį. Visa tai 
i usus okupantus dilgino, todėl 
po kratų

DR K GRINIUS IŠTRE
MIAMAS Į POLTAVOS 

GUBERNIJĄ,
Jam tačiau pasisekė papirkti 

žandarų viršininką, ir už 100 
rublių jam leidžiama apsigy
venti Vilniuje. Dr. K. Grinius 
dėl to juokaudavo: „Išėjo lyg 
toje patarlėje — Kaip ožį į ko 
pūstus“. ..

O tie „kopūstai“ — tai Lie
tuvos sostinė — Vilnius — Lie 
tu vos širdis, iš kurios į visą 
Lietuvą Euklido lietuvybės min 

tis, laisvės idėja, nepriklauso
mybės siekia'. Vilniuje dr. K. 
Grinius dirba pačiame lietuvy
bės sūkuryje. Jis redaguoja 
„Lietuvos Ūkininką“. „Lietu
vos Žimas“. Drauge su didžią 
ja spaudos veikėja F. Bortke- 
vičiene sudaro „Felicija Bori- 
kevičienė, Dr. Kazys Grinius ir 
Ko“ pasitikėj-mo bendrovę, ku 
ri yra priedanga visokio neie 
galaus lietuvių veikimo — už 
lietuvių gautos laisvę Ir Lie
tuvos nepriklausomybę.
KALVARIJOS KALĖJIME 

IR NAUJAME IŠTRĖMIME.
Pirmojo ištrėmimo dr. K. 

Grinius Vilniuje neilgai išbuvo 
ir grįžo į Marijampolę. Tačiau 
1908 m. žandarai aptiko „Švie 
sos“ draugiją ir dr. K. Grinių 
pasodino į Kalvarijos kalėji
mą ir po 65 dienų vėl ištrėmė. 
Dvejus metus vėl gyveno ir 
dirbo Vilniuje, po ko, 1910 m. 
grįžo vėl į Marijampolę.

1911 m. dr. K. Grinius suor 
ganizuoja pirmąją Marijampo 
Įėję žemės ūkio parodą. Bet

čia jam žandarai iškelia bylą 
dėl caro įžeidimo ir

VĖL SODINA Į KAL
VARIJOS KALĖJIMĄ*• ■

Atsėdėjęs vėl dirba Marijam 
pelėje, ligi ateina 1914 metai, 
kurie karo bangomis nubloškia 
dr. K. Griniaus šeimą į ęytus 
— pradžioje Orio gubernijon, 
vėliau Kaukazan, kame jis dir
ba Nalčike, Grozny, Goriače- 
vodske, Kislovodske, kaip savi 
valdybių gydytojas.

Čia. dr. K. Griniaus veikla 
ypatingai išsišakoja. Darbas 
Seime, darbas vyriausybėje, 
darbas spaudoje, darbas gydy
tojo specialybės srityje, vi
suomeninis plačia prasme dar 
bas.

Dr. K. Grinius buvo visų de 
mokratimų Lietuvos seimų na 
rys ir daug dirbo jų komisijo
se. Jis buvo pirmuoju atgai
vintųjų „Lietuvos Žinių“ re
daktorium ir redaktorium me
diciniškojo „L. Ūkininko“ prie 
;lo „Sveikata“.

Susirinkus Lietuvos St. Sei
mui,

DR K. GRIMUS NUO 1920. 
VI ’19 iki 1922. II 1 MIN1S- 

TERIŲ PIRMININKAS.
Jam esant pirmininku, buvo 

atgautas Vainius ir Lietuva 
buvo besikurianti amžinoje sa
vo sostinėje. Deja, Lenkijos 
smurtas tai sutrukdė.

1922 m. dr. K. Grinius imasi 
tvarkyti Kauno miesto sveika
tos niekalus ir Sveikatos sky
rių veda ligi 1935 m. Daugiau 
šia jo veikla nukreipta profi
laktine kryptimi — kova su 
motinų ir vaikų mirtingumu, 
Kova su džiova, su venerinė
mis ligomis, trachoma. Jis 
Draugijos kovai su džiova nuo 
latinis pirmininkas.

Dr. K. Grinius rūpinasi so 
cialine medicina, todėl jis or
ganizuoja „Pieno Lašo“ drau
giją, kuriai visą laiką vądovau 
ja. Ši draugija Kaune steigė 
lopšelius darbiniųkų vaikams, 
kuriuose išeinančios dirbti mo
tinos galėjo palikti savo vai
kus, sveikai maitinamus, hi
gieniškai užlaikomus. Ir moti 
nas „Pieno Lašas“ šelpdavo, 
damaitindavo ir namie lanky
davo, teikiant visokeriopą pa
galbą.

Be e-lės brošiūrų sveikatos 
Kislovodske išgyveno dide

lę gyvenimo dramą: bolševikai 
sušaudo jo žmoną Joaną ir duĮk 
terį Gražiną.

1917 m. suskilus lietuvių sei 
-nui Petrapily, rasta išeitis — 
sudaryta Lietuvių Taryba, ku
ri, kaip dabartinis VLIKas, vie 
nija visus lietuvius. Dr. K. 
Grinius buvo išrinktas tos ta
rybos pirmininku. Lietuvių 
Taryba rūpinosi Lietuvos ne
priklausomybės reikalais Ru
sijoje, nuvertus carą.

1919 m. per Kaukazą, Istam 
bulą, Maišelį atvyksta į Pary 
žiu ir dirba. Lietuvos delega
cijoje
LIETUVOS REPATRIACI
JOS KOMISIJOS PIRMI

NINKU,
apie pusę metų, o po to grįžta 
vėl į Mariampolę.

1920 m. išrenkamas į Stei
giamąjį IJetuvos seimą kaip 
atstovas ^Valstiečių sąjungos, 
kuri buvo susikūrusi 1905 m. 
Didžiojo Lietuvos seimo metu. 
Persikėlęs į Kauną, gyvena iki 
1944 m.

reikalais, dr. K. Grinius prade 
jo leidimą tuo reikalu metraš
čių — „Kova su džiova“. „Pie 
no Lašas“, „Sveika šeima“ ir 
tt. Jis rūpinasi steigimu sana
torijų, mokyklų sanitarija ir 
tt. ir tt. L'ctuvos žmonių svei 
katai dr. K. Grinius tikrai yra 
labai daug davęs.

Jis yra iškėlęs visą eilę su
manymų, kurie tarnautų darbo 
žmogaus sveikatai. Verta nu
minėti, kad di. K. Grinius yra 
rinkėjas botanikos terminų, lie 
tuviškų vardų.

DR. K GRINIUS, 
OKUPACIJŲ METU

Tvirtas varpininkas — liau
dininkas — demokratas, dr. K. 
Grinius buvo tvirtas dr. Vnco 
Kudirkos idėjų pasekėjas ir tik 
ras Liaudininkų šulas. Demo
kratinių principų jis tvirtai 
laijkėsi. Todėl ir okupacijų 
metu jis buvo tiesus ir atviras.

Pirmosios sovietinės okupa
cijos metu jis redagavo svei
katos reikalams skirtą laikraš
tį „Liaudies sveikata”. Tar-

Liųn jam tas laikraštis ir buvo 
išleistas, |r.ad tiktai jis tylėtų. 
Bet. jis netylėjo ir visiems sakė, 
kad kiekviena okupacija yra 
smuętas ir prievarta.

Vokiečių okupacijos metu 
dr. K. Grinius jau stojo atvi- 
ron kovon. Nacių smurtas — 
ypač ištisų rautų naikinimas, 
jų turto grobimas, žudynės — 
visa lai vebonį jaudino l*g» 
dvasios gęlmių. Todėl jis pir
ma motyvuotu raštu kreipėsi 
į Pirmąjį tai ėją gen. Kubiliū
ną, o vėliau ir į Lietuvos val
dytoją — komisarą Rentelną. 
Memorandumas, kurį drauge 
pasirašė ir kun. M. Krupavi
čius ir prof. J. Aleksa, buvo 
tas dokumentas, kuris buvo 
plačiai paskleistas visoj# Lie
tuvoje ir kuriame buvo išdės
tyti visi neteisėti nacių dar
bai : lietuvių šalinimas iš ūkių 
r jų apsodinimas vokiečiais, 

lietuvių gabenimas į Vokieti
ją, sįkriaudimas Lietuvos ūki
ninkų, iš kūnų rusai buvo atė 
mę žemes, o vokiečiai jų negrą 
Žino; masinis šaudymas žydų, 
trėmimas lenkų ir tt. Dėl to 
memorandumo

DR. K GRINIUS SU KI
TAIS DVIEM PASIRAŠIU
SIAIS BUVO IŠTREMTAS Į 

VOKIETIJĄ.
Tiktai vokiečiai dr. Grinių, 

kaip seną žmogų Ir buv. Pre
zidentą, iškraustė į Kulautuvą, 
ne į Vokietiją.

DR K. GRINIUS 
TREMTYJE.

gyveno įvairiose vietose, o iš 
paskutinės jų — Hanau ties 
Frankfurtu a-Main — atvyko 
į JAV, Čikagą. Tremtyje, jis 
dalyvavo politiniame gyveni
me ir daugiausia rūpinosi ko
va su Lietuvos okupacija — 
leido atsišaukimus, rašė laiš
kus valstybių galvoms, daly
vavo spaudoje. Savo .tikrai fe 
nomenališkos atminties dėka 
surašė penkis tomus atsimini
mų „Atsiminimai ir Mintys“*), 
kuriose daug vertingų Lietu
vos istorijai duomenų.

Tą pat gabma. pasakyti ir 
apie jo veiklą emigrazijoje. 
Čia jo balsas buvo girdimas, 
be ko kita, ii per „Amerikos 
Balsą“ ir valstietiškųjų orga
nizacijų internacionale, spau
doje, ir valstybių įstaigose.

Senas, visai blogai maląs, 
galįs rašyti tiįctal su stipriai 
padidinančiu stiklu, jis nerimo 
— dirbo, rašė. Dar prieš pat 
mirtimi užsibaigusią ligą, šie 
rašinio autoriui jis siūlė nuro
dyti temas, kad galėtų parašy
ti ir „Nepriklausoma* Lietu
vai”. Deja, užprašytas „Ant
ram Kanados Lietuvių Kalen
doriui“ rašinys jau nesu*auk- 
tas.

*) ,,NL“ spaudos skyriuje 
galima gauti 1 t. J, K.

(Nukelta į 6 psl.)
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Komunistų bendrininkai ir 
lietuviai

RAj&O Z. TAMOŠAUSKAS
rių krauju ir visos tautos ryž
tumu atkurtą nepriklausomą 
valstybę, šios rūšies lietuvių 
agentų ir simpatikų, pasirodo, 
jis beturįs ir už Atlanto. Aukš 
tesnės hieraichijos draugai dir 
ba jo užmačioms už geras al
gas ir pažadėtas vyliojančias 
komisarų vietas, kai bus įkū
nyti jo siekimai — pasaulis už
valdytas, o eiliniai neišmanė
liai seka šiuos sukčius, nesuge
bėdami atskirti savo busimuo
sius budelius.

Mums, kelioms dešimtims 
tūkstančių lietuvių ištrūkus iš 
raudonosios pabaisos čiauptu- 
vų, tie agentai įtikinėjo laisvų 
jų kraštų vyriausybes atsakyti 
bet kokią paramą ir egziUnes 
teises, nes bijojo teisybės žo
džio, bijojo gyvų liudininkų, 
mačiusių komunistinės bjaury 
bės darbus. Jų siekimai nepa
vyko ir, mums (“migravus į 
įvairius kraštus, jie neduoda 
ramybės: rainėja skundus, kliu

Kremliaus viešpats, pajun
gęs savo tarnybai nusikalsta
muosius žmogaus prigimties 
polinkius, rengia žmonijai tai
sius vergijos pančius, sunai
kindamas ją ekonomiškai, fiziš 
■kai ir dvasiškai. Jis sumaniai 
'šnaudoja pačias žemiausias 
galias: kerštą, pavydą, godu
mą ir kitus antimoralinius pa
sireiškimus; atmeta bet kokios 
formos dorinį pradą ir per sa
vo šios rūšies agentus skelbia 
tautoms, kad kuriąs legendari- 
nį rojaus gyvenimą žemėje. 
Tam tikslui jis lenda į darbi
ninkiją, ją kiršina prieš darb
davius, prieš savo kraštų vy
riausybes, pasigaudamas neįsi
vaizduojamos apgaulės ir me
lu; dirbančius bando išvesti 
prieš savo tautų interesus, kel 
damas dažniausiai nerealius 
reikalavimus, kurstydamas 
streikus, sabotažo veiksmus ir 
pan.

Tokių talkininkų jie surado 
keletą dešimčių ir lietuvių tar
pe Lietuvoje 1940 -metais, ku 
rie savo išdavikiška ranka pa
dėjo tylomis pavergti savano

luom tiesia kelius grobuoniš
kiems Maskvos tikslams.

Tokių fajktų akivaizdoje ne
turėtumėm tylėti ir mes. Kiek
vienas veiksmas iššaukia ato- 
ve-ksmį. JAV lietuviai tą su
prato ir raudonųjų krašto iš
davikų veiklą pradėjo vilkti 
d'enos švieson ir parodyti ame 
rikiečių masėms. Tą matome 
>š „Laisvės“, „Vilnies“ ir 
„Liaudies Baiso“ riksmo prieš 
pikietavimą Maskvos garbei ir 
naudai ruošiamų raudonųjų 

/parengimų. Dabar pasaulis 
pradeda pabusti ir suprasti, 
kad plėšikas jau yra prieangy 
je, o jo parodymas viešumai 
jam yra baisiai nemalonus reiš 
kinys. Juokinga, kad jie savo 
aprašymuose tais išstojimais 
džiaugiasi ir giriasi, kad tai 
stiprina ir buria jų gretas, bet 
nesupranta kodėl už tokį gerą 
patarnavimą išstojusius koboja 
kryžiokais, žmogžudžiais ir ki
tokiais vardais.

Mes turime įsisąmoninti, 
kad pikietų negana. Kova su 
komunizmu yra musu svarbiau 

do gauti darbo, juodina spau
doje, o kitame sektoriuje jie 
kursto lietuviškąją mažumą 
prieš šių kraštų egzistenciją ir

sias tikslas ir tai kovai reikia 
nesigailėti nieko, nes ir komu
nizmą nesaisto jokie etikos 
dėsmai, — jis neturi meilės, 
jam neegzistuoja tauta, tėvy
nė, asmuo ir šeima. Jo veiklos 

pagrindas yra nuogas brutalu
mas : žudy^iės, melas, klasta ir 
apgaulė.

Daugelis šių \kraštų komu
nistų lietuvių bei jų simpatikų 
turi įmones, biznius bei namus, 
tad visi lietuviai turėtųšių 
„apaštalų“ krautuvių, dirbtu
vių ir butų nuomavimų griež
tai atsisakyti ir savo centą ge
riau atiduoti doram svetimtau
čiui, o ne lietuviškai , šnekan
čiam Maskvos bernui. Tas tu 
ri būti taikoma ir tiems, kurie 
skelbiasi komunistinėje spau
doje, siūlydami savo patarna
vimus, nes jie iš mūsų kišenių 
talkininkauja komunistinei pro 
pagandai, tad su Kremliaus 
šeimininkais tevaro ir biznius.

Keista darosi, kad atsiranda 
vienas kitas tautietis tremti
nys, kuris, užmiršęs savo tra
gediją, savo artimųjų kančias 
sovietiniuose kalėjimuose ii Si 
•tiro taigose bando dalyvauti 
komunistų parengimuose kaip 
žiūrovas, ar net ir „muzikan
tas1 '.

Veltui ieškoti draugų tarp 
ryklių ir teisingai Mandrapyp 
kis rašo, kad komunizmo vai
kai suvalgė savo tėvus, tad tik 
įai tavęs, lietuvi, jie nepasigai 
lės, nors kažin kiek plėštum 
akordeoną „Liaudies Balso“

platintojų, „sidabrinėse ir auk
sinėse vestuvėse“.

Gana dažnai raudonoji 
Maskvos spauda talpina įvai
rius raš-nius, pasirašytus, pa
vyzdžiui: Naujas Kanadietis, 
Nemuno Sūnus, Dipukas ir 
pan. Jsi iš tikrųjų tą daro nau 
jas ateivis, tai jis šiame krašte 
yra ne be reikalo, nes jam gal 
tereikėjo keliauti nuo Vilniaus 
i’:i Reino, o ko jis prašėsi į To 
ronto, juk galėjo po 1945 m. 
gegužės mėn. 8 d. ginkluoto 
NKVDisto lydimas keliauti 
Vilniun. Atsakymas gali būt* 
tik vienas: Naujas Kanadietis, 
jaunutis Nemuno Sūnus, ku
ris matė „žavingą raudonąją 
armiją“, čia turi uždavinių, ku 
riuos vykdyti išmoko Minsko, 
Voronežo ai Maskvos šnipų 
bei diversantu mokyklose. Rei 
kia manyti, kad šiais „tremti
niais“ kas nors susirūpins, o 
ištikimi savo tautai ir juos pri- 
glaudusiems kraštams lietuviai 
turi jų vengti, nes lengvai ga 
Ii patekt* į provokacinį tinklą.

Kai kuriais atvejais mes ne
parodome tinkamo ryži ūmo, 
mūsų spauda, gal, siekdama 
„vienybės“, nedrąsiai nušvie
čia komunistinės veiklos užku
lisius,, rodos, jai abejinga ir 
pasyvi. Turime pasinaudoti ir 
svetima spauda, nes *š komu

nistinės žmogedrybės yra tiek 
idomių dalykų, kuriuos galėtu
mėm papasakoti ir angliškai 
bei prancūziškai skaitančiai vi 
suomenei. j

Komunistai to nevengia. 
Kaip klasinis pavyzdys galėtų 
būti „draugo“ Andrulio byla. 
Kokį jie sukėlė lermą dėl jo de 
portacijos. Mums yra nesu
prantama ir juokinga, kodėl 
Andrulis bijo savo rojaus, ko
dėl jis nenori važiuoti į „darbo 
žmonių tėvynę“, juk tokia auk 
sinė proga ir dar kelionė nemo 
karna!

Jei nepatiklų Tarybų Lietu
vos oras, reikia manyti, kaip 
stambi asmenybė, gautų leidi
mą į „Laisvės“ apdainuotą lai 
mingą Sibirą. Dar neseniai 
Susminkų Jurgis aprašė savo 
pasikalbėjimus su Sibire augu
siais lietuviais raudonarmie
čiais. Įdomu, kur jis juos su
kiko? Greičiausia kokioje nors 
geroje Maskvos mokykloje, 
bet „vargšo“ Andrulio tai ne 
ramina. Aiškiai bijo, o kitiems 
meluoja apie laimę būti' kol
ūkiečiu, būti tarybiniu pilie
čiu. Mūsų pareiga tokius rau
donuosius Judus parodyti vi
suomenei ir atidengti jų tikrą
ją tarnybą Maskvai, būtent: 
pagalbą Kremliaus despotams 
ruošiantis pavergti žmoniją.
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Režisierius apie teatrą taika... KULTURINf KRONIKA
Pasikalbėjimas su „Živilės“ statytoju J. Šlekaičiu.

Biržalio 17 dieną, 7 valandą 
30 minučių vakaro, Montrealy, 
Gesu Hali, 1200 Bleury St., 
vaidinama Antano Škėmos 
, , Ž i v i 1 ė ‘ ‘ , kuria atidaro
mas Montrealio Lietuvių Dra
mos Teatras.

Tam dideliam ir reikšmin
gam įvykiui juo gražiau ir įs
pūdingiau įpavidalinti, Mont- 
realyje sus*buiusieji scenos me 
nininkai pasiprašė talkon' žy- 
miausį emigracijoje režisierių 
Jurgį Blekaitj, kuris savaimin
gai buvo pasireiškęs Vilniuje, 
paskui tremtyje, Detmqlde,Ati 
darant ,, A 11 v a r o ‘ * teatrą, 
taip pat padarė vieną rimčiau- 
fiių ir stipriausių tremtyje pa
statymų — Antano Rūko pje
sę „Bubulis ir Dundulis“. To
dėl labai įdomu buvo pakalbin
ti režisierių ir „Živilės“ staty 
toją Jurgį Blekaitį apie tuos 
reikalus, kurie susieti su sce
nos menu, jo tikslais ir užda
viniais ■

— Teatro uždaviniai mūsų 
sąlygomis yra praplitę, — sa
ko J. Blekaibs. — Šiandien jis 
dažnai atstoja trūkstamąją 
■knygą, mokyklą, lietuviškąją 
atmosferą, kurią palikome Tė
vynėje. Vieniem jis tampa 
vaistas nostalgijai, kibiem - gal 
priemonė pabudinti užsnūdu
sią tautinę sąmonę. Teatras 
šiandien toli gražu nebegali 
likti grynojo meno plotmėje. 
Nes jeigu jo menininkai ir at
siribotų vien tiesioginiais me
no uždaviniais, — lankančioji 
visuomenė pati iš teatro reika
lauja aktualesnio prasmingu
mo, reikalauja kovos ar bent 
atspindžio jos — už mūsų sa
vitumą ir prarastą laisvę. Tauti 
:»ė reikšmė teatrui suteikiama 
iš šalies, — jos negalima ne
įvertinti ir nuo jos nevalia nu
sisukti, kaip mes betrojkštu- 
mėm išlikti vien individualiais 
menininkais, gyvenančiais vi
dinėmis meno problemomis. 
Mes tariamės besiramstą uba
go lazda ir besimaitiną nuotru 
pomls nuo praeities stalo, o 
įvykių šviesoje toji lazda tam 
pa garbinga, kaip nešamas kry 
žius, kaip mūsų misijos pasau
lyje simbolis, ir tie trupinia* mi 
ni gausią puotą Tėvynėje, ku 
rios laisvės viltimi gyvename, 
dėl kurios atgavimo sunokiąs 
moralines -ir materialines są
lygas pakeliame.

— Kaip vaizduojatės meni
ninko kūrybinio darbo sąlygas?

—. Sunku pavaizduoti var- 
ganumą padėties tų, kurie šian 
dien, tarsi aukštą mūrą kak-

Jurgis Blekaitis, 
„Živilės“ ‘ režisierius.

tom praskelti siekdami, bando 
kurti kultūrines vertybes, — 
sako J. Blekaitis. — Knygų 
rankraščiai, parašyti nuvog
tom nuo būtino poilsio naktim, 
guli autorių stalčiuose. Pa
veikslai, jei atgrubę sunkiam 
darbe pirštai dar sugeba juos 
tapyti pirmykščiu tikrumu, ne
išvysta šviesos. Vaidinim; 
didžiulėmis kolektyvinėmis pa 
stangomis ruošiami (keletą mė
nesių, surenka pusę salės žiū
rovų. Pastangos nesužlugti vi 
dumi yra desperatiškos, o ir 
tos pačios sutinkamos dažnai 
su ironija: kas mums jūsų Lie 
tuva, dėl 'kurios jūs kryžiuoja 
tės! Ir tada taip skaudu esti, 
kad baudžiava, rusų caro jun
gas tiek daug sunaikino mū
sų žmoguje, jog jis paniekina 
gimtąjį kraštą. Lyg tikros mo 
tinos sūnus atsižadėtų. Riks 
mas apie tai turėtų būti mūsų 
menas, riksmas ir malda...

— Gal Įpųrtragfiškai meni
ninkai vaizduojasi dabartinę 
būseną, — Įsiterpiau. — Ir 
Amerikoje yra sąmoningų tau 
tiečių, {kaip kad Lietuvoje bu
vo ir nesąmoningų. Deja, vi
sos žmonijos nelaimė glūdi ta- 
,me, kad daugelis, atvirai sa
kant, — dauguma yra nesąmo
ningų žmonių, kuriuos juk — 
tai teroro, tai bauginimų esa
mais ir nesamais dalykais, tai 
palaikydami nesąmoningumą 
‘r „vedžioja už nosies“ visoki 
vadai — vadukai. Lietuviai čia 
nėra blogesnėje padėty, negu 
kitų tautų žmonės. Meninin
kai gi yra tie žmonės, kurie, 
kaip Tamsta sakai, yra pasiry 
žę „kakta pramušti mūrus“. 
Jie pasišventėliai ir kliūčių ne
paiso. Jie todėl neturi nusimin 
ti dėl sunkumų ir dėl jų netu-

POLITINĖ BALADE
Kai susirinkę po padange Casablankos
Vadai ieškojo žodžiais, ne širdim, T a i k o s, 
Kaip debesų migla sudilo žodžiai blankūs, 
O pavergtieji veltui vėl taikos ieškos! . .
Kažin kur Afrikoj audra pakrantėj Nilo 
Kaimelį negrų šimto dvidešimt galvų 
Nuo saulės degančia, ugnies smiltim užpylė, 
Kažkas šešėly palpaės taiė: — Kaip žavu. . ,
Ji buvo Jaltoj, o tautų vadai didieji 
Nerado Jos kalboj, nerado Jos širdy, 
G žodžiai skambūs, kaip tušti varpai skambėjo, 
O verke Ji nesurasta, prasta, skurdi. . .
Krauju pasruvus leidos saulė seno Krymo, 
Tautų krauju rašytą raštą nešdama 
Į naktį juodą, nalktį amžių užmiršimo. . . 
O jacntą jų šilkinę — supo sutema. . .
Ji buvo jų, vadų didžiųjų neregėta 
Ir nukviesta ir nelaukta Teherane, 
Ir gaudė jie tik jos netikrą siluetą. 
Ir nesugavę jos nesakė niekas: Ne!
Nelaisvėj mirė piemenys Azarbeidžano,
Ir Karabache kraujas krito zkaip rasa, 
Pakalnėj Dagestano vien vergai gyveno, 
Ir siautė Nemuną kraupi mirties tamsa. 
Ir kaip našlaitė verkė Ji už Kremliaus sienų. 
Ir šaukė Potsdamo griuvėsiuose viena. 
Kažkas per posėdį pagyrė mėnesieną.
Ir nieko žemei nežadėjo rytdiena.
Ir tarė tas, kurio rankašdta nuo kraujo, 
Nuo milionam mirt sprendimo parašų. . .
Be žodžių tarė: — r

Pražūk, Taika! — Aš žemei naują, — 
Vergų vienin.t|elę tiraniją nešu.
O nelaimingi nuo Neries iki Pirenejų, 
Kam kūjio - pjautuvo žymėta dabartis. . . 
Laimingos tautos, kur nematę įtikėjo!
Laimingos padermės, kurios nebematys. . . —
Veigų vienintelės pasaulio diktatuios, 
Išniekintos! socializmo vėliavos!
Išniekinto žmogaus, NKVD tortūros. . . 
Išniekihtos ir sutryptos taikos-------- '—
Ir alpdama, paskendusi ašarose žeme 
Rūsčiai atsUjepė lavonais) ir kapais, 
Rūsčiai atsiliepė dangaus skliautai sutemę 
Jų balsas visą žemės rutulį apeis,! —

ii nuleisti rankų. Jie gi eina neišvengtume fatališko žuvi- 
Prometėjaus keliais, kuriais ne mo. Žmonės, kurie suėjo į Kiek 
ša savo tautai Šviesą ir Tiesą, vienos nakties bendras pastan 
Aš neabejoju, Ikad mūsų meni- gas, kad „Živilė“ įsikūnytų see 
įlinkai sugebės ne tiktai auko- noje, dar daugiau — kad ji 
tis, bet ir laimėti! Kaipgi Jums pradėtų Kanados lietuvių pa- 
P, Blekaiti, sekasi po Čikagos stovųjį dramos teatrą, — jie vi 
Montrealy? si tik! tos laisvės būtinybe ir

— Montrealy lietuviai akto- siekia jos. Antanas Škėma yra 
riai statome Antano Škėmos svajonės sumanytojas. Rašy- 
legendą „Živilę“. Mes stato- tojas, aktorius, režisierius, kul 
me šitą veikalą mylėdami, nes tūrin*nkas platesniąją prasme 
jis mums priartina savąjį kraš — jis nesiduoda atžymimas eti 
tą, jis aukštai iškelia didžiąją kete; jis žino žodį rašte ir žo- 
žmogiškąją vertybę—laisvę, dį scenoje. (Rodos, jis ima 
ir jis nori, kad dėl jos, net — pažinti ir žodį tribūnoje). Jo 
vien dėl svajonės apie ją, mesvi „Živilė“ — tai mano asmeniš- 
si, kaip legendarinė Živilė, ka kukli nuomonė —■ geriau- 
gyva per amžius, nedvejodami sias dramatinis veikalas, sukur 
eitume į didįjį tikslą, nors ir tas lietuvių išeivijoje. Jame yra

Antanas Škėma, 
„Živilės“ autorius.

meninė ir idėjinė pusiausvyra.
„Živilės" vizija užsidegusių 

tarpe yra jaunas dailininkas 
Albinas Bielskis (gimęs 1926 
m.!) Troškioje Čikagoje jis 
kuria vaizdą po vaizdo, sceno
vaizdį, drabuži, šviesų išdėsty
mą, gr‘mą, visas išplanavimo 
detales, ir sunkūs laiškai su 
piešiniais ir aprašymais, ku
riuos aš gaunu kone kasden, 
yra įrodymas jo nuoširdžių ir 
entuziastingų pastangų. Ak
torius montreališkiai pažįsta— 
Birutė Pūkelev'čiūtė, Kauno 
Jaunimo Teatro scenoje vaidi
nusi Hanelę, gerai pažįstama 
ir teatrą lanjttiusiem Vokie’ijos 
tremtiniam, Algimantas Dari
nis iš Vilniaus „Vaidilos“, vė
liau Detmoldo „Aitvaro“, Ka
zys Veselka, buvęs atžalyme- 
tis„ Juozas Akst'nas, Leonas 
Barauskas taip pat vaidinu
sieji. Visų tų gabių žmo
nių bendradarbiavimas yra pui 
kus - draugiškas, nuoširdus, 
susirūpinęs tik juo geresniu 
spektaklio parengimu, — mie
las, šiltas darbas, be kartais 
teatro darbą drumsčiančių „už 
’kulisių“ ir intrigų. „Živilė“ 
yra mūsų visų pastangų grroji 
v*enytoja. Ji nejučiom ugdo 
mūsų tarpe kūrybinę draugys 
tę — gal pačią brangiausiąją 
iš visų draugystės ryšių.

— Ką jūs norite spektakliu 
pasakyt*?

— Į tą klausimą galima at 
sakyti ilgu traktatu, nes juk 
visų pirma reiktų pasisakyti: 
kaip mes suprantame teatrinę 
kūrybą ir jos daugialypį įvairu 
mą, ką branginam vaidyboje, 
pastatymo mene, žody, judesy, 
vaizde, kuo skiriasi idėjos są
voka mene ir, sakysim, socia
liniuos moksluos, ir tt. Ta-

KRĖVĖS„DANGAUS IR ŽE 
MĖS SŪNŪS“ INDEKSAN?

Paskul iniarna „Aidų“ nr. 
Vysk. V. Padolskis plačiai na
grinėja Vinco Krėvės naują 
veikalą „Dangaus ir žemes sū 
nūs“ teologo akimis ir .prieina 
išvadų, kad šis veikalas katali
kui neskai tyrinąs, nes jame 
Kristus, stebuklai ir kt. aiški
nama racionalistiniu būdu, ste 
buklus išaiškinant paprastais 
gyvenim'škais reiškiniais ir, 
kaip Vyskupas teigia ir įrodi
nėja, iškraipant istorinius fak
tus. Todėl kritikas užsimena, 
kad šis V. Krėvės kūrinys ga
lįs patekti į Index librorum 
prchibitorum — draudžiamųjų 
katalikams knygų sąrašam

NAUJI RAŠTAI
„DARBAS“ —■ kultūros ir 

visuomenės mokslų žurnalas. 
Nr. 2(9), IV. metai. Numerio 
kaina 2 5ct. Žurnalo adresas: 
N. Jonuška, 15 Cotton St., 
Roslindale, Mass, USA.

Turinyje: Titoizmas; prof. 
V. Biržiškos apie slaptąsias 
LSDP spaustuves; Australijos 
darbiečių pralaimėjimo prie
žastys; V. Kimanto apie Vo
kietijos gyvenimą; Reakcijos 
trijulė Ispanijoje; Pasaulis be 
dolerių. Vengrijos darbininkų 
bt/.dė; Latvių SD veikla trem
tyje; Rinkimai Portugalijoje, 
ir tt.

— Tėvynes mylėtojų dr-ja 
prof. M. Biržišką išrinko savo 
garbės nariu.

čiau į šį klausimą trumpiau
sias ir tiksliausias atsakymas 
— pats spektaklis. Jis parodys 
viską: ir mūsų mintį, ir jaus
mą, ir siekimus, ir tesėjimus 
su netesėjimais. Meninį spek
taklį kurti turi teisės tik tam 
gabūs ir pasiruošę žmonės, ta
čiau tie, kurių dėmesio jie lau 
kia, — visi yra teisėjai, ir kiek 
v'eno nuoširdus, nesuinteresuo 
tas sprendimas yra savaip tei
singas.

Mes norime, kad spektaklis 
liūtų savitas gyvenimas, atitrū 
■kęs nuo pilkosios tikrovės ri
botumo, aukštesniems bū nes 
dėsniams tepalenktas; o apie 
gyvenimą — juk kiekvienas tu 
rime teisę susidaryti savo nuo 
tnonę, nes kiekvienas jį akty
viai gyvename. Tas, žodis apie 
spektaklį priklauso Jums, — 
baigė žodį p. J. Blekaitis. Ka*p 
jis sako, dabar dėl spektaklio 
žodis priklauso žiūrovams. Ma 
loniai (kviačiami visi Montrea- 
bo lietuviai tarti tą žodi.

J.—lis.

Vytautas Dubra
KNYGA APIE VIENA MOTERĮ

ROMANO IŠTRAUKOS
5. viltį ir vien t«k viltį.
— Mano nujautimas sako, Mes pasėdėjome kavinėje

kad Ši diena man bus reikšmin- dar apie pusvalandį. Musų pa- 
ga, — pratariau aš visai rim- šnekesys buvo be temos: jis bu 
tai ir pati nustebau. Kur buvo vo laiko praleidimas ir dirbti- 
dingęs tas mėgiamas mano žai nas ža-dimas. Aš galėjau ne- 
dimas, kuris mane džiugino sigirdama tvirtinti, kad visas 
painiausiose situacijose? At- įdomumas tiems trims vyrams 
rodė, lyg pasitikėjimas savimi buvo turėti savo tarpe vieną 
buvo susvyravęs po mano ko- moterį, o ne rūpintis, apie ką 
jomis. buvo šnekama. Taip aš buvau

Augaitis palingavo galva. lepinama, nes kiekvienas mano
.— Aš niekados nebūčiau pa žodis, atrodė, turįs vertės. Ga- 

tikėjęs, kad tokia trumpa pa lėdama valdyti aplinkumos 
Sintis tau būtų, reikšminga, — nuotaiką, aš tariausi galinti 
pratarė jis. valdyti ir pat{ gyvenimą. Gy-

Nors jis juokavo, bet galima genimas juįk yra žmonės, o 
buvo atspėti tam tikrą įtarimą. fmon‘y tarJe man V1,sadcs se' 
Ir kodėl? Argi mano palanku- kes?- . As nepagalvodavau, 
mui Įsigyti užteko, kad vyriš- ateityje ga etų but* k taip. 
kis būtų kiek gražesnis ir pa- Man neateidavo į galvą, kad 
trauklesnis? Toks samprotavi ^ones, laikui bėgant, keičia
mas man anaiptol nepatiko. s1.’ ir kad, kclčlasl jų tarpusa-

— Pažintis savo kebu. Aš V1° santykiai, kurie priklauso 
kalbu dabar apie šios dienos nuo. aplinkumos, nuo visuome 
svarbius sumanymus: su Petru n'nes padėties ir šiaip nuo jvai 
sutarėm bendrai rašyti patrio-
rinį romaną, o su Silvestru ža- *ada mes išėjome į gatvę, 
dame pradėti rimtai studijuoti. J?mka P‘rmas renSesi atsisk-r-

Rimka pažvelgė į mane prie-
kaištingai, o Prūsaitis paklau- — Aš tave išvyHojau >š na- 
sė; * mų, aš turėčiau ir atgal prista

— Kodėl gi aš nešu įtrauk- tyri, bet — jei Silvestras sutik 
tas į tamstos darbų planą? tų mane pavaduoti — aš ma-

—< Čia yra ateities klausi- na u, kad tu nesupyks*, — kai 
mas, — atsakiau aš jam. bėjo jis.

— O kaip vilties reikalas? — Aš tikrai nesupyksiu, —
— Palikite viltį, kurie su ja atsakiau aš, — bet nesupyk ir

susitinkate, — atsakė už ma- tu, jei aš pasakysiu, kad man 
ne Augaitis, sukeldamas visų gailb. tavęs ir tavo darbo. Kas 
juoką. iš to, kad tu sėdi vienišas, ka-

— Arba teisingiau, — susL da jaunimas linksminasi visur? 
griebė Rimka, — visi turėkite Kas iš tavo darbo, jei tu netu

ri iš jo jokio džiaugsmo?
— Darbe aš ir neieškau 

džiaugsmo. Argi aš nežino
čiau, kad flirtas yra vieninte
lis žmogaus džiaugsmas?

— Na, tada labąnakt! Šian 
dien mes nesus*šnakame. Ki
tą kartą kai mes susitiksime, 
aš tau pasakysiu, kad tu be rei 
kalo su panieka žiūri į žmones, 
kurie su atvira širdimi eina 
į pasaulį džiaugtis gyvenhnu.

Rimkai nuėjus, aš paėmiau 
draugiškai aou vyriškius po 
ranka.

— Tai man bus šilta ir jau
ku, — pasakiau.

Truputį šalo ir ramiai krito 
snaigės.

— Ar nemalonu pasivaikš
čioti? — klausiau aš. — Nak 
t's, Ikaip Kalėdų pasakoje. . .

Taip bejuokaudami mes be
matant buvome prie mano na
mų. Atsisveikinant ne vienas 
iš mano palydovų neužsiminė 
apie galimą mūsų susitikimą 
•kurią nors dieną. Čia buvo man 
mažas nusivyi’mas, bet aš Sta
čiau ir pateisinimą: jie galėjo 
vienas antro varžytis.

III.
Namie tėvas man pasakė, 

kad manęs ieškojęs vienas po
nas. Pavardės jis nepasisakęs.

— Gal prasitarė ko jam rei 
kėjo? — paklausiau.

— Ne, Klausė tik, kada bū 
si namie. Aš nieko negalėjau 
jam atsakyti, nes aš nežino
jau, nei kur tu, nei kada grįši.

buvau tikra, kad čia turėjo bū 
ti Prūsaitis. Nuo pirmosios pa 
žinties mes Jau buvome v'enur 
kitur susitikę, tačiau pas ma
ne jis dar nebuvo nė karto už
ėjęs, nors ir būtų, kiek aš iš jo 
galėjau suprasti, mielai su ma
nimi arčiau susidraugavęs. Iš 
kitų aš buvau sužinojusi, kad 
jis tarnavo kaip skyriaus vedė
jas vienoje pusiauvalstybineje 
prekybos bendrovėje, bet kar 
tu studijavo ‘r jau rengėsi dip 
lominiam darbui. Iki šiol aš 
nebranginau jo pažmties. Man 
buvo neaišku, kodėl aš dabar 
gailėjausi, nebuvusi namie. Ma 
tyt, gaila man buvo to, kas ga 
Įėjo įvykti, bet kas neįvyko: 
nors niako svarbaus, bet vis 
dėlto gal šis tas.

Įėjusi į savo kambarį, aš sto 
viniau be jokio tikslo. Mano 
pasąmonėje buvo neaiškus 
jausmas: lyg turėčiau laukti 
kažko įvykstant. Aš negalvo
jau imtis jokio darbo. Aš lau 
kiau. Ir štai pasigirdo telefo
no skambutis. Neabejodama aš 
nuėjau atsiliepti, tartum to aš 
ir buvau laukus*. Kada Į sa
vo „aKo“ aš išgirdau klausimą 
„panelė Stefa?“, aš vos nesu
šukau: aš ta>p ir maniau! Čia 
buvo dar vienas pavyzdys, kad 
aš turėjau neblogą nujautimv. 
Aš labai dažnai nujausdavau 
nemalonumus, nors ir mažai 
jų gyvenime turėjau. Gimna
zijoj aš ne kartą buvau drau
gėms pasisakiusi, kad tą dieną 
mane šauksiąs mokytojas, ir

Tėvo žodžiuose aš pajutau jos nepaprastai stebėdavos*, 
priekaištą. kad taip ir atsitikdavo.

•— Na, ir nesvarbu, — at- — Aš pati, — atsakiau,
sakiau. — Jei ko tikrai reikės — Čia Prūsaitis. Aš dar vis
— susiras. nepažįstu tamstos balso, nors

Mano tėvas pažino visus se- drąsiai būčiau susilažinęs, kad
nuosius mano pažįstamus. Aš iš tūkstančio jį atskirsiu. Ar

tamstai nesakė, kad aš buvau 
užėjęs?

— Kaž kas buvo, bet mano 
tėvas tamstos juk nepažįsta.

— O tamsta ar nepagalvo
jai, ‘kas čia galėjo būt>?

— Iš kur gi aš galėjau ži
noti? — atsakiau aš, be jokio 
tikslo nuslėpdama teisybę.

— Gaila, kad tamsta neat
spėja!. Man net nedrąsu tams 
tą dar kartą trukdyti.

— Telefonu kalbėtis daug 
drąsos nereikia, o trukdyti 
tamsta manęs tikrai netrukdai, 
lelefoną aš labai mėgstu.

Prūsaitis pasisakė užėjęs ma 
ne kviesti į čiuožyklą. Jei aš 
turėčiau laiko ir noro — dar 
ir dabar nebūtų vėlu. Aš suti
kau, juokais statydama sąly
gą, kad jis turėsiąs mane mo
kyti čiuožti.

— Aš tamstą arba tamsta 
mane, — sutiko Prūsaitis. — 
Vadinasi, aš einu tamstos ieš
koti.

— Ne, ne. Prašau neiti. Gal 
aš tuojau išbėgsiu, tada tamsta 
manęs neberasi, o gal ilgiau 
užtruksiu, tada turėsi be reUm- 
io laukti. Geriau eik tamsta į 
čiuožyklą. Mes ten ir susitik
sime.

Taip kalbant, mane buvo pa
ėmusi pagunda į čiuožyklą vi
sai nenueiti, o prie progos pa
siteisinti, kad mane kas sutfuk 
dęs>. Panašių juokų aš buvau 
jau ne vienam iškrėtusi. Ant
roji mano mintis buvo pasisku
binti ir pirma jo nuairi į čiuo-

ir kartu dairiausi, ar nesimato 
kur Prūsaičio. Pro šalį pra
čiuožė 'keli pažįstami, bet į ma 
no pusę jie nasidairė. Sta-ga 
prie manęs dygte išdygo Pra
nas Kazėnas, buvusio ministro 
sūnus.

— Labas vakaras, Stefa. Ko 
dėl šiandien be pažo?

— Tokie lordai, kaip tu, di
džiuojasi, o kitokių nesusiran- ■ 
du, — atkirtau aš jam.

— Ka*p aš? Klaupiuos prieš 
tave, mano karalaite! — Kazė 
nas tikrai priklaupė ant vieno 
kelio ir pagelbėjo man prisi
tvirtinti' pačiūžas.

— Tu šaunus, mano riteri, 
— pagyriau aš jį. — Aš dėko
ju tau ir prašau grįžti prie sa
vo damų.

— Prie darnų?
— Kodėl dar klausi? Ar 

gi šiandien tu nemedžioji?
Mes buvome seni pažįstami, 

tačiau niekados žmoniškai ne- 
pasisnekėdavome. Jis buvo įžu 
lūs ir nenuoširdus. Galima bu
vo tik spėti, kas slepiasi po jo 
nešiojama kauke. Vis dėlto pa 
sisekimo tarp moterų jis turė
jo. Čia jam pagelbėdavo jo rik 
ras ar dirbimas gyvumas ir 
drąsa, bet taip pat ir tėvo vi
suomeninė padėtis. Aš pati bu 
vau girdėjusi ne vieną prata
riant: „Tai ministro Kazėno sū 
nūs“. To parkakdavo dauge
liui merginų ir net ponių užin- 
triguoti.

Kazėnas šypsojosi į mano
žyklą. Norėjau išdykaudama klausimą. Jo profilis pasirodė 
pažiūrėti, kaip jis nustebs ma- man panašus į grobuonį paukš 
ne radęs bečiuož*ančią. Aš jį: gerokai atsikišusi nosis, 
greitai apsirengiau įr, čia pa- kakta palinkusi į užpakalį ir 
bėgdama, čia pasišokėdama, be plačiai apžėlę antakiai. Prisi- 
matant buvau čiuožykloje. Sku minusi jo truputį kampuotus 
bedama aš veržiausi pačiūžas judesius, aš pasakiau: . ,



1950. VI. 15. — Nr. 24 (167) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

LIETUVIAI PASIŽYMI ME
NIŠKAIS GABUMAIS

Ontario College of Art (Me 
no mokykla) Toronte praėju
siais metais mokėsi du lietu
viai: Vincas Vaitiekūnas ir Ele
na Žebrauskaifė. Jie abu paro 
dė žym’ų meninių sugebėjimų 
ir gerą darbštumą. Todėl iš 
200 studentų, kurie toje mo
kykloje mokos*, j’e abu gavo 
stipandijas sekančių mokslo 
metų studijoms.

Pažymėtina, kad 
1os t’ktai keturios 
i dvi jų paskirtos 
Reikia ir tai pasakyti, kad mū
sų tautiečiai mokslus eina la
bai vargingai, nes naktimis tu
ri užsidirbti pragyvanimą, o 
dienomis lankyti meno mokyk
lą. Už tai gabiems jaunuo
liams priklauso aukštas įverti
nimas ir pagarba. Pagirtini ir 
todėl, kad lekiu būdu jie ku
ria gražesnę ateitį. Jų pavyz
džio turėtų laikytis ir visas 
mūsų jaunimas, kuris juk ne
stinga gabumų.

LIETUVIAI KINO 
ARTISTAI

JAV ristikas Mikas Mazur
kas kelis metus yra praleidęs 
Holly voode kftip f*linų artis
tas. Vaidindamas kino studi
jose,. jis lankėsi Prancūzijoj, 
Anglijoj, Vokietijoj, Meksikoj 
ir kitose šalyse. Hallyvoode 
daug matų buvęs žymus De
troito lietuvis Tom Tyler, sa
vo laiku išgarsėjęs „Cow 
Boy“, dabar pasirodo mažes
nėse rolėse. Kitas artistas, 
kurį pažįstame kaip Ivą Lebe- 
deff, yra lietuvis Jonas Lcbe- 
da. Jis tapo žymiu filmų artis
tu Amerikoje, bet pastaruoju 
metu garsėja kla’p rašytojas. 
Dabar garsus kino artistai lie
tuviai yra Barbara Stanwyck kas šokių vedėją apdovanojo 
ir Šernas.

NAUJI „AIDAI”
Turinys; T. Grauslio — 

Viešpats sutvėrė mane savo 
kelių pradžioje; Vysk. PadoTs- 
k’s — V. Krėvės „Dangaus ir 
žemės sūnūs teologo akimis“; 
F. Kirša — iš knygos „Šven
tieji akmenys“ ; M. Biržiška — 
XVI amžiaus povytautinės Lie 
tuvos tautinės kultūros raido
je; M. Vaitkus — Ežero mer
gaitė; J. Aistis — Apie laiką 
ir žmones; K. Grigaitytė — 
eilėraščiai. A. Vaičiulaitis — 
Žvejų duktė Banguolė; 
tūra mokslas, politika, 
nis gyvenimas kt.

— Buenos Aires yra 
ręs lietuvių tautinis meno an
samblis., kuris neseniai koncer
ną vo.

buvo sk’r- 
stipendijos 
lietuviams.

Htera- 
ęeligi-

susida

Anglu kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

(Tęsinys iš praeito nr.)
. Viduramžių anglų kalba.

(Middle English)
(11ŪU — 1500).

Kaitybinių formų nykimo 
procesas, prasidėjęs jau senes 
niais laikais, vyko toliau vidur 
amžių anglų kalbos periode. 
Skaitydami tų laikų tekstus, 
kad ir Chaucer'io .(1340 — 
1400) Canteibury Pasakas, pa 
stebime tik vieną „e“ balsį ga
lūnėse, pvz..

„What that Aprille with 
hioe shoures soote.

The droghte of Marche hath 
perced to the roote. . .” 
Chauce'rio kĮtilba lengvai su
prantama anglams 600 metų 
po jo gimusiems, bet ji nebū
tų buvusi suprantama 600 me
tų anksčiau Chaucer'io. gyve
nusiems. Kodėl? Pirmla pilnų

c.

DAUGELIO TAUTŲ PARO- 
DA EDINBURGHE

Lietuviai, estai, latviai, grai 
kai, bulgarai, lenkai, kroatai, 
ukrainiečiai ir vengtai Edin- 
burghe, Anglijoje suruošė liau
dies dirbinių parodą, kurią 
tvarkė lietuvė dailininkė Na
ruševičiūtė - Žmuidzinienė.

Parodai daugybę eksponatų 
patiekė serumu jau Anglijoje 
apsigyvenusios liet uvaitės.

Paroda turėjo nemažą pasi- 
svekimą. Ją aplankė apie 5 
tūkstančiai žiūrovų.

— Notinghąmo, Anglijoje, 
universiteto studentams lietu
vių šokėjų grupė, vedama O. 
Lingaitytės, pašoko kelis lie
tuviškus šokius, kurie entu
ziastingai publikai labai pati
ko. Vienas studentas juodu-

bonka šampano.
LOS ANGELES LIETUVIAI 

VEIKIA
Kalifornijoje, Los Angeles 

mieste lietuviai gražiai veikia. 
Choras, kur} ved>i muz. J. 
Ąžuolaitis, turėjo koncertą, 
pradėtą žurnalisto B. Railos žo 
džiu. Talkino sol. V. Baltru
šaitis ir vaidintojų būrelis.

Los Angeles lietuviai ruašia 
si statyti lietuvių n,amus ir 
tam reikalui jau yra surinkę 
12.000 dolerių.

— Išėjo nauja Ktavčenkos 
knyga — Aš pasirenku teisė
tumą.
— Inžinieriai išrado šaldytuvus 
automobiliams, kurie ąt vėsina 
automobilių vidų, ir keleiviams 
šiltą dieną malonu 
žiuoti.

jų formų išnykimas visiškai pa 
keitė žodžių kaitybą ir saki
nių 'konstrukciją, o antra ir 
svarbiausia, naujų žodžių pilsi 
skolinimas iš prancūzų k*iįos 
pakeitė senus angliškus žo
džius.

1066 metais normanai, per
sikėlę iš Prancūzijos, užkaria
vo Angliją ir liko keletą šimt
mečių valdovais. Anglai ir jų 
kalba liko išstumti iš viešojo 
vatlstybinio gyvenimo, o jų vie 
toje įsigalėjo prancūzai ir 
prancūzų kalba. Per kelis šimt 
mečius vis nauji emigrantai iš 
Prancūzijos vyko į Angliją 
ne laimės ieškoti ir ne pauėgė- 
iiais, o valdovais, aukštais ad
ministracijos valdininkais. Su 
savimi atsivežė ir savo papro
čius savo gyvan’mo būdą ir kai 
bą. O anglai liko valstiečiais, 
amatininkais, tarnais, sudary
dami žemesnįjį luomą, tuo tar 
pu kai prancūzai — auktesnį- 
jį, 'aristokratiją. Šita labai 
vaizdžiai rodo dabartinė anglų 
kalba. Pvz., gyvuliai, kaip ox 
.Jautis“, cow „karvė“, calf 
„veršis“, sheep „avis“, swine 
„kiaulė“ palaikė savo senus 
germanų kilmės pavadinimus, 
bet prancūziškoj virtuvėj pa
ruošti virto: beef „jautiena“, 
veal „veršiena“, mutton „avie 
na“, pork or bacon „kiaulie
na“. Reiškia, su gyvulių augi
nimu prancūzai Anglijoj nesu 
sidurė, palikdami tai anglams, 
o tik su mėsa virtuvėje ir ant 
paruošto stalo. Prancūzų kuli 
narija, be abejo, buvo g< riau 
išvystyta, ,ką rodo ir kiti sku
jiniai, kaip sdup „sriuba“, 
roast „kepsnys“, sausage ,deš 
ra“, sauce „padažas“, boil 
„virti“, fry „kepti“, dinner 
„pietūs“, supper „vakarienė“ 
ir kt.

Taip būdingi yra amatų 
pavadinimai tingių kalboje. 
Paprastieji amatai, kurie reika 
lauja tik jėgos ir ištvermės ir 
.su kurių atstovais anų laikų 
valdovams neteko turėti ryšių,

knip antai: smith „kalvis“, 
wheelwright „račius“, fisher
man „žvejys“, shepherd „pie
muo“, shoemaker „.batsiuvis“. 
palaikė senuosius terminus, 
Gi iš kitos pusės amatininkų 
terminai, kaip tailor „siuvė
jas* *, painter „dažytojas“, car
center „dailidė“, joiner „sta
lius“ yra prancūzų kilmės. Šie 
amatininkai turėjo parodyti 
skonio ir mados supratimo ir 
su jais valdovams teko susidur 
ti.

Prancūzai, valdydami Ang
liją, savo žinioje turėjo admi
nistraciją, kariuomenę ir teis
mą. Tat visai natūralu kad 
š‘os srities žodžiai yra pran
cūzų kilmės, pvz. administraci 
ja: government, govern, re‘gn, 
authority, state, crown, par
lament, chancellor; kar’ski ter 
minai: peace, war, battle, 
arms, soldier, officer, sergeant, 
lieutenant, captain, colonel; 
te’smas: court, session, judge, 
justice, plaintiff, defendant, 
crime, fee, penalty, traitor ir 
t. t. k t. t.

Anglų kalba po normanų 
antplūdžio pas’dare nebeatspa 
ri ir dažnai pasisavino svet’my 
bių, kurios nieko naujo neįne- 
šė į kalbos lobyną. Neretai pa
sitaiko, kad du terminai, vienas 
senas ir savas, kitas naujas ir 
svetimas, tai pačiai sąvokai 
vartojami. Tiek help: tiek aid, 
t’ek glass; tick mirror, tiek 
hearty: ‘tiek cordial reiškė ir 
reiškia tą patį. Pirmas žodis 
germanų, o antras romėnų kil
mės. Germaniški žodžiai būna 
trumpesni, labjau prie širdies ir 
yra suaugę su visa kas primi
tyvu, paprasta, su jausmais 
surišta, tuo tarpu .'kai prancū
zų kilmės žodžiai labjau oficia
lūs, mandagesni ir tinka iš
reikšti visokioms gyvenimo plo 
nybėms. Pav., hut ir cottage 
reiškia trobelę, namelį, lūšną. 
Bet šiandien miestiečiai važiuo 
ja vasaroti į „cottage“, ne 
„hut“. Pastarasis žodis, bū
damas germaniškas, miestie
čiams atrodo, per $aug papras 
tas. Tik bedoje žmogus atsi
mena kuo jis gimęs ir sušuks 
taip, kaip jaunystėje tdko gir-

Venkime netiksliu korespondencijų
Lethbridge^ Alta, „Nepri

klausomoj Lietuvoj'* Nr. 20 
tilpo trumpa korespondencija 
iš lietuvių gyvenimo Liethbrid 
ge. St. Noreika rašo: „Mūsų 
terejetukas, čia pat Albertoje 
sau lygių neturi“.

Čia kalbama apie stalo teni
sininkus. Bet p. Noreikai yra 
žinoma, kad šis trejetukas iš 
viso d/T jokių rungtynių nėra 
turėjęs. Net Čia pat Lethbrid 
ge Jie nėra lošę jokių rungty
nių, išskyrus treniruotes. Tad 
kuomi paaiškinti šitokį parašy
mą?

Toliau: „Jie žaidžia už Leth 
bridg'e miestą“.

Ir vėl tas pat. Jie niekad 
nėra žaidę, tik priklauso mies
to stalo teniso klubui.

Atrodo, kad St. Noreika yra 
gerai informuotas šioje srityje, 
lokiu būdu nėra pateisinamas 
šitoks faktų išpūtimas.

Nenoriu žeminti mūsų teni- 

dėti ir daryti.. Tat ir anglui bė 
dos ištikti vartos germanišką 
žodį ir sušuks pagal seną įpro
tį „help!'* ,,help!“» bet ne 
„aid!“ „aid!“.

Suglaudžiant tenka pasaky
ti, kad anglų kalba viduriniais 
amžiais visiškai neteko senų 
pilnų galūnių, puošiančių dar 
ir šiandien lietuvių įkalbą. Ant 
ra, atitrūkusi nuo gyvosios 
žmonių kalbos, svetimųjų įta
koje ir valdžioje pergyvenusi 
ilgūs šimtmeč-us, ji prarado 
atsparumą svetimybėms ir su
mišo su praųaizų kalba; Ne
atsiradus kalbos grynintojų, iš 
sivadavus iš svetimo ’ jungo, 
anglų kalba, prieš’n/jai mūsų 
kalbai, toliau savinos’ kitų kai 
bų žodžius, senų germaniškų 
žodžių sąskaitom (B. d.)
-  —x....
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LIETUVSKA VALYKLA

sininkų vardo, gfcl būt jie tik
rai yra labai geri žaidėjai, ta
čiau tas dar visai nėra išaiškin 
ta, ir reikėtų vengti tokių per
dėtų pasigyrimų.

Toliau St. Noreika rašo; 
„Čia vėl lietuviai beveik be jo 
kios konkurencijos geriausiai 
pasirodė. Kalbama apie tauti
nius šokius. Mūsų tautinių šo 
kių grupė yra maža ir turi 
daug Vargo dėl repeticijų, ka
dangi šokėjai yra išsiskirstę 
po kaimus. Jau vien dėl to yra 
sunku ką nors geresnio paro
dyti, be to neturim prityrusios 
mokytojos.

Tačiau grupjė šoka neblogai 
ir pasisekimą turi taip pat ne
blogą. Tik gailia, kad jau ant
ri metai, o vis tuos pačius tris 
šakius šoka. Manau, (am dau 
giausia kaltos sąlygos. Kal
bant apie konkurenciją — bu
vo labai daug konkurencijos. 
Todėl būtų lyg ir nedrąsu ši
taip išsireikšti, ypatingai prieš 
tuos, kurie šitame pasrodyme 
dalyvavo.

Ar nebūtų geriau apie vis
lia kukliau išsireiškus, ir net 
šiek tkįk re’kalingos kritikos 
įdėjus? G

■

IŠNUOMOJAMI 
vienas arba du kambariai 
Verdun, 1001 Argyle Ave. 

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

vakare po 6 vai.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakvmai.

5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel. YO 0669.

— Jei tave kas nufilmuotų 
beskriejantį ant ledo ir paro
dytų — tu pats pasakytum, 
kad čia suka ratą vanagas, gro
bio ieškodamas.

Mes nučiuožėmc vienas ša
lia kito.

Tuo momentu prie įėjimo į 
čiuožyklą aš pastebėjau Prū
saitį. Nesitikėdamas mane ras 
ii atėjusią, jis nesidairydamas 
nuėjo prie suoliuko. Kazėnas 
čiuoždamas man kalbėjo to
liau:

— Tu netikėtum, kad ir g’r 
Ias gali savo laimę rasti. Aną
dien įsigėręs aš pasišoviau pa
lydėti iš restorano vieną mer
giną namo. Aš buvau apsvai
gęs nuo degtinės, o ji nuo mies 
to kvapo. Ji žavėjosi viskuo, 
o aš tik ja viena. Kada aš at
sidūriau pas ją, mes susėdoma 
ant lovos, nes patogesnio bal
do kamabryje nebuvo. Pagau
gas įkvėpimo, aš kalbėjau jai 
apie purvus, į kuriuos žmogus 
nugrimsta, ir apie aukštybes, 
kurių žmogaus dvasia siekia. 
Aš juokiausi ir verkiau, kaip 
didžiausias atgailautojas, o ji 
mane ramino ir pati verkė. Ne
atsimenu, kada mes persisky- 
rėme, kuo viskas baigėsi, bet 
kada po kelių dienų mes vėl su 
sitikome, ji jautėsi mano ’dė
jos sesuo.

— Gal ir aš tavo idėjos se
suo? — paklausiau.

— Ne, tu dar ne.
Mes dabar č uožeme kaip tik 

pro suolą, ant kurio tvarkėsi 
Prūsaitis.

— Labas vakaras, pone Sta
sy! — šuktelėjau aš nesusto
dama.

Nustebęs jis net neatsakė. 
Tik pakėlė galvą ir. žiūrėjo į 
mus. Kazėnas taip pat pažiū-

rėjo, kas yra ias Stasys, ir su
barė mane:

— Tu nekalbink kalių iš kar

— Aš tavęs tikrai neužkabi 
nau.

Galvodama, kad Prūsaitis 
norės prie mūsų prisijungti, aš 
sustojau nuošaliau kampe, lyg 
pailsėti. Tačiau Kazėnas .pa
griebė mane, smarkiai pasispy
rė, ir mes nuskriejome plačiais 
gigantais, šuolis į priekį, šuo
lis atgal.

— Labas vakaras. Aš nesi
tikėjau, kad tamsia būsi tokia 
greita.

— Manai, kaip tu, meška. . .
— burbtelėjo gana garsiai Ka
zėnas, tačiau Prūsaitis, atrodė, 
nesuprato.

— Bijojau, kad tamstai ne
tektų ilgai laukti, — atsakiau.

Aš norėjau stabtelėti ar 
bant lygiai pačiuožti, bet Ka
zėnas jėga manęs neleido.

— Visai be reikalo Tams
ta matai, .kad aš kantriai lau
kiu.

Čia į Prūsaitį atsisuko Kazė 
nas:

— Vis dėlto tamsta įžūlūs! 
Ar tamsta nežinai, kas tai yra 
penktas ratas?

— Ar tu pamišai Pranai?!
— sušukau aš.

Prūsaitis susivokė, kad čia 
nebejuokaujama.

— Aš džiaugiuosi patyręs 
tamstos savumus, kuriuos tams 
ta kitam prikiši
Kazėnu’ ir kreipėsi į mane; — 
Aš labai atsiprašau, panele Ste 
fa. blogai supratęs mūsų susi
tarimą. Viso geriausio!

Prūsaitis pasuko į šalį. Aš 
neradau žodžių jam sulaikyti.

(Bus daugiau).

atkirto jis

2
2
2

Valome, prosijame, dažome ir sutaisome vyriškus ir mo
teriškus rūbus. Be to, prosijame vietoj laukiant.
Paimame iš namų ir pristatome atgal.

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

JOE
Radio Tarnyba

HAVER

visų rūsių aparatai. 
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

LIETUVIŠKA

BALD U KRAII IV'E
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J K A M I C H AIT I S. PATARIMAI VELTUI »

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

Aukštu kokybe -- žemu kuinu
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
sv. dešros Saliami
sv. kiaul. taukų
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 
% sv. arbatos (Lipton)
3 gab. tualet. muilo

Nr. 4 
$ 

5.95

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav - 
/2 sv. arbatos (Lipton 
1 sv. džiov. vaisių

Nr. 7

$

6.75

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

y2 sv. arbatos (Lipton)

5
5 
5
1 
1

Nr. 9

$

6.00

5 sv. kiaul. taukų
4 t v. malt. pup. kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

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)

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

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
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 ęv. džiovintų vaisių

Nr. 8 
$ 

5.65

Nr. 11 
$

10 sv. kiaul. taukų
4 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėse po 1 sv.) 7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95
ruošiame INDIVIDUALIUS

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

1 sv. 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.

Teiraukjtė« dėl siuntų didesniais1 kiekiais
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIUI 
HONEST AID, REG’D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.
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AR HAMILTONE VISKAS TVARKOJE?
„N. Lietuvos“ Nr. 21 Lan- sirinkirrias yra išrinkęs namų 

kytojas nusiskundžia, kad čia įsigijimo komisiją ir jai yra pa 
esą ne viskas tvarkoj. Manau, vesta tą dalyką konkrečiai iš- 
kad nėra nė vienos lietuvių ko tirti ir pranešti Bendruomenės 
lonijos ne tik Kanadoje, bet ir susirinkimui. Kad Hamiltono 
kur kitur pasauly, kad viskas parapijos atstovai neatėjo Ben 

Juk patarlė sa druomenei į pagalbą salės įsi
gijimo reikalu tai nėra geras 
reiškinys ir to niekas, dar nėra 

Bet siūlo- pagyręs viešai. Bet pasmerkti 
mos priemones tuos trūkumus žmones, jeigu jie nedaro kitam 
taisyti korespondentų straips
niais — kelia abejonių. Jau To 
ronto korespondentų pasirink 
toji aštraus tono praktika rodo 
priešingus rezultatus.

Manau, kad p. Lankytojas 
turi galvoje Hamiltone vyks
tančius nesklandumuj savo sa
lės pirkimo reikalu. Tas rei
kalas buvo du kartu viešai su
sirinkime svarstytas ir nėra 
nieko konkretaus padaryta.

Tą reikalą veda Bendruome
nės valdyba, arba teisingiau 
jos pirmininKas ponas A. Va
laitis, kuriam Hamiltono lietu 
vių visuomenė yra pareiškusi 
net du kartu savo pasitikėjimą 
per visuotinius susirinkimus. 
Jis yra autoritetingas tarti sa
vo žodį ir per spaudą.. Man, 
atrodo, kad laukimo taktika, 
kol galutinai paaiškės visas rei 
kalas, nėra bloga. Pagaliau su

TRAGEDIJA NUSKAMBĘ JUSI D. P. SĄSKAITON.

būtų tvarkoje.
ko, kad nėra namų be dūmų. 
Yra trūkumų ir Hamiltono vie 
šąjame gyvenime.

1948 m. sausio m., su pir
muoju tekstilininkų transpor
tu iŠ Vokietijos į Wellandą at 
vyko ir keli lenkai, kurių tarpe 
ir Leon Mroczkowski Jau iš 
pirmųjų savo žingsnių pasiro
dė kaip žiaurus asmuo ir visų 
darbininkų dėmesys buvo nu
kreiptas į jį. Buvo pasikėsinęs 
net prieš fabriko vadovybę. 
Vieną kartą nubėgęs į raštinę 
išvaikė tarnautojus ir ieškojo 
papjauti fabriko direktorių.

Baigęs po metų sutartį Em 
pire Cotton Hills apleido ir ga 
vo darbo Pove - Hersey Tubes 
LTd. Iš savo menkų su taupų 
jau buvo pasistatęs dviejų kam 
barių namelį 162 Souer Avė., 
Crowland. Vėliau susitaręs su 
aita lerfkų šeima, prie savo na
melio pristatė vieno kambaiio 
priestatą ir įleido juos gyven
ti. Tokiu būdu trijų kambarių 
namely, gyveno 2 šeimos: Le
on Mroczkowski su žmona ir

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 
x CLEANED \

CITY-WI BE PICK-UP 
AND DELIVERY \

FUR AND GARMENT STORAGE 

MONTREALIS 2836 Allard
xx

gero savo noru, yra taip gi 
įabai opus dalykas.

Sakysim, Hamiltone yra vie 
aas kitas labai turtingas lietu
vis, bet jis nieko neduoda ir 
ntaukoja lietuviškiems reika
lams, bet juk jėgįa jo nepriver
si to daryti. Tai priklauso nuo 
geros valios. O neturtingas pa 
aukoja ir paskutinį skatiką. 
Čia yra kiekvieno moralinis rei 
kalas.

VLIKO kai kurių atstovų 
nusistatymas prieš M. Lietu
vos atstovą yra bent 80% vie
šosios lietuvių visuomenės 
smerkiamas. Ir tie užsispyrė
liai kada nors turės savo nuo
dėmes išpirkti labai skaudžiai. 
Čia nepadės jokia kazuistika. 
Hamiltoniečiai labai gerai pa
darė pasmerkdami šį VLIKO 
užsispyrimą. Alg. Girdvainis.

dviem vaikais ir Joseph Skryn 
nik su žmona ir dukrele.

Žudiko žmona Helan dirbo 
Empire Cotton Hills. Grįžu
si iš darbo gegužės 31 d. po 
23 vai. rado žiaurų vaizdą Ant 
grindų kraujuose paplūdę gu
lėjo trys lavonai: Joseph 
Skrynnik, Anna Skrynnik ir 
jos vyras Leon Mroczkowski. 
Apie jvykį tuojau pranešė vie
tos policijai.

Du Mroczkowski vaitkai, Te- 
dy 10 mėnesių amž. ir Silves
ter 3 metų gulėjo vienoje lo
voje, o 13 mėn. Sophie Skryn 
nik gulėjo atskirai. Iš karto 
buvo manyta, kad išžudyti ir 
vaikai, bet vėliau paaiškėjo, 
kad jų būta t>!k kraujais susite 
pusių. 13 men. Sophie Skryn
nik (kaipo našlaitė) buvo pa
rota policijos globon, o Miocz 

kowski vaikus paėmė globoti 
dvi kitos lenkų šeimos.

Nusikaltimo vietoje prie la-

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas
Tr. 1135 

vonų raąti ir nusikaltimo įran
kiai — kirv‘s ir 3 skustuvai. 
Kirvio smūgiais buvo sutriuš
kinti Joseph ir Anna Skrynnik 
galvos kaušai. Taip pat rasta 
ir skustuvo pjūvio žymių. 
Antruoju skustuvu persipjovęs 
gerklę patsai žudikas, o trečia 
jam skustuvui pritrūkę aukos 
■r liko nepanaudotas.

Abiejų šeimų vyrai šiuo lai
ku buvę bedarbiai. Tragedijos 
dieną Mroczkowski dirbęs 
prie namo darže, maždaug iki 
22,30 vai., o Skrynni-k buvęs 
meškerioti. Niekas iš kaimynų 
negirdėjo nei mažiausio triukš
mo ir tikroji šios tragedijos 
priežastis liko paslaptyje.

Reikia manyti, kad ši trage
dija yra piaeito karo pasekmė, 
nes L. Mroczkowski veik 4 me 
tu& išbuvęs vokiečių kacete. Jo 
nervai kasdien blogėjo. Jo 
žmona irgi buvusi apie dve
jus metus kacete ir tik iš jo iš 
ėję apsivedė ir vėliau kitų 
tremtinių tarpe pasiekė Kana
dą. K. Žukauskas.

KAMINSKIEČIAI DISKU
TAVO DULLES„KARAS 

AR TAIKA”.
Gegužės 27 d. Oa'kvillėj pas 

p. p. Ancevičius eilinis disku
sinis socialistų subuvimas, ku 
rio svarbiausiuoju punktu bu 
vo gvildenimas žinomo Ameri
kos politiko John Foster Dui- 
les prieš keletą savaičių pas-io- 
džiusios garsios knygos „War 
or Peace“ — Karas ar taika. 
Dulles, kaip žinia, yra žymiau
sias respublikonų partijos tarp 
t autinės politikos žinovas ir ka 
ro metu bei pokariniam laiko
tarpy nebuvo nė vienos svar
besnės tarptautinės konferen
cijos, kurioj jisai nebūtų daly
vavęs kaip Amerikos delegaci
jos vienas iš reprezentantų ar 
patarėjų. Nieko tad nuosta
baus, kad su nepaprastai dide
liu dalyko žinojimu ir tiesiog 
nuostabiu atvirumu jisai nagri
nėja savo knygoj visą pasauli 
jaudinančią, karo ar taikos di
lemą. Su ta, verta kiekvieno 
galvojančio žmogaus dėmesio, 
knyga kaminskiečius supažin
dino dr. Ancevičius vaizdžiai ir 
/šsarųjai atpasakodamas Dui- 
les samprotavimus. Dr. An. le 
feratas sukėlė nepaprastan gy

vas diskusijas, kurios rode,
--------- -------- , —. š;tų kuklių u blankių žodelių,

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ —APSIDRA USK1M ŠIANDIEN į beriamų ant jo karsto, dėk>n-
- ____ « ga* taurų savo mokytoja prisi-Alb. TSORKELILNO AGE1S 7 L ROJĘ minti. J Kardelis.

_ „ „ 1 nwwmmwwwwwwm*MONTREAL ENTERPRISESREG“ D . | „GENOCIDE’’
Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, g Knyga anglų kalboje, apie 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- § trijų okupacijų metą Lietuvo- 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinate telefonu arba užeikite: 3 Je-
Kasdien: Antradieniais: « Galima gauti Toronte šiuo
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St., 1 adresu: V. Kvedaras, 12 Thor
Montreal, Que, Ville Lasalle, Que g burn Ave., Toronto, Ont. Kai
Tel. AM. 0342' Tel TR, 8112. ’ | na 2 do1-

I
 LIE! I VIS DAZI1 OJAS į

Dažau namus iš lauko ir vidaus. S
Darbas atliekamas sąžiningai ir gerai.

Kreiptis: nuo 6 vai, vak., šeštadieniais ir sekmadieniais g
visą dieną. g5659 — 12 avė Rosemount Montreal, Tel. HO 7338. w

JC

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

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

atlyginimo. 

MUSU SPORTAS
JAUNIMAS SĖKMINGAI VERŽIASI PIRMYN

Prieš dvi savaites Montre- 
alyje įvyko tarpusavės dviejų 
Montrealio lietuvių krepšinin
kų komandų rungtynės, apie 
kurias praeitame „NL“ nume
ry pasirodė netiksli žinia. Da
bar patikslinamą.

Žaidė dvi komandos: pernai 
pasireiškusi vyresniųjų koman 
da ir jaunųjų komanda. Rung
tynės negalėjo būti pabaigtos, 
nes pavėluotai buvo pradėtosdr 
salė turėjo būti užleista kitoms 
žaidynėms. Bet sportininkams 
vis dėlto verta žinoti, kad šios 
rungtynės pasibaigė jaunimo 
laimėjimu — 25 : 18 santykiu.

Jaunimas, pasirodė, dirba ir 
darbas neša gerų vaisių.

Nesp,
LIETUVIŲ STALO TENISO 

PIRMENYBĖS
Anglijoje įvyko gana reikš

mingos sportinėje dvas-oje pir-
J C1

kad susirinkimas norėjo kuo 
nuodugniausiai susipažinti su 
Duulles įdomiomis ir pamokan 
čiomis mintimis apie padėtį pa 
šauly ir įvairiausias vis karš- 
tėjančio t. v. šaltojo karo ma
chinacijas ir kombinacijas.

Oakaviliškis.
UŽMUŠĖ LIETUVĮ.

Calgary, Alberta. Vietos 
angliški ląikraščiai pranešė, 
kad sunkvežimis, užkliudęs 
motocifklistą, D. P. lietuvį 
Evaldą Šukį, užmušė. Vėlio
ms dirbęs netoli Olds pas vie
ną farmerį. Palaidotas Olos 
kapinėse. Apylinkės lietuviai 
apie įvykį sužinojo iš angliš
kos spaud. ir radijaus. Vietos 
pol-cija painformavusi apie 
mirtį jo motiną, kuri yra emi
gravusi į Australiją. Ten pat 
sužinota, kad velionis turėjęs 
draugą, gyvenantį prie Wini- 
pego.

L'udnas ir netikėtas įvykis 
primena skurdžią lietuvio trem 
tinio dabą — mirtį tarp sveti
mųjų, nepamačius tėviškės. 
Gaila ta-p pat, kad naujai at
vykusieji į šį kraštą pamiršta, 
kad lietuvių galima rasti kiek
vienoj pasaulio vietoj — rei
kia ir patiems savęs nepasimes 
ti. V. G. 

mosios lietuvių stalo teniso pir 
menybės, kuriose išryškėjo ge
riausieji stalo tenisininkai Ang 
Ii joje.

Halifaxo YMCA salėje susi
rinko 19 tenisininkų. Dau
gumas iš tolimesnių krašto vie 
tovių: Londono, Gloucesterio 
ir kitur, atvyko nepagailėda
mi kelionės išlaidų, nepabugda 
mi nuovargio.

Į tenisininkus žodį tarė vie
tinio DBLS skyriaus pirminin
kas ir DBLS Sporto Sąjos var 
du sveikino V. Bruzgelėvičius.

Pirmenybės vedamos ketu
riomis grupėmis, iš kurių į pus 
finalį be pralaimėjimo iškopia: 
A. Remeikis, V. Piščikas, B. 
Vilūnas ir S. Navickas, o su 
vienu pralaimėjimu: P. Kaktį 
ranas, H. Petkus, R. Damb
rauskas ir V. Dulkė. Pusfina
lyje įvyksta visa eilė karštų ir 
įdomių dvikovų ir netrukus 
žaidėjai pradeda skirstytis vie
tomis. Įdomiausia ir bene il
giausia kova buvo Remeikio ir 
piščiko. Sviedinėlis išlaiko
mas ant stalo po keletą ar ke
liolika minučių dėl Piščiko už
sispyrimo gintis ir pulti. Abu 
prityrę žaidėjai, bet visgi Pišči 
kas priverčia Remei/kį po 5 se
tų kovos pasiduoti bendru re
zultatu 3 : 2.

Priešfinalyje susitinka nė 
vienų rungtynių nepralaimėjęs 
Vilūnas su Kakeranu. Įdomu, 
kad abu varžovai yra linkę į 
kuo skubiausi taško iškovojimą, 
todėl išvysto stiprius puolimus 
ir kontrpuolimus, už -ką žiū
rovai jiems nepagaili „katu
čių“. Pelnytai laimi Vilūnas 
2L12, 24:22 ir 21:14, o Kake- 
ranui užtikrinama 3-ji vieta.

Finale susitinka Vilūnas ir 
Piščikas. Iš jų vienas turi bū
ti meisteris, bet kuris? Per 
šias rungtynes Vilūnas ne tik 
įrodo, kad jis gali kirsti milti
nus smūgius, bet taip pat ir 
gintis ar staiga pereiti į puoli
mą, todėl visiškai pelnytai lai
mi prieš į gynimąsi linkusi 
Piščiką 21 : 18, 21 : 18 ir 21 : 
17 ir tuo tampa Anglijos lietu
vių stalo teniso meisteriu.

Pirmųjų trijų vietų laimė
to jams DBLS Sporto Sajos 
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, fl

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.— -^p.-- __ ,f . ,p........ ...... m. ...y, »r ■ - ■
g ■ M, »C H W'=====M====cg»

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon). j
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei pat- I 

L duodant namus ir visų rūšių biznius. <1
|‘ Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.

2057 St. James St. W., Montreal. Tel. WI 0227 
(Dieną i» naktį)
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daiktines dovanėles įteikia Sa 
jos vadovas G. Glatkauslcas, o 
Vilūnui pereinamąją taurę, pa 
linkėdami meisteriui ją išlinky 
ti ir sekančiose pirmenybėse.

Po šio žaibingo stalo teniso 
turnyro paaiškėjo geriaus‘eji 
įenisininkai ir vietomis pasi
skirstė šiaip — I—B. Vilūnas, 
II—V. Piščikas, III—P. Kake- 
ranas, IV—H. Petkus, V—V. 
Remeiįkis, VI—Dulkė, VII— 
S. Navickas ir VIII—R. Damb 
įauskas. Ab.

(Atkelta iš 3 psl.)
DR. K. GRINIAUS 
TESTAMENTAS

Dr. K. Grubus buvo tiesaus 
ir atviro būdo. Teisybę saky
davo atvipai į akis. Ne žodin
gas, bet labai konkretus. Ste 
bino nepaprasta atmintimi.

Šiai pokarinei kartai jis bus 
atmintinas ypač savo testamen 
fru ir didžios tolerancijos dek
laracija: „Vts< visiems paskelb 
kime amnestiją ir bendromis jė 
gomis kovokime už Lietuvos 
laisvę“. Tuos principus jis įra 
šė ir savo „Atsiminimų ir min
čių“ * vedamosiomis gairėmis, 
kurias verta čia prisiminti:

„Norėčiau savo tą palikimą 
palydėt šiomis mintimis: 
Džiaugsiuosi, jej Skaitytojai 
pastiprins savo dvasią ir norą 
rašęs „atsiminimus“, jei atsi- 
ir toliau su atsidėjimu, rūpintis 
tautos likimu. Nesigailėsiu pa 
rašęs „Atsiminimus“, jei atsi
ras daugiau toįkių, kurie ne tik 
mėgsta giedoti „Lietuva, Tė
vyne“, bet ir gyvenime vykdyt 
tos mtįsų tautos Mados idėjas. 
Norėčiau, kad mes tvirčiau ei
tume mūsų tautos apaštalų — 
Valančiaus, Basanavic-aus, V. 
Kudirkos, P. Kraučiūno pėdo
mis. Gailėkimės Lietuvių Tau 
tos! Dar labjau pamilkime Lie 
tuvos žemelę! Dar daugiau rū
pinkimės jos išlaisvinimu!“ .

K. Grinius dar pats tikėjosi 
išvyst* laisvą ir nepriklausomą 
Lietuvą, kuriai ir kurios žmo
nėms jis yra paaukojęs visą sa
vo vaisingą gyvenimą.. Deja, 
ligos pakirto jo nusilpusį kūną, 
kai dvasia buvo tvirta ir ryž
tinga.

Lietuvių tauta didžiai dčkin 
ga bus dr. Kaziui Griniui už 
didžius jo darbus, kuriems su 
rašyti reikia didelių knygų ne
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1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lažinių 
Siuntinys Nr. 90-—$5.00

1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
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 
3. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. $ya sv. margar. $3.50

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
% 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 
% 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

Sotus Alkanam Padėk
AID OVERSEAS, INC., 2244 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 pūkuojami Europos san dėliuose, 
o užsakymai iš Chicagos 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 N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 

sv. 3 ozs. kiaulin. taukų 
sv. 2 ozs. šokolado 
sv. 2 ozs. cukraus 
sv. 2 ozs. degintos kavos

2
1 
1
1

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
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.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 N r. 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 bv. degintos kavos
1 šokolado
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KAIP BUVO VYKDOMAS KOMUNISTINIS NUSIKALTIMAS LIETUVOJE
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

kį formaliai paskyrė pirminin
kas, einąs Prezidento pareigas 
Antanas Merkys. Bet vos jam 
atsistatydinus, Paleckis jau bu 
vo paskelbtas prezidentu, o 
Krėvė - Mickevičius — pirmi
ninku.

Beje, prieš tai suvaidintas 
mažasis 
na, ka'p negrįžtąs, paskelbtas 
atsistatydinusiu, nors jis to ne
buvo padaręs. Paliktam jo 
pavaduotojui p. Merkiui per
duotos visos Prezidento teisės. 
O jau šis, kaip „tikras“ prezi
dentas, paskyrė m'-nisteriu pir- vėj. 
mininku Paleckį. Raida aiški: 
Merkiui atsistatydinus Mimste 
rių pirmininlkas eina Preziden
to pareigas. . . ir šeimininkau
ja pagal 1938 metų kpnstitucL 
ją, kuriai, beje, Paleckio suda
rytoji vyriausybė iškilmingai 
pasižadėjo, dalis kabinieto, re
gisi, prisiekė. Tais įvykiais 
ypač domėjosi Vokietija. štai, 
ką apie tai sako slaptieji Hit
lerio kanceliarijų dokumentai:

Reicho užs, reik. m«n. asmeni
no štabo Vokietijos užs reik, 

min-jai telegrama
Baumschule N. 57, birželio 16 
d. teletypu ponui v. Grundherr 
(Vokietijos uis. reik, m-jos po 
Etinio skyriaus pareigūnas Bal 
bjos valstybių reikalams, per 
ministerio Įstaigą.

Reicho užs. rei'k. ministeris 
prašo jus galimai greičiau pra
nešti jam, ar Baltijos valsty
bėse pastebima tendenciją su
laukti paramos iš Reicho ir ar 
pastebimos pastangos sufor
muoti bloką. Savo pranešimą 
pateikite teletypu.

Sonnenleiter“.
Vokietijos užs. reik, min-ja 

Reicho užs, reik, ministeriu: 
teletypas

Berlin, 1940 m. birželio 17 d. 
Liečia Baumschule 1940. VI.

16 d. telegramą Nr. 57
I. Bendradarbiavimas tarp 

Baltijos valstybių Estijos, Lat

Laiškai redakcijai

smut telis: A Sfneto-

vijos ir Lietuvos grindžiamas 
tų trijų valstybių 1934 m. rug 
sėjo 12 d. dešimčiai metų su
darytąja tarpusavio susipiati
mu -i bendradarbiavimo sutar
timi. Be to, Latvija ir Estija 
1923 m. lapkričio 1 d. pasira
šė tarpusavio gynimosi paktą. 
Praktiškai palifinis bendradar
biavimas reiškėsi svarbiausia 
užs. reik, min-rių pusmetinė
mis konferencijomis ir bendro
mis spaudos konferencijomis; 
iš antros pusės per jas pasi
reikšdavo nesutarimo ir rivali- 
zacijos ženklų Baltijos sartar-

Latvija ir Estija įsakmiai 
nuroc ydavo savo nesiinteresa- 
vimą Klaipėdos ir Vilniaus 
klausimais, svarbiausiais Lie
tuvai. Rusijos dabartinis tvir
tinimas, kad Lietuva yra prisi
dėjusi prie Estijos - Latvijos 
karinio pakto, pagla turimas m 
formacijas, yia be jcxk:o pagnn 
do. Dėl labai panašios tų kraš 
tų ekonominės struktūros, ūki 
rus bendradarbiavimas tarp tų 
valstybių, nežiūrint padėtų di
delių pastangų per pastaruo
sius metus, nėra padaręs ver
tintinos pažangos. Nuo So
vietų 1939 m. rugsėjo - spa
lių m. tarpusavės pagalbos pak 
to sudarymo su Baltijos vals
tybėmis, tarp Baltijos valsty
bių nėra giaudsenio bendradar 
biavimo anti-rusiška prasme. 
Trijų Baltijos valstybių vyriau 
sybės supranta tokios politi
kes pavojus, turėdamos galvoj, 
kad Sovietų Rusijos kraiuome- 
nė jų kraštus gali okupuoti.

II. Dėl tų pačių priežasčių 
negali būti klausimo — per pa
staruosius kelis mėnesius — 
apie Baltijos valstybių užs. po 
htikos pereinamumą nuo Vo
kietijos. Išt-krųjų, Lietuvos vy 
riausybė ligi pastarųjų dienų, 
matyt, nebuvo visiška* tikra, ar 
mes esame politiniu požiūriu vi 
siškai nesuinteresuoti Lietuva, 
taip kad daugelyje sluogsnių, 
pav., Lietuvos ministerio (Ber 
lyne) atveju, gal būt, buvo

kiek vilčių, kad Vokietija, Ru 
sijos tolimesnių reikalavimų at 
sitikimu, tars Maskvoje žodį 
už Lietuvą, nors, tikrai, nieka
dos iš mūsų pusės nebuvo duo 
ta jokios progos tokiai prielai
dai.

Iš antros pusės, mūsų ekono 
miniai saitai su Baltijoj valsty
bėmis nuo karo pradžios bu
vo labai sustiprinti. Atsižvel
giant į Baltijos valstybių dide
lę svarbą Reicho karo ūkiui, 
prašau perskaityti pridedamą 
min. Schnurre pro memoria.

Grundherr“

Vokietijos užs. reik, m(in-jos 
valstybės sekretorius visoms 
Vokietijos misijoms: apHnk- 

raštinė telegrama 
„Berlynas, 1940 m. birželio 
17 d.

Informacijai ir orientacijai 
jūsų pasikalbėjimams.

Be pasipiiešinimo įvykdytas 
Rusijos kariuomenės dalinių 
įkurdinimas Lietuvoje, Latvijo 
je ir Estijoje, o taip pat, Balti
jos valstybių vyriausybių re
organizacija, rusų vyriausybės 
siekta patik-mesniam bendra
darbiavimui su Sovietų S-ga pa 
tikrinti, teliečia. Rusiją ir Bal
tijos valstybes. Dėl to, turint 
galvoje mūsų nepasikeitusius 
draugiškus santykius su Sovie
tų S-ga, nėra jokio pagrindo 
mūsų nervingumui, į kurį 
mums užsienio spaudos dalis 
aiškia* pramatomu būdu pri
skiria.

Pasikalbėjimų metu prašau 
susilaikyti nuo pareiškimų, ku

lie galėtų būti palaikomi šališ
kais.

Prašau patvirtinti gavimą.
Weizsacker“.

1940. Vi. 17 d. atėjęs „Liet. 
Žinių“ redakcijon, visus radau 
nusiminusius. . Netrukus suži
nojau, kad Paleck-s su Dekano 
zovo palaima jau sekmadienį 
J. Šimkų paskyrė „Lietuvos 
Aido'“ redaktorium, nors pats 
Paleckis formaliai dar nebuvo 
paskirtas skyrėju. Netrukus 
sužinojau, kad

Paleckis skiriamas 
premjeru. . ,

Tai buvo jau prieš dešimtį 
metų. . . Kai kas jau ir prisi- 
miršta. Atsimenu, kažkaip su
siradęs telefoną, paskambinau 
jam. Atsiliepė prislopintu bal
su, lėtai, nepatogiai.

— Ar tikrai premjeru ski
riamas? — paklausiau.

.— Tai kaip ir skiriamas. . 
šitoms atsakingoms parei
goms. . . Bet kažin, kaip č>a pa 
daryti? — lyg mane klausė Pa 
leckis.

— Kito dabar nėra tokioms 
pareigoms, — atsakiau.

Žinią pranešiau bičiuliams, ir 
netrukus ji buvo visiems žino
ma. Užsienių žurnalistai -------
Reuterio dr. Poleskis, DNB— 
Hildebrantas ir kt. mane ataka 
vo, — ar tikrai?

Deja, buvo taip. Dėl as
mens, galima turėti įvairių nuo 
monių. Aš gi esu tos, kad kvis 
lingą, deja, mūsų laikais nesun 
ka rasti. Ne Paleckis, tai Ko
ganas, ne Koganas, tai Chai
mas ar Mečys būtų buvęs, ir

tikrai „konkuravo“. Pats Pa
leckis man sakė, kad pirmoji 
kandidatūra buvo dr. Kogano, 
tiktai vėliau rusai, bijodami 
pasipriešinimo ir pasipiktinimo, 
kad žydas bus Lietuvos prem
jeru, atsisakė jo kandidatūros 
n paskyrė Paleckį. O gal tai 
buvo tam tikras manevras, kad 
Paleckį iškeltų „lietuvybės“ 
gelbėtoju“.

O J. Paleckio 
bė — būti vadu. 
t‘ko „vadoms“ Ulmanis. Apie 
kurį ir panegirikų knygą para
šė, to „vaaonio“ lėšomis išleis 
tą. Nuo to „vadonio“ stalo tru 
pinių teko ir J. Paleckiui.

(Bus daugiau).

didelė s-lpny- 
Jam ypač pa

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

« MES SUTEIK'AME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA

Gerb. P Redaktoriau,
Negalėdamas pats užsukti į 

redakciją (kadangi grįžę iš 
Port Alfred, Montrealy tesu
stojome labai trumpai) rašau 
Jums šias porą eilučių.

Šiandieną mes jau Quebec“ o 
uoste, o poryt ištraukiame il
gos kelionės po Karibų jūrą, 
Panamos kanalą ir Pacifiką. 
Atrodo, stosime Kuboje, Bri
tų Hondūre, Kolumbijoje, Gu 
atenąaloje, o po to Kalifornijoj 
— Los Angeles ir, galiausiai, 
Vancouveiy B. C.

Gaila, tenka palikti mylimą 
jį Montrealį, bei visą veikimą

pačiame pavasario grožy. Gry 
šių, gal, kai jau piknikų nebe
bus, — apie rugsėjo pabaigą.

Nenorėdamas atitrūkti nuo 
Montrealio ir bendrai nuo Ka 
nados lietuvių gyvenimo, bei 
jo įvykių, norėčiau ,,NL“‘ ma 
lyti būdamas ir toli nuo Kana
dos. Todėl maloniai prašau 
D. G. Redakciją siunt inėti Lik 
raštį nauju adresu.

Reiškiu pagarbą ir linkiu 
smagios vasaros bei malonių 
piknikų Ville Lašale j.

Jūsų N. Baltrukonis.

Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname'Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininką' 
ir kalbinmkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

I JONAS JUSKAITIS
1 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494
$ Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

SKUBIAI PARDUODAMAS 
4-rių kambarių namas ant 2-jų 
lotų žemės. Maži taksai. Ligi 
tramvajaus pėsčiom 10—lo mi 
nučių. Geros mokėjimo sąly

gos. Kaina 1.800 dol.
Adresas: 6091 Azilda St., Tet- 
reultville, Montreal 5. Važiuo
ti Hochelaga ir Des Ormeux 

busais.

Nuo 1 liepos 
IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

Tel HO 7338

ANGLŲ KALBĄ BESIMO
KANTIEMS.

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

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

kaina $ 2,50.
Užsakymus ir pinigus siųs

kite :
1. Mrs. I. Andruškevičienė,

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

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

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

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

5. Lietuvių Valgykloj, 870 
Dundas St. W., Toronto, 
Ont.

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec,

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

PADĖKOS
PADĖKA

Toronto Ateitininkų kuopa, 
gerai suprasdama sveikos in
teligentijos piieauglio reikalin
gumą mūsų tautai ir valstybei 
bei įvertindama mūsų studen
tų ir doktorantų pastangas šie 
kiant aukštojo mokslo sunkio
se sąlygose, paskyrė didelę da
lį savo kuklių pajamų sušelpti 
mūsų tautiečius, einančius 
mokslus Toronto Universitete 
ir Ontario Meno Akademijoje.

Tebūnie ir šioje vietoje lietu 
vių studentų Sąjungos vardu 
leisti išreikšti gilią padėką To 
ronto Ateitminkų Luopai už 
tą jos kilnų darbą.

Jonas Juškaitis,
Lietuvių Studentų Sąjungos.

Valdybos pirmininkas.
PADĖKA

Miss Dzion už didelę para
mą, kuri davė kalinėse savo 
šeimos tarpe sklypą. Ji yra ang 
iė, mqkytoja.

P. Dr. Bingamui ir Mrs. Bin 
gamui, už rūpinimąsi laidotu
vėmis ir visiems lietuviams, ku 
rie dalyvavo laidotuvėse, tariu 
nuoširdų ačiū.

Vytautas Eigelis.

PADĖKA
Mūsų brangiam tėveliui ne

tikėtai mirus, mums taip dauf 
padėjusioms ir mus užjautu- 
siems lietuviams, nuoširdžiai 
dėkojame.

Dėkojame: Kun. V. Rudzms 
kui už dvasinę pagalbą bei pa 
tarnavimą paskutinėje velio
nio kelionėje į amžinąją poil
sio vietą, Dr. A. Kaveckui taip 
daug padėjusiam nelaimės va
landose, Londono Liet. Bend- 
nės Pirm. p. A. Patašiui, St. 
Joseph Hospital liet-ms, Lon
dono skautams, p. Eimantu-, p. 
p. Statkams, p. p. Stradoms- 
kiams iš Delhi, p. p. Dragū- 
nevičiams, p. Kaizerytei ir vi
siems lietuviams, kurie mums 
pagelbėjo iosę sunkiose valan
dose. Jūsų auka mumyse liko 
ilgam prisiminimui.

Sabaliauskų šeima,
London, 6. 6. 50.

PADĖKA
Geraširdžiams Kanados lie

tuviams Mrs. Mr. Paznokai- 
t'S, gyv. 7125 Fabre Str., Mont 
real, maloniai suteikusiems 
Švedijoj esančiam mano bro
kui su šeima reikalingas ga- 
i anti jas, dėka 'kurių šiomis die 
nomis yra gautas leidimas 
jiems imigruoti į Kanadą, tc-š 
kiu tikrą ir nuoširdžią padėką.

Mališka J.

PAIEŠKOJIMAI
t— Ponas dr. Geiliu», sku

biai atsiliepk, turiu svarbių rei
kalų: Juozas Ordas, Hotel Ri- 
deau, Smith's Falls, Ontario.

— Paieškau Juozą Kriau
čiūną, kilusį iš Girėnų (Papeč- 
kių) km., Vištyčio vai., Vilka 
viškio aps. iš tremties, Vokie
ti jos, imigravusį Kanadon. Ži
nantys maloniai prašau praneš 
(i; V. Alkevičius, 8792 Cham
berlain Ave, Detroit 9, Mich. 
USA.

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

„THE MACCABEES UN S.CO.“
kun jau 72 metus sąžiningai patarnauja 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju 

mažamečius vaikus.
Informpicijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar drauf

kenck ciu nuo ligų

jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS-

VIRBALI ELECTRIC REG’D I
TEL. DO. 3655 j;

Lietuvis Elektros Kontraktorius <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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST,

KŲ REIKMENŲ.

ATSILANKYKITE PAS MUS ASMENIŠKAI ARBA RAŠYKITE MUMS SAVO 
GIMTĄJA KALBA. KRE PKITĖS PAS MJSS 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, PENICILLIN© IR Į VAIRIŲ SERUMŲ

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C, E, DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVĖ

HA. 7251 QIEN4 ir naktiHA. 7251
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ŠJ ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 17 DIENĄ, 7 VALANDĄ 30 MINUČIŲ VAKARO GESU HALL, 1200 BLEURY STREET

ATIDAROMAS LIETUVIU DRAMOS TEATRAS MONTREALY
STATOMA ANTANO ŠKĖMOS TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMATINĖ LEGENDA

„ŽIVILĖ“
Stato režisierius
Dekoracijos ir kostiumai daii.
Meniškas dekor-jų išpildymas

Dalyvauja:

Užkulisy damuoja op. sol. 
ir oktetas, vedamas muz.

Albinas Bielskis
dailininkas.

Kazys Veselka
aktorius

MONT1REAL
PROTESTO
maloniai kvie- 
dalyvauti Lie- 
dienų minėji-

VISI I
Visi lietuviai 

čiami ir prašomi 
tuvos nelaimės
me, kuris yra ruošiamas drau
ge visų (trijų Pabaltijo tau
tų — Estų, Latvių ir Lietuvių.

Minėjimo išvakarėse, birže
lio 17 dieną, 7 vai. 30 minučių 
po pietų Gesu Hali, 1200 Bieu 
ry St.» Lietuvių Dramos Teat 
i'o Montrealy atidarymo spek- 
tajklis, kuriame statoma Anta
no Škėmos dramatinė legenda 
.ŽIVILĖ“ režisuojant Jur
giui Blekaičiui, dalyvaujant pa 
čiam autoriui A. Škėmai, kuris 
atvyksta iš Broojklyno Pasta
tyme dalyvauja Op. sol. E. Kar 
delienė ir muz. A. Piešines ve 
damas oktetas. Pastatymas ei
na su dainomis ir muzika. (Žiū 
rėk skelbimą).

Birželio 18 dieną, sekmadie 
nį, 11 valandą lietuvių parapi
jos bažnyčioje gedulingos pa
maldos už kritusius kovose del 
Lietuvos laisvės ir už kenčian
čius.

Tą pačią birželio 18 dieną, 1 
valandą 30 minučių po pietų 
bendras trijų tautų — Estų, 
Latvių ir Lietuvių — protesto 
pareikimas prie Nežinomojo ka 
reivio paminklo — Dominion 
skvere, kuris yra prie Windsor 
ir Dorchester gatvių susikryžia 
vimo. Čia bus padėtas bend
ras trijų tautų vainikas, bus 
atstovų (kalbos ir dalyvaus tri
jų tautų chorai.

Visi tautiečiai kviečiami da
lyvauti skaitlingiausiai. Mo
terys prašomos apsirengti tau
tiniais drabužiais.

Minėjime dalyvauja
lietuvių organizacijos, apjung
tos Montrealio ALOKo.

,Nė vieno lietuvio tenelicka, 
kuris nejaustų pareigos daly
vauti proteste dėl smurto, tau
tų naikinimo ir žiaurios okupa 
cijos. Visi už didžiuosius žmo
niškumo ir tautos siekimus bei 
principus.
LANKĖSI „NL“ REDAKCI

JOJE IR AUKOJO
Praėjusią savaitę „NL“ re

dakcijoje lankėsi iš Timiskam- 
ming p. Pauža ir iš Toronto p. 
Švelnys su žmona. Atsilankiu 
šieji nuolatiniai „NL“ skaity
tojai laikraščiui paaukojo po 5 
doUerius, už ką širdingai dėko 
jama.

ŠAėmet, kaip ir pernai, atos
togaudami, Montrealy lankėsi 
iš Norandos Leonas Garbačiaus 
kas, Vytas ir Marijonas Paš- 
kovičiai ir Antanas Dailidonis, 
kurie sekmadienio popietę pra 
leido montrealiečių tarpe — 
„NL“ piknike.

PASKUTINĖ GEGUŽINĖ
Praėjusį sekmadienį, biižc- 

Jio 11 d., gegužinė •* piknikas 
buvo labai gausus publika. Bet 
oras,, nežiūrint, kad jau pusė 
birželio, nesu: _ 
vo ir praėjus} sekmadienį, nors 
piknikų vieta: tuo atžvilgiu la
bai patogi — didelėje medžių 
užuovėjoje, kur vėjui sunku 
prasiskverbti.

Praėjusį sekmadienį jau 
daug privažiavo karų — auto 
mobilių, nes kelias jau vitai

visos

DEMONSTRACIJĄ.
įmanomas atvažiuoti į pačią 
piknikų vietą. Nors farmos &a 
vinin'kas mašinoms padarė ats 
kirą kelią, bet jos juo nepasi
naudojo ir pramynė kelią bend 
r^i-

Ateinantis sekmadienis ge
dulo diena, todėl šokių piknike 
nebus. Kas- norės tač*au pa
būti gamtos sąlygose ir pakvė 
puoti grynu oru, prašomi atsi
lankyti, nors ta diena pralei
džiama gedulo ženkle.

Ateinančiais sekmadieniais 
niknikai bus pradedami 2 va
landą po pietų.

MONTREALIO RADIJAS 
LIETUVIŠKAI

Praėjusį sekmadienį iš Mont 
reafio prancūzų stoties AC K A 
buvo lietuviška transliacija: 
teisininkas p. St. Daukša skai
tė prancūziškai paskaitą apie 
Lietuvos ne'aimes ir muziko 
A. Plešinos vedamas mišrusis 
DLK Vytauto klubo choras ir 
oktetas padainavo lietuviškų 
dainų — choras: Maldą už tė
vynę, Leiskit į tėvynę, Nudavė 
ir Laisvės varpas; oktetas: Jau 
atėjo rudenėlis ir Romuvėnų 
maršą. Transliacija gražiai pa 
susekė ir darė gražaus įspū
džio.

MONTREALIO JAUNIMO 
DĖMESIUI

Birželio 25 d., 11 vai. prieš 
pietus, Lietuvių akademinis 
sambūrys rengia Joninių iški
la. Ekskursija daroma specia 
hai pasamdytais autobusais į 
St. Hilaire, apie 30 mylių nuo 
Montrealio. Bus galimybė pa 
matyti gražią kalnų gamtą ir 
ugniakainio kilmės ežerą. Iš 
anksto apmokant kelionės išlal 
das 1 dol. 50 centų, užregis
truoti iki penktadienio birže
lio 23 d. 2 vai. p. p. pas A. 
Kudžmą 214 — 2 Ave, Ville 
Lassalle, I. Kibirktytę 2567 
Mountgomery, A. Sungaibenę 
3582 St. Juodės Str., Verdun 
TR 0870, St. Naginionis 5421 
Lafound Str. ir I. Kemežytę 
2976 — 11 Ave Rosemount,

■ GR 8862.
Akad, Sambūris, 

SERGA SENAS
1 D. L. K. Vytauto klubo narys 

Juozas Ivinskas; nuo gegužės 
.? dienos guli General Hospital.

I

JŪRŲ SKAUTŲ SUEIGA
; įvyks šį sekmadienį, birželio 18 
‘ d„ 6 vai. pp. piknikų aikštėj, 
1 VUle Lasalle.

Valties Vadas.

JURGIS BLEKAITIS 
ALBINO BIELSKIO
KAZIO VESELKOS

BIRUTĖ PŪKELEVIČ1ŪTĖ 
LEONAS BARAUSKAS 
ALGIMANTAS D1KINIS 
JUOZAS AKSTINAS 
KAZYS VESELKA 
ELZBIETA KARDELIENĖ 
ALEKSANDRO PIEŠINOS

„ŽIVILĖ S” pastatymą lydi varpai, muzika, gies
mės, dainos.

BILIETAI: kasoje prie įėjimo į salę po 1 ir 2 dolerius.
Visi Montrealio lietuviai maloniai kviečiami skaitlingiausiai 

dalyvauti.

Algimantas D’k'nisJuozas Akstinas
aktorius aktorius

„N, L.“ BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS
Nenumačius iš anlksto, kad 

susirinkimas vyksta Devintinių 
dieną, jis teko gerokai pavėluo 
t'i, kad žmonės galėtų atvykti 
ir po procesijų.

Susirinkimą atidarė G. Ruk 
šėnas, patiekęs valdybos vardu 
dienotvarkę, kuri buvo priimta 
ir vykdoma.

Susirinkimui vesti išrinkti J. 
Kardelis ir J. Parojus. Tuo
jau išrinkta ir mandatų komi
sija — L. Girinis, A. Jonelis 
ir A. Matuks.

Pasirodė, kad revizijos komi 
siją ištiko nelaimė — ji, beva- 
žinėdmaa pas narius, prieš pat 
susirinkimą nerado praeito su 
sirinkimo protoįkolo, lodei su
sirinkimas įpareigojo jį rasti ar 
ba su buv. sekretorium ir vai
dyba atstatyti.

Valdybos vardu pranešimą 
padarė G. Rukšėnas. Jis pažy
mėjo, kad pernai akcijų išpla
tinta tiktai apie 50. Kadangi 
spaustuvės mašinos senos, tai 
amortizacija nenustatyta. Dar 
bo sąlygos yra labai sunkios. 
Nors spaustuvės patalpų savi 
rankai, kurie ją priglaudė, yra 
labai geri žmonės ir visokeiio- 
pai palaiko, bet spaustuvė yra 
nepramoninėje vietoje, kur 
spaustuvei veikti yra draudžia 
raa. Susidarė jau tokios sąly
gos, kad netrukus reikia kel
tis į kitas patalpas. Keltis reikia 
ir todėl, kad spaustuvė tom-s 
sąlygomis, kokiomis dabar dir
ba, negali išvystyti darbo, ku
rio būtų ir kuris galėtų nešti 
pelną. Dabar gi, be patalpų, 
(kuriose spaustuvė galėtų veik
ti laisvai, nėra įmanoma plėsti 
darbas. Dabar ji vos spėja ap
tarnauti tiki ai vieną laikraštį. 
Todėl pirmasis tolimesnio vei 
kimo uždavinys — gauti 
talpas.

Šerų sekretorius Leonas 
das pranešė, kad ligšiol

pa-

Gu- 
yra

329 šėrininkai, '(kurie turi 521 
šėrą.

Iždininkas Ant. Gaurys pra 
nešė b-vės kasos stovį: kasoje 
dabar yra 173 do1 66 et.

Revizijos komisijos pirm. 
Henrikas Adamonis perskaitė 
revizijos aktą, kuriame nuro
dyta eilė pa tvarkytinų dalykų, 
daugiausia užsilikusių iš pra
eitų laikų, nes kaikurie as
mens, atrodo, jau jų ir nesu
tvarkys (daug kartų buvo pra 
syti) — tenka pasirūpinti ak
tu, kuris konstatuotų faktinį 
dalykų stovį. Tas buvo kąnsta 
tuota ir diskusijose dėl valdy
bos pranešimų ir todėl priim
tas toks nutarimas, kad, nežiū 
rin,t nieko (ar tie žmonės su
tvarkys ar nesutvarkys), baig
ti su tais dalykais, įgyvendinus 
revizijos komisijų reikalavi
mus.

Naujon valdybon išrinkti; 
Jonas Juškevičius, Jonas Lek- 
nickas, Gediminas Rukšėnas, 
Albertas Jonelis ir Jonas Kar 
delis; kandidatais liko: J. Pa
rojus, A. Matulis ir p. Dasys. 
Revizijos komlsijon išrinkti: 
H. Adamonis, J. Kl-mas ir P. 
Paukštaitis.

Klausimų ir sumanymų vie
nintelis punktas — rasti ar pa
statyti bendrovei patalpas. 
Tuo reikalu kalbėjęs p. Ruk
šėnas sako, kad pradžioje rei 
kia pasitenkintijninimumu. Ir 
nebrangioms patalpoms, pigio 
je vietoje pradžiai užtektų dvie 
jų tūkstančių dolerių. Taip ir 
nusistatyta daryti. Susirinki
mas tam prtairė. Tuo ir susi
rinkimas baigtas.

Galima pasakyti, kad šiemet 
susirinkime nebuvo tų aktu
alijų, kurios reiškėsi pereita
me susirinkime, — todėl jis bu 
vo ramus ir beveik be opozici
jos. Visus klausimus svarstė iš 
esmės, liečiant reikalų gyvu
mą.

Birutė Pūkelevičiūtė Leonas Barauskas
aktorė aktorius

SKAUDŽIŲJŲ TAUTOS DIENŲ MINĖJIMAS,
Šiandien, po devynių metų 

liūdnųjų birželio įvykių, ku
liuos kiekvieną metą mini viso 
laisvojo pasaulio lietuviai

Šią re-kšmę atžymėti, kartu 
susikaupti ir giliu liūdesiu ją 
paminėti, visi lietuviai buriasi, 
kad bendromis jėgomis ir pa- kia tikėtis, kad lietuviai neatsi 

stangomis prisimintų Sibire 
kenčiančius, atiduotų pagarbą 
žiauriai nukankintiems ir nors 
mintimis pagyventų su tėvynė
je nešančiais sunkią ir žiaurią 
svetimą vergiją ir priespaudą.

Toronto lietuviai, kaip ;r per 
aai, šios liūdnos sukakties mi
nėjimą rengia, 
bendro likimo 
viais ir estais, 
mą organizuoja ir jo pravedi- 
rnu rūpinasi Baltų Federacija, 
kurios pirmininku yra lietuvių 
konsulas Kanadoje p.V. Gylys.

Minėjimas-, prasidės birže
lio 18 d. (sekmadienį) iš ryto, 
liet, parap. bažnyčioje gėdulin 
gomis pamaldomis. Po pietų 4 
vai. vyks oficialus minėjimas 
didžiulėje United Church salė nijs au(jėjomis, neatsisakys da- 
je, kuri yra Bloor ir Huron g. 
kampe (ten pat, kur buvo ir 
pernai ruoštas šitoks parriinė- 
jimias). Oficialųjį minėiimą 
atidarys V. Gylys, po jo seks 
latvių ir estų kalbėtojai. Taip 
gi, tam pritaikytą kalbą sutiko 
pasakyti Toronto universiteto 
vyriausias prof. J. Smith.

Meninę programos dalį p*l 
dys taipgi visų trijų tautų, dai
nos bei muzikos menininkai. 
Šioje dalyje, nuo lietuvių daly 
vaus A. Narbuto vadovauja
mas vyrų choras ir sol. p. Si- 
monavičius, kuriam akompo- 
nuos D. Rautens. Šio minėji
mo vadovai ir rengėjai pagei
dauja ir maloniai prašo, kad 
daugiausia lietuvaičių daly 
v aut ų minėjime tautiniais rū
bais.

Į šį minėjimą, kiekvienas lie 
tuvis privalo jausti pareigą at
vykti ir visa d-džiule jėga pa
reikšti pasauliui, kad neteisėtų 
skriaudų, pnespaudos ir žiau
rumo nesame užsipelnę, todėl 
nenurimsime tol, kol pasaulio 
sąžinė pajus neteisėtumą ir pa
reikš savo tvirtą žodį lemian
tį skriaudų atitaisymą ir tikrą 
taiką . (Ikor.)
LIETUVIAI VĖL KVIEČIA- 

MIDALYVAUTI 
PARODOJE.

Jau kelinti metai, kai 
tuvių choras ir šokių grupė 
yra kviečiami dalyvauti Toron

io Nacionalinėje parodoje. Te 
ko patirti, kad ir choras ir tau 
tinių šokių grupė jau gavo kv>e 
timą dalyvauti ir šiemet paro
dos metu rengiamoje Muzikos 
dienoje, kurioje dalyvaus įvai- 
tių tautų meninės jėgos. Rei-

kartu su 
brloiais lat- 

Todėl, minėji-

lie-

HAMILTONIEČIŲ ŽINIAI.
Hamiltono L. B. Apylinkė 

kartu su latviais ir estais mi
nės 14 — 15 d. birželio liūd
nąją masinio išvežimo į Sibirą 
sukaktį. Minėjimas įvyks bir
želio mėn. 18 d. (sekmadienį). 

šyla^Šaltoka "bu 7’5 vai. vakaro Lenkų Vetera-
- nu saleje: 754 Barton St. E.

Minėjimo programą suda
rys: aktas ir meninė dalis.

Kviečiame visus lietuvius, 
kaip Hamiltono, taip ir apylin
kės dalyvauti.

Biržeho 5 d. įvykusios pir
mos po pirmenybių pertrau
kos rungtynes atnešė „Vyties“ 
futbolininkams nelauktą pra
laimėjimą. Gautasis priešiniu 
kas, pralaimėjo Dominijos aipe 
prieš Massey Harris, su kuria 
Letuviai sužaidė lygiomis, pa
sižymėjo savo ištęstu aukštais 
padavimais žaidimu. Šis, sti
lius pirmoje rungtynių minu
lėje suteikė nemalonią staig
meną, kada priešininko toimas 
š kairiojo krašto kamuolys 
pro prabėgusį vartininką sura- 

Hamiltono L. B. L. O. do vietą tinkle. Paskatinti pa-
Komitetaa * Jsekimo, Tartans įgauna lau-

VYTIS — TARTANS 0:3 (0:2)
ko žaidimo persvarą pirmame 
kėlinyje, kuriam įpusėjus iš 
kampinio paduotą sviedinį ka 
nadiečių pus'aukairys puolėjas 
su retu instinktu pasuka gal
va į vartus.

Antras pusiaikis praeina po 
didesniu lietuvių persvaros 
ženklu, tačiau susidariusias pro 
gas nepavyksta išnaudoti, nes 
priešininkas žaidė geru nuotai
kos pakilimu ir lydimas sek
inės. Prieš pabaigą kairiojo gy 
nėjo ir vartininko klaida apmo 
Kama trečiu įvarčiu.

„Vyties' futbolininkai ture
jo pripažinti pelnytą pergalę tėję.

sakys, nes ii šitokį dalyvavi
mai, arba pasirodymai tarpiau 
linėse programose, yra tam tik
ras nuopelnas mūsų siekiuose 
už tautą ir tėvynę. Tuo lab- 
jau, kad į lietuvius visada krei
piamas didesnis dėmesys, už 
jų sėkmingą ir rimtai paruoštą 
pasirodymą, į jų įdomias ir 
skambias liaudies dainas, j jų 
žavius taut iff us šokius.

Dėl didžiuliu pasisekimu 
praėjusios daii. A. Tamošaitie
nės audinių bei tautinių išdir
binių parodos Toronte praei
tais metais ‘r šiemet, vėl ji kvie 
čiama dayvauti.

Tikėkime, kad p. A. Tamo
šaitienė, nežiūrint sunkumų, 
su savo uoliomis ir rūpestingo

yvauti ir šiemet.
Jos atvykimą ir parodą lie

čiančiomis išladomis rūpinsis 
bendras organiz. komitetas, 
kuris šią pareigą atliko ir per
nai, o reikalingą talką parodos 
metu teikti pasižadėjo KLMB 
Toronto apylinkė. (kor.)

MŪRININKŲ KURSAI 
VEIKIA

„Verslo“ s-gos suorgamzuo- 
mūrininkų kursai veikia su 

Jau įsirašė apie

Tartans, nes komandos gyni
me ir puolime pasirodė nelauk 
tos spragos. Nežiūrint šio pra 
laimėjimo, „Vyties“ klubas lai 
kosi vedančioje pirmųjų trijų 
grupėje ir pi‘e išlygintos kom- 
dinės nuotaikos lieka stiprus 
pirmenybių varžovas, nes nau
jasis tabelės vedėjas Tartans 
savo paskutinėse birželio 8 d. 
rungtynėse prarado vieną bian 
gų tašką pr-eš Hungaria.

Birželio men. 11d. „Vytis“ 
laimėjo be kovos 2 pirmenybių 
taškus prieš Ąvro, kuris pa
skirtu laiku nepajėgė išstatyti 
savo komandos Gibson aikš-

— alpuk —-

ti
pasisekimu.
40 vyrų ir nuolat įstoja naujų. 
Kursai vyksta nua gegužės 24 
d. po du kartu savaitėje — 
pirmadieniais ir ketvirtadie
niais bet. parapijos k’-eme. Čia 
vyksta praktikos mūrinimo 
darbai: kiekvienas stato „sa
vo“ namus, kaminus, sienas.

Kursai tęsis 2 mėnesius. J.
DU LIETUVIAI STIPENDI

NINKAI
Trečiųjų metų Ontario Me

no Akademijoje skulptūros stu 
dentė E. Žebrauskaitė išlaikė 
egzaminus su pagyrimu. Jai 
buvo paskirta O'Keefe's stipen 
dija. Pirmųjų melų bendrojo 
kurso studentas V. Vaitiekū
nas gavo Edmund Morris sti
pendiją. Jaunųjų, daug žadan
čių mūsų menininkų kūriniai 
yra ašstatyti Toronto Meno 
Muziejuje.

Praėjusiais metais juodu iš 
niekur pašalpos nesulaukė. Lė 
šas pragyvenimui, mokslui ir 
mokslo medžiagai užsidirbo pa 
tys. Jonas Juškaitis,
SUSILPNĖJO SVEIKATA

Adolfas Bajorinas, kuris k u 
rį laiką mokėsi Toronto univer 
sitete, tiek nusilpo, kad turėjo 
apleisti Toronto. Jis apsigyve 
no prie Simcoe ežero, Ontario 
provincijoje. Linkėtina A. Ba 
jorinui greitai ir pilnai pa
sveikti. kad būtų pajėgus vėl 
studijuoti. (kor.)

„Nepriklausomą Lietuvą“ 
skaitysi —

Visą pasaulį aiškiai matysi.
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