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PABALTIJO BYLA TARPTAUTINĖN VIEŠUMON!
PROTESTO REZOLIUCIJA

1939 m. rugpjūčio 23 d. ir 
rugsėjo 28 d. Maskvoje Ribben 
tropo ir Molotovo pasirašyta
sis slaptas susitarimas sudarė 
konspiraciją prieš pasaulio tai 
ką ir tuo pačiu tiesioginį Bal
tijos tautų laisvės pažeidimą. 
Sovietų vyriausybė šio susita
rimo įgabnl a ėmėsi Baltijos 
valstybių nepriklausomybės 
likvidavimo. Sulaužydama 
arptautinę teisę, nežiūrint Su
sietų vyriausybės pasirašytų 
sutarčių, 1940 metų birželio 
mėnesio viduiyje Baltijos vals 
tybės buvo Sovielų kariuome
nės užimtos.

Prieš 10 metų J. A. Valsty
bių vyriausybė šį Sovietų ak
tą pavadino stipresnio kaimy
no „klastingu procesu“ ir „plė 
šikiškais veiksmais“?1' Komu
nistų žygis j Europą prasidėjo 
prieš 10 metų prievartos oku
pavimu laisvųjų Baltijos vals 
tybių.

Komunislai žudo ir piešia 
mūsų tautas ir ir smaugia mū 
sų tautinę kutūrą. 1940 — 
1941 metais birželio 13 —- 14 
d, 1941 metais areštuotų ir iš
vežtų skaičius sudarė: 59.967 
estai. 34.250 latvių ir 50,000 
l'etuvių.

Šiuo metu neįmanoma našta 
t.yti išvežtųjų, įkalintų ir išžu 
dytų ba!(iečių skaičiaus. Pa
gal turimas žinias, tarpe 15 000 
000 .'kalinių sovietinėse koncen 

■ racijos stovyklose, 1.200 000 
yra lietuvių, latvių ir estų iš 
bendrojo visų Baltijos valsty 
bių 6.000, 000 gyventojų skai
čiaus.
Kodėl pasaubs nesi’ma jokios 
akcijos kovai su šiais genor.'do 

nusikaltimais?
Mes prašome':
1) ' iškelti Jungtinėse Tauto 

te reikalavimą, kad Sovietų 
okupacinės pajėgos pasitrauk
tų iš Baltuos valstybių, kad 
jos galėtų laisvai išsirinkti de 
mokratines vyriausybes pagal 
jų pačių pasirinkimą:

2) i vardan žmogiško pado
rumo ir vardan žmoniškumo 
teisės, reikalauti, f<ad Sovietų 
Sąjunga paleistų nekaltai įka
lintus ir visus į Sov. Rusiją iš
vežtuosius.

3) į kad demokratinės valsty 
bės pareikalautų pastatyti 
prieš tarptautinį teismą genoci 
do nusikaltėlius;

4) patikinti priespaudoje 
esančias Baltijos tautas, kad jų 
laisvės aspiracijos bus remia
mos.

Šiandien, prisimindami išvež 
tuosius Sibiran, įkalintus, nu
žudytus ir moraliniai ir fizi
niai spaudžiamus, esame dėkm 
gi Kanados ir Amerikos tau
toms už suteikimą mums prie
glaudos.

Mūsų nuoširdus noras yra 
parodyti tikrąją padėtį už ge
ležinės uždangos,, duodant ga
limybę visiems kanadiečiams 
suprasti tremtinių likimą. Tai 
turėtų būti įspėjimas tiems, ku 
rie neįsivaizduoja ir dažnai ne
supranta komunistų praganš- 
ko melo.

Montrealio Estų 
Bendruomenį 

Montrealio Latv’ų 
Bendruomenė 

Montrealio Lietuvių 
Bendruomenė.

JUNGTINĖMS TAUTOMS 
(U. N. O.)

Lietuvių ,latvių ir estų mi
tingo, įvykusio 1950 m. birže
lio mėn. 18 d. Torontu Kana
doje, rezoliucija,

Kanadoje, Toronto mieste 
gyvenatieji lietuviai, latv-ai ir 
estai, susirinkę į daugtūksian 
tinį mitingą, prisiminti šių tau 
tų genocidą, bolševikų pradėtą 
Lietuvoje, Latvijoje ir Estijo

je prieš dešimtį metų, t. y. 
1940 m. birželio mėn. 15 die
ną, kreipiasi į Jungtinių Tau
tų Organizaciją, kaip didžiau
sią šių dienų politinį autorite
tą, su prašymu panaudoti oavo 
įtaką šiai XX amžiaus gėdai 
sulaikyti.

Jungtinių Tautų organ'zaci 
jos visumos susirinkimas, įvy 
kęs Paryžiuje 1948 m, XII. 9 
d., visais balsais (kartu balsui, 
jant ir Sovietų Sąjungos blo 
k.ui) priėmė Genocido Konven 
ei ją. šioje Konvencijoje nus> 
kalstamais gi nocido veiksmais 
laikoma: gi upinis žmonių žu 
dymas, grupinis fizinis ar psi 
i-hiivs žalojimas, {stūmimas 
žmonių grupės į tokias gyve
nimo sąlygas, kuriose žmonės 
fiziškai visai ar iš dalies sūnyk 
tų.

Visa tai jau dešimtį metų 
vykdoma bolševikų pavergtoje 
Lietuvoje, Lai vijoje ir Estijo
je,. Vykdo Sovietų Sąjunga, 
Jurtgltnių Tautų narys, pri
ėmęs Genocido Konvenciją. 
Vykdo žiauriausiais būdais ii\ 
tokiu tempų, kad, jei padėtis 
nepasikeis, per sekantį dešimt 
mėtį šių tautų nebebus.

Kaip pavyzdį galime pami
nėti Letuvą. Pačių mūsų sta
tistikos duomenimis 194 0 me
tąs Lietuvoje buvo 3 mil. gy
ventojų, 1948 — 2,3 mil., o 
1949 tik 1„ 7 md. Vadinasi, 
apie pusė šios tautos jau yra

Komunistai galvotrūkčiais ruošia karą
Kliek atom, bombų turi rusai?

„Montreal Satr'“ deda cita
tas kariško eksperto, JAV ka
ro laivyno .komand. William 
T. Greenhalgh, kuris nurodo 
pasiremiąs „tam tikros įstai
gos“ (greičiausia kairnės žval 
gybos) pranešimais, kartu pri 
durdamas, kad net rusai negalį 
išlaikyti savo pasapčių.

Rusa* šį rudenį jau turėsią 6 
aftom'nes bombas ir' greit ga
lėsią jų gamybą pakelti ligi 25 
per metus.

„New Yoik Times“, laiko
mas geriausiai informuotas 
JAV dienraščių, jau anksčiau 
nugąstavo (taip pat pasiremda 
mas ekspertų žiniomis), kad 
rusai artėją iki 4 atom, bombų 
per savaitę, nors silpnesnių 
negu JAV atominės bombos, 
bet vistiek gana pavojingų 
didmiesčiams, kaip New Yor- 
kas, Londonas, Montreabs ir 
tt.

Gen, Eiscnhoweris 1947 m. 
pranašavo, kad pirmąją atomi
nę bombą rusai turėsią neanks 
čiau kaip 1952 m. „oJsiuo at
žvilgiu pavojingi pasidarysią 
1 ik 1954—55 m. Dabar jie pri 
sipažįsta 3 — 4 metais apsinkę 
ir dėl to visa JAV strateginė 
darbotvarkė turinti būti sku
biai iš naujo perstatyta 3 — 4 
rnet. pirmyn, ko ypač kietai rei 
kalavo „nepataisomas pesimis
tas“ Stewart Symington, buv. 
aviacijos sekretorius, kuris iš 
Prez. Trumano neseniai po tų 
savo drąsių kalbų gavo pa
aukštinimą į ginklavimo vaidy 
bos faktinius viršininkus.

Com. Gieenhalgh toliau pa 
reiškia, kad Sovietai jau galį 
turėti 19 tūkstančių karui pa
ruoštų lėktuvų, plius 10.000 
rezerve, jų dirbtuvės galinčios 
būti pajėgios pagaminti dar po 
60.000 lėktuvų per metus

>lš perbėgusių rusų lakūnų 
nustatytos žinios, kad rusai 
Rytų Sibire, tiesiai prieš Ame
rikos krantus turį net 44 aero 
dromus.

Be to angių ir JAV spaudo
je komentuojamas šių metų ru 
sų 'karinis biudžetas, siekiąs 
80 mibardų rublių, kas oficia

sunaikinta.
Genocidas šiose tautose vyk 

domas keliais būdais: a) indi
vidualiniais suėmimais, žiau- 
i įaustais kankinimais ir žudy
mais kalėjimuose, b), masinė
mis gyventojų deportacijomis estai 
į priverčiamųjų darbų stovyk
las Sibire, K ui dėl sunkaus dar

VASARA NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

liu kursu prilygsta mažne 20 
mUiardų dolerių, kai tuo tarpu 
JAV vos 13 miliardų.

Turint galvoje rusų darbo 
vergo jėgos pigumą ir žemas 
raudonarmiečių algas, vaizdas

Rusai ginkluojasi Vokietijoje
„NL" BENDRADARBIO

Šalia v;sų labjau ginkluoja
mos „liaudies policijos“ rusai 
prieš metus rytinėj zonoj pra
dėjo karinės aviacijos koncen 
ravimą. „Die Neue Zeitung“, 
amerikiečių vokiečiams leidžia
mas dienraštis, sumini visą ei
lę paskutinm metu nuo Balti
jos iki Čekoslovakijos vokiečių 
pinigais ir darbo jėga įsteigtų 
aerodromų ir oro atsparos taš
kų. Į akis ypač krinta aerodro 
mų (koncentravimas

į rytus ir šiaurės rytus, 
už Berlyno.

Šio plataus masto darbai pra 
dėti buv. vokiečių karo aviaci
jos aerodromų remontais. 
Aerodromus sungė su kele- 
ž'nkeliais ar nutiesė į juos

Rechlino — Laertzo aerodro 
me pastatyti angarai ir bara
kai. Į žeme įleisti priešlėktu
viniams pabūklams sunkūs be 
tono pamatai. Vykdomus dar
bus maskuoja aukštomis lentų 
tvoromis su bokštais sargybi
niams. Darbus baigus, prieš at 
vykstant aviacijos daliniams, 
vokiečiai darbininkai atleidžia
mi. Zerbste darbininkus pa
varė nakties metu, nes į aero
dromą anksčiau, nei numatyta,

atvyko sprausnVnės avia-
' cijos daliniai.

Įvairiose vietose įrengti benzi
nui ir municijai požeminiai san 
dėliai, dengti pusantro metro 
storumo cemento sluogsniu.

SAVAITINĖ
Savaitė praėjo apsvarsty

mo 'r apsisKuiciawmo medita
cijose. Tartum visas pasaulis 
tyliai ir atsidėjęs galvojo, kai 
kuliavo, projejetavo. Taip įxt 
vo Jungtinių Tautų Orgamzaci 
jos sekretoriui Trygve Lie su
grįžus iš Maskvos ir pervažia
vus per didžiųjų sostines, ku 
r‘oms jis įteikė 10-ties punktų 

bo ir bado žmonės teišgyvena 
2 — 4 metus, ir c) priverstina 
ūkių kolektyvizacija, paker

tant visus ekonominius žmo
nių gyvenimo pagrindus.

Toronto lietuviai, latviai ir 
liūdėdami dėl istorijoje 

negirdėtai didelio % tautos žu 
vusių, badu mirusių ir nukan

kintų, ^kreipiasi per Jungtines 
Tautas į viso kultūringojo pa 
sauio sąžinę su šauksmu pama 
lyti, kas dedasi, ir ištiesti pa
galbos ranką.

Baltų tautos apeliuoja į U. 
N. O., kad ji šitai baisiai rau- 
donąjai okupacijai padarytų 
galą.

gaunasi, kad rusai žymiai dau 
g‘au išleidžia „taikos“ ruošimo 
reikalams ir savo pralenkimą 
prieš amei ikonų bei jų sąjungi 
ninku frontą, tuo būdu, kas
met dar padidiną, dėl 'ko Sy-

PRANEŠIMAS Iš BERLYNO
Nepaprastai sustiprintas Ber 

lyno šiaurės rytuose Finowo 
aerodromas, kuriame, išplėtus 
ir įrengus naują startui kelią, 
esančios lėktuvų eskadrilės pa
didintos šešiasdešimčia naujų 
lėktuvų, o paskutiniu metu 
dar trisdešmičia sprausmtnių 
lėktuvų. Dessawo aerodrome 
Šiuomet yra eskadrilė Yak tipo 
mašinų >r apie 40 sprausminių. 
Koetheno aerodromas plečia
mas trečdaliu. Lš „Jurjkers“ 
firmos patalpų

išmetė komunalinę mokyk 
lą ir patalpas užėmė 

štabas.
Senftenberge ir Altenburge ae 
rodromai taip pat atstatomi.

Tai, kas paskelbta, suglau
dus, matyti, kad rytinėj zonoj 
šiandien yra 30 aerodromų, iŠ 
kurių ir į juos be atvangos zu
ja lėktuvai. Nemažas skaičius 
pagelbinių aerodromų laukia 
akimirkos, kuomet bus leista 
naudotis. Peenemundėj yra 
200 ko\zos lėktuvų, keletas 
žvalgybos ir lengvieji bombo
nešiai su 3000 vyrų įgula.

Lakūnai laikomi izoliuotai 
nuo pašalinių, 

dažnai keičiami tarp aerodro
mų, neretai pakeičiami Įr iš Ru 
sijos atgabentais lakūnais — 
kad tik didesnis skaičius gau
tų progos susipažinti su žemės 
paviršium ;r Rytų bei C. Euro 
pos oro sąlygomis.

APŽVALGA
Stalino projektus. Bet

Trygve Lie bandymai 
visiškai nepasisekė.

Maskvos pasiūlymai dar 
kartą įtikino vakarų pasaulį, 
kad j' n>qko kito nesvajoja, 
kaip tiktai tolimesnį grobimą. 
Vakarams tas nepriimtina. To 
dėl Masjkvos per T. Lie pada-

(Nukelta į 8 pusi.)

Politinis veidrodis
(Pro naujausią Newsweek 

per sikopą) .
Formozos gynyba.

JAV gynybos sekretorius 
Louis Johnson yra įsitikinęs, 
kad Formoza turinti ūkti ne
atiduota kinijos komunistams 
ir tuo atvejų, jeigu JAV ka
riuomenė turėtų okupuoti šią 
prieškario Japonijos salę. įsi
dėmėtina, kad Johnson pasiūki 
Foster Dalies m'sija į Tokio, 
kuris sutikdamas su jo pažiū- 
lomis, bandys šią nuomonę pra 
vesti užs. reikalų ministerijoje.

Lai į dama, kad Formozos 
puolimas galįs prasidėt: busi
mųjų šešių savaičių laikotar- 
py.i<-, tačiau 1‘ sala keletą mė
nesių nebūsianti užimta. Tai
fūnų sezonas ten prasideda lie 
pos pabaigoje.. Ir nors nacio 
nalistų kariuomenės moialė 
yra gana aukšta, tačiau įtakin
gi asmens galvoja, jog Formo- 
za negalinti būti išlaikyta be 
išorės paramos.

Oro pratybos kont’nente.
Kontinentinės oro pajėgos 

šiuo metu vykdo plataus mas
to pratimus, kurių tikslas ap
ginti JAV nuo paslaptingų 
puol'mų iš. oro. Šie pratimą- 
yra visiškai slapti, nes karo 
aviacijos vadovybė mananti, 
kad jeigu smulkmenų nežinos 
-panda, tada pr-ešo agentai ne 
galės susekti JAV karo planų. 
Sekančioji JT sesija Paryžiuje.

Atrodo, kad sekančiųjų me
tų JT pilnaties susirinkimas 
vyks Paryžiuje, nors Edin
burgh, Havana, Mexico City ir 
net gi New Delhi darys pasiū
lymus. Visokiu atveju JT at
stovai jaučia reikalą susirinkti 
kur nors kitur, prieš galuti
nai apsigyvenant jau beveik už 
baigtose Manhattan JT patal
pose.

Italija ir Olandija abejoja?
BrJamjos viltis, kad Šuma

no planas galįs būti persvars
tytas ar sukliudytas, palaiko 
kai kurie Italijos ir Olandijos 
oficialių asmenų pareiškimai, 
kurie su didelėmis abejonėmis 
suliko Prancūzų iniciatyvą. Jie 
sako, kad prancūzų pakvieti
mą susirinkti birželio 20 d. 
.konferencijai priėmę tik todėl, 
kad patenkintų viešąją nuomo 
nę.

Amerikai negręsia krize.
Boiševikų ekonomistas Val

ga. kurį prieš tris metus paša 
jlno iš pareigų dėl ekonominių 
nuomonių skirtumo, kad JAV 
laukianti ūkinė krizė (jis buvo 
priešingos nuomonės) dabar at 
gavo Kremliaus malonę. Atro 
do, kad Maskva savo strategi
jos nerems pažiūra, kad Ame
riką greit užpuls ūkinės neiai 
mės.

. . Kvietinė strategija.
Laukiama, kad šiais melais 

JAV ir Kanada pirks Argcnti 
nos kviečius savo daliniam už
jūriuose išmaitinti, nes šių 
kraštų kviečių degius būsiąs 
mažesnis 25%, Kviečių atsar
gos nebus mažinamos dėl sira 
tegintų sumetimų. Taip pat ne 
norima užleisti rinkos Argen
tinos kviečiams, kada čia būna 
geras kviečių derlius.

Šv. Lauryno upės kelias — 
būtinybė?

Lauk'ama, kad sekančiais 
metais Kongreso ir Senato bus 
priimtas pasiūlymas St. Law
rence upės kelias į jūras. Svar 
būs plieno gamybos reikalai 
daro jį būtinu, kaip saugų nuo 
nardla-vių. Plieno pramonei 
bus reikalinga geležies rūda, 
kurios klodai yra Labradore.

— Britų karo laivų saugo
jami anglų ir neutralūs laivų 
savininkai gyvai prekiauja iš 
Hong Kongo su kamunistine 
Kiinija. Br. Aušrotas.

mingtonas jau seniai buvo per
spėjęs, kad „pralenkti žemeje, 
vandeny ir ore — kaip gi mes 
atsakysime Stalinui 5 vai. ry
to, jeigu jis pradės 4 vai.“ 
(kaip tai siūle jo bosas L. John 
son) ?

Dėl radaro iki 1949 m. ru
dens buvo manoma, kad rusai 
jo net visai „nežiną' ‘, bet įvy
kis su pašautu Amerikos lėktų 
vu Bes Liepoja, davė ameriko
nams pamoką, kad rusai iš 
anksto pagauną atskrendančio 
priešo lėktuvo kryptį, o švedų 
kariniai ekspertai tvirtina, kad 
tokiu rusų radaro tinklu ne tik 
apjuosta Baltijos jutos pakran 
tė, bet distancija tarp Mur
mansko ir Vladivostoko.

Gal būt, sprendžiančiu veiks 
rJiu bus ir ruošimas šį rudenį 
pradėti V. Vokietijos atginkla 
vimas? Gen. Omar Bredly, o 
kiek vėliau prie jo nuomonės 
prisijungė ir gen. Georg Mar
shall, linkę manyti, 'kad grei
čiausiai, rusai neklausią 'kol vi 
si jų dvikovos partneriai bus 
pastatyti ant kojų.

Įvykiai dažnai ateina nelauk 
ii! St. Jogaudas.

— Britų azylio paprašęs ru
sų armijos viršyla osetas Ka- 
ratsievas pareiškė, kad jam te 
ko pergyventi čečėnų — ingu- 
šų tautel-ų trėmimą, kuriuos, 
įsakius 1944 m. vasario 23 d. 
susirinkti „raudonosios“ šven
tei, visus ištrėmė už „neklus
numą ir išdavimą“ į Sibirą ir 
ten išsklaidę. Karatsievas, šių 
metų atostogas gegužės mė
nesyj praleidęs tėviškėj, suži
nojęs, kad ištremtų kalnų tau
telių kai kuriems nariams pasi
sekė sugrįžti. Tokie dabar sus1 
metė su partizanais ir kovoja 
prieš rusus.

■— žvalgybos pranešimai tei 
gią, kad rusa1’ nelauktai toli pa 
žengę, sumodarnindami savo 
kariškus vienetus.

— Vokietijoje soc. dem. ly
deris Šumaceris kalba, kad 
SSRS vėl bandys pasigrobti vi 
są Berlyną, nors per Sekmines 
tai ir nepavyko jai padaryti.

— Graikijoj laukiama komu 
nistų veikimo atgijimo.
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Ar atidavei tėvynei, ka pri
valai atiduoti?

KALBA PASAKYTA LIŪDNŲJŲ SUKAKTUVIŲ PRO
GA PRIE NEŽINOMOJO KAREIVIO KAPO MONTRE- 
ALYJE BENDROS PABALTIEČIŲ DEMONSTRACIJOS 

METU
rytume akli dolerio garbinto
jai, bet visomis progomis, kur 
mes bebūtume, skelbtume apie 
mūsų tėvynės, tos rūpintojėlių 
ir kryžių žemės baisias ir ne
nupelnytas kančias.

Kad mūsų tėvynė niekada 
nebuvo taip slegiama ir kry
žiuojama, kaip dabar. Kad mū
sų tauta niekada nebuvo taip 
naikinama ir žudoma, kaip da
bar, 
vinti 
vikai 
kiais 
% Lietuvos gyventojų. O juk 
tas tautos naikinimas vyksta ir 
toliau. Neskaitant 6 masinių 
trėmimų, tyįkiai paslapčiomis 
kas mėnesį nužudoma ar ištre
miama po 2000 lietuvių. Ir štai 
šiandieną mes klausiame pašau 
lio: už ką? juk mūsų tauta 
kalta vien tuo, kad namus turii 
ant didžiojo viešojo kelio, o 
pati yra maža ir rami, kaip ra
sos lašas ant pakelės žiedo. . .

Uždėdami vainiką prie šio 
nežinomo kareivio paminklo, 
mes kartu pagerbiame ir visus 
tuos, kurie yralcritę už Lietu
vos laisvę. Mes nejučiomis, 
mintimis persikeliame į mūsų 
tautos šventovę, karo muzie
jaus sodelį, kur ilsisi'kaulai ne
žinomojo Lietuvos kareivio, 
kur brolių Amerikos lietuvių 
padovanotas varpas skambčda 
vo ir primindavo visiems, kad 
nevertas tas laisvės, kurs negi
na jos. .. kur senovės lietuvių 
tikybos papročiu kas valkatas 
rusendavo sukurtas su kukliu 
bet daug pasakančiu įrašu: 
„redde quod debbes“—grąžink 
•ką privalai. Taigi,, brolau, se 
šuo, ir Tu šią susikaupimo va
landą pagalvok, ar atidavė', ar 
grąžinai savo tėvynei, savo 
tautai, ką privalėjai?

Tegu karo muziejaus auku
ro įrašas, tremiamų brolių ir 
seserų iš užkaltų gyvulinių va
gonų, aimanos, paskutinis mirš 
tančio tautiečio Sibiro taigose 
atsidūsėjimas, sujungia ir su
stiprina mus bendrai kovai už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę. . .

kai mūsų 
skaudaus

Šiandien lietuviai, likimo ir 
karo audrų išblaškyti po platų 
jį pasaulį, mini liūdną dešim
ties metų sukaktį, 
tauta neša sunkų jai
likimo skirtą kryžių. Jau de
šimt metų, kai mūsų 
teko laisvės. Jau dešimt metų, 
kai mūsų tauta svetimųjų ver
giama, draskoma ir naikinama, 
ir dar nematyti jos kančių ga
lo. . .

Šiandieną lietuviai nuo šiau
rės Ledinuotojo vandenyno b 
gi Atlanto krantų, nuo Sibiro 
taigų ligi Sacharos dykum ų, 
nuo Aliaskos ligi tolimosios 
Čilės kampelio skelbia apkurtu 
šiam pasauliui, kad mes norime 
būti pilnateisiai savojo krašto, 
savosios žemės šeimininkai. 
Šiandien mūsų broliai ir sesės 
tėvynėje ir visur, kur pasiekia 
mongoliškas komunistinis čeba 
las, tik su gibu atodūsiu ir vil
ties žvilgsniu krypsta į vakarų 
kultūringąjį pasaulį, laukdami 
laisvės aušros ir artėjančio išva 
davimo. . . Jų žvilgsnis kryps 
ta į Tave, brolau, sesuo: Ką tu 
padarei ir kiek prisidėjai prie 
savo krašto laisvės atstatymo? 
Ar Tu savo grupinius bei par
tinius reikalus nestatei aukš
čiau už bendrą visų lietuvių vie 
nybę kovoje už savo krašto lais 
vę ir nepriklausomybę? Ar ne
pamiršai, kad kur Tu bebūtu
mėt — ar vienas, ar draugijo
je, ar prie darbo fabrike, kad 
Tu esi savo krašto lyg ir amba 
sadorius?

O kad mūsų labai mažai Lie 
tuvos Nepriklausomybės at
statymo darbe padaryta, ma
nau, nedrįs niekas ginčyti. 
Vien tik tas faktas, kad bolše
vikams nušovus ties Liepojum 
amerikiečių lėktuvą, didžiuma 
mūsų artimų bendradarbių čia 
būvių, pradėjo vartyti žemėla
pius ir ieškoti, kur yra Pabalti
jo kraštai. . , O ką jau bekal
bėt apie mūsų tėvynės paver
gimą ir mūsų tautos masinį iš 
naikinimą... Todėl broliai ir 
sesers, šioji diena mums prime 
na, kad neužsidarytume savo 
asmeniškam kiaute, nepasida-

tauta ne-

Vyriausio Lietuvai Išiais 
Komiteto žiniomis bolše- 
išžudė, ištrėmė ar kito- 
būdais išnaikino 25—30

St, Kęsgailą.

Didžiam lietuviui kovotojui už demokratiją, buv. Lie
tuvos Respublikos Prezidentui

Dr.Kaziui Griniui
nenuilstamai kovojusiam už demokratiją ir Lietuvos 
laisvę mirus, jo šeimai ir artimiesiems reiškiame gilią 

užuojautą.
Kanados Lietuvių Tarybos Oakville Skyrius.

Antram pasauliniam karui 
prasidėjus, įvykiai riedėjo ne
paprastai greitais tempais, 
nors visi laukė, kad jie riedės 
dar sparčiau. Technikos am
žiuje kažkaip žmonės priprato 
prie greitėjimo, ir labai mėgs
ta, kad jiems nuo greičių ssaig 
; ų galvos. Taigi, galima saky
ti, kad antrojo Pasaulinio ka
ro metu įvykiai riedėjo svaigi
nančiais tempais.

Štai keli skaičiai, kurie pa
rodo, kaip Be įvykiai riedėjo.

1939 m. spalio 10 d. SSRS 
Lietuvai jėga primetė vadina
mąjį „Savitarpinės pagalbos 
aktą“, pagal kurį Lietuvon įve 
dama 20.000 rusų karių įgu
los: Alytun, Ga-žiūnuosna, 
Prienuosna, Naujojon VHnion 
ii Vilniun.

1940 m. gegužės mėn. 25 d. 
Lietuvai jau įteikta SSRS no
ta dėl tariamojo raudonarmie
čių dingimo.

1940 m. birželio 7 d. Lietu
vos min. pirm. A. Merkys su 
dr. L. Natkum aiškinasi su SS 
RS min. pirm. V. Molotovu 
dėl tų dingimų ir šis Merkiui 
stato ultimatyvinius reikalavi
mus — sudaryti Lietuvoje pa
lankią Sovietams valdžią.

1940 m. birželio lid. Mask 
von atvyksta Lietuvos užs. 
įeik. min. J. Urbšys, kuris at
veža SSRS valdžiai ypatingą 
Lietuvos Prezidento pareiški
mą, kuriuo buvo tikėtasi išly
ginti nesklandumus ir užtikrin 
ti taikingą ateitį. Bet veltui.

1940 m. birželio 12 d. A. 
Merkys parsiveža Lietuvon žo 
džiu gautus Molotovo reikala
vimus, kurie jau buvo minėti.

1940 m. birželio iš 14 į 15 
d. naktį gautas SSRS ultima 
•urnas, kad ji, įguloms sustip
rinti, Lietuvon įveda savo ka
riuomenę.

1940 m. birželio 15 d. 3 vai. 
p. p. SSRS (kariuomenė jau rie 
da per Lietuvos sieną. Bet svar 
biousius centrus — Vilnių i 
Kauną — užima įgulų daliniai: 

Vilnių įsiveržė įgulos daliniai 
iš Naujosios Vilnios ir į Kau
ną — iš Gaižiūnų įgulos.

1940 m. birželio 17 d. vakare 
Paleckio kabinetas iškilmingai 
pasižada 1938 metų konstituci
jai.

Prasideda sveikinimai, 
kaip... Sovietų Sąjungoje, pir 
masis telegrama per Radiofoną 
sveikina buv. Kauno dramos 
aktorius, o po to „prekybinin
kas“ Steponavičius, ir pra- 
phumpa sveikinimai — tikri ir 
fabrikuoti. . .

Šia proga keli žodžiai apie 
kelis naujojo kabineto narius.

Būtinai būti vadu, pagarsė
ki Paleckis tikrai norėjo ir vi
somis progomis ir galiomis 
prie to veržėsi. Pažindamas 
Paleckį, galiu teigti, kad tiktai 
vienas jo „pasiutnoris“ per fas 
et nefas būti „žymiu“ jį sugun 
dė į komunistų bučių pasek
ti. Perdaug smulkus jis mies
čionis, kad turėtų didesnę idė
ją, nors ir komunizmui pasitar
nauti. Net g-rtas būdamas jis 
vis taikėsi kaip nors pagarsėti. 
Už tą pagarsėjimą, už tą tuš
čią „garbė“ jis gatavas buvo 
ne tiktai tėvą - motiną parduo
ti, bet ir tėvynę. Taip ir buvo. 
Visi jo raštai ir jo vesti laikraš

g P. EUGENIJĄ NARKUTĘ ir p. LEONĄ KLEVĄ, su- 8 
S kūrusius lietuvišką šeimos židinį, širdingai sveikna ir g 
M linki gražios ateities.
§ E. ir B. Mulevičiai. g

ma kiekviena proga su dideliu 
pasigardžiavimu. Deja, nedo 
>us tikslus turinti „giesmelė”.

Tenka labai apgailestauti, 
kad „Tėviškės Žiburiai“ pasi
rinko ne sugyvenimo, bet pik
tos partinės kovos ir užpuoli
mų jkelią.

Tenka
„Tėviškės 
partinę - 
naudojasi 
binio darbo metodu, kuris im
ponuotų skaitytojus, bet puoli 
mo jam nepatinkamų, neutra
lumo besilaikančių žmonių ke
bą. Bet kol Kanados Lietuvių 
Centro Taryba yra, kol „Ne
priklausomos Lietuvos“ bend
rovėje jos įtaka tebėra, kol 

. daugumas jos akcininkų palai- 

. ko neutalumo ir sugyvenimo

sų valstybes valdovai subank- Kežinaitis. Trečiu atleistas iš 
rutavo t»eik vidaus, tiek užsie- pareigų telegramų 
nio politikos srityje. To reži
mo tragiškas galas buvo apvai
nikuotas buvusio prezidento ir skirtas K. Korsakas.

žodžio“ bendrovės, kuri tepa- jo pataikūnų gėdingu pabėgi- pareigūnai įsakymus gavo Be
liko šlamšto pėdsakus. Žodžiu, 
paskyrimas premjeru Palec
kiui pakeliui jo siekiams, nes jį 
„kėlė į aukštybes“. Reikia ži
noti, kad jis tada komunistų 
partijos nariu dar nebuvo.

Prie progos ir apie Antaną 
Venclovą. Sugrįžęs iš Suomi
jos, jis atbėgo į „Lietuvos ži
nių“ redakciją ir sielojosi, kad 
paskirtas už akių. Suprantąs 
padėties kvailumą ir e’nąs atsi
sakytų Deja, neturėjo valios. 
Santykiuose su (komunistais, 
reikia valios stiprybės. Deja, A. 
Venclova, mano nuomone — 
geras žmogus, bet neturi stip 
resnės valios. Liepė jam būti 
„ministru“, jis ir nedrįso atsi
sakyti, o dabar ir partijos pri
imtas.

O prof. inž. Ernestas Galva
nauskas ir prof. Vincas Krėvė- 
Mickevičius įėjo, nes tada dar 
buvo bandoma

nenustoti paskutinių vil
čių gelbėti Lietuvos nepri

klausomybės likučius.
Veltui tiems žmonėms kai kas, 
tur būt, dėl nepakankamo ži
nojimo, priekaištauja. Juos, 
kaip ir visą Lietuvą, galima Uk 
tai užjausti dėl jų pasiryžimų 
nesėkmingumo. Istorinė re'kš- 
mė, ypač prof. Krėvės-Micke
vičiaus, šiuo atveju yra milži
niška, nes jis dabar yra didelis 
to pereinamojo laikotarpio liu 
dininkas. Jis vienintelis. Be 
įo daug kas būtų Nkę paslapti
mi. Reikia prašyti, kad jis vi
sa tai surašytų ne tiktai Lietu
vių tautos, bet ir žmonjios ži
niai.

čiai tušti ir seklūs. Tai tipin
gas „bruko - bulvaro“ tipas. 
Bet su dideliu noru būti vadu. 
Jį budina nuolatinė tuščia rėk 
lama, kaip ir jo vestos „Naujo

i agentūros 
„Eltos“ direktorius Gustainis 
(išvežtas į Sibirą) <r nauju pa- 

Š'e trys

siog iš Sovietų atstovybės, ku-

P vadžia.
Visuomeninio Darbo Vady

ba, įsteigta Prano Dailidės, ku 
lios paruošti raštai buvo priva 
lomi visiems laikraščiams, vei
kia ir toliau. Ta vadyba ir da
bar naudojasi tomis pačiomis 
teisėmis ir dabar dienraščius 
apkrauna prokomunistiniais ii 
prosovietiniais straipsniais, ži
niomis ir sveikinimo telegiamo 
mis. Visuomeninio £arbo Va
dyba Radiofonui sveikinimams 
ir Sovietų garbinimui įsaiko: 
„Laiko negailėti!“, o spaudai: 
„Vietos negailėti!“. žodžiu — 
administracinis aparatas, kai 
naudinga, veikia, kaip veikęs, 
tais pačiais principais ir meto
dais, tiktai. . . viršūnėse jau sė 
di kiti.

Tą pačią dieną jau skelbia
mos žinios, kad Paleckis skai
tys per radiją deklaraciją, ku
rią iš Maskvos atvežė Dekano
zovas. Miestuose ruošiami gar 
siakalbbii, kad žmonės girdėtų, 
ką pasakys einąs Prezidento pa 
reigas Ministeris pirmininkas 
Justas PalecKis. Visų dėmesys 
įtemptas, visi laukia „naujų, 
nepaprastų žinių“.

Paleckio deklaracija;
Kauno Radiofone likęs J. 

Paleckio „deklaracijos“ rank
raštis štai ką sako:

„Brangūs Lietuvos Respub
likos Piliečiai! Vakar susidarė 
nauja Lietuvos Vyriausybė

„Plutokratijos režimas su
puvo iš šaknų. Buvusieji mū-

mu nuo savo tautos. s‘og is Sovietų atstovybes, ku-
,,Pasibaigus šiam režimui, at rioje sėdėjo SSRS komisaras 

sįdarė laisvi keliai naujoms, 
dar neišmėgintoms jėgoms, pa
šauktoms atstatyti kūrybinį 
darbą tiek ramios buities ir me 
džiaginės liaudies gerovės, tiek 
ir plačiausių sluogsnių kultūri
nes pažangos srityse.

„Užsienio ploit.ikoje, naujoji 
vyriausybe palaikys normalius 
santykius su visomis vialstybė 
mis. Pirmiausias vyriausybės 
uždavinys bus nustatyti ištik- 
rųjų nuoširdžius ir draugiškus 
santykius su Sovietų S-ga, su 
kurią Lietuva turi glaudžią są 
jungą, tarpusavės pagalbos 
pakto pagrindu“.

Toliau J. Paleckis savo dek
laracinėje kalboje suminėjo po 
litinės santvarkos pertvarky
mą — paleidžiant esamąjį Sei 
mą, pana-kinat Seimo ir savi
valdybių cenzinę rinkimų siste
mą, privilegijuotų partijų ir są 
Įungų uždarymą, šovinizmo pa 
šalinimą, politkalinių paleidi
mą, tautybių lygybės principų 
Įgyvendinimą, reformas švieti
mo ir socialinės apsaugos sri
tyse, paramą raud. armijai.

Lygiai 3 minutes 
kalbą, Paleckis baigė 
kiniu:

„Pradėdama darbą, 
sybė kviečia visus 
Respublikos Piliečius, 
imt jų padėties, tautybės ir ti
kybos skirtumų, darniai jung
tis bendram darbui mūsų bran
gios tėvynės gerovei“.

Tokia buvo J. Paleckio „de
klaracija“. Iš jos matome, kad 
naujoji valdžia atidarė duris 
visiškai sauvalei; ji pasisakė, 
kad Paleckio valdžia darbo pla 
no, išskyrus tą pasisakytą, kad 
darys taip, kaip lieps Maskva, 
neturi.

Taip ir buvo.
Reformos prasideda. , ,

Dar nespėjus „prezidentui“ 
perskaityti „deklaracijos1 *, jau 
prasidėjo jos vykdymas. Jis 
pradėtas visų pirma nuo viešą 
ią opiniją orientuojančių įstai
gų. Pirmasis buvo pašalintas 
Radiofono direktorius, kurio 
vieton paskirtas — Kauno ir 
Vilniaus — Radiofonų vedėju 
senas komunistas, taikstęsis 
prie oficiozo, kaip valdžios or 
gano, muzikas J. Banaitis, ku
ris pirmuoju savo žygiu griebė 
si už Rad-o komentatoriaus 
Broniaus Railos, kuris jau bu
vo spėjęs pasišalinti. Lygia- 
gieta atleistas iš pareigų Vi
suomeninio Darbo Vadybos ve 
dejas ir jo vieton paskirtas P.

trukusią 
tokiu sa

Vyriau- 
Lietuvos 

nežiū-

Lietuvai Dekanozovas ir N K 
VD viršininkas Petrovas, infor 
muojami ir aprūpinami SSRS 
atstovo Lietuvai N. Pozdnia- 
kovo, kuris tačiau dabar tebu
vo tiktai techniškas patarėjas, 
pirmųjų, bet ne atstovas. Vis
kam diktavo Dekanozovas, ku 
rio tiesiogiu padėjėju buvo 
dar prieš tai atsiradęs Kaune 
NKVD atstovas Semionovas, 
į kapus nuvaręs „XX Am
žiaus“ redaktorių dr. Skrups- 
kejį už karikatūrą prieš 
Girą, jau apie metus tapusį pa 
pirktu Maskvos agentu.

Greta Radiofono, Eltos ir Vi 
suomeninio Darbo Vadybos 
(sutrumpintai VDV) pirmo
sios „reformos“ palietė spau
da. „Lietuvos Aido“ redakto
rius pakeistas nuo birželio 17 
d.; jis (J. Šimkus) iš redak
cijos atleido kelis tautininkus 
— A. Gricių, Aleksandravičių 
ir kt. Iš „XX Amžiaus“ paiei 
kalauta atleisti porą asmenų, o 
iš „Lietuvos Žinių“ — p ar cik a 
įauta atleisti agr. A. Valuckas, 
ir raporteris J. Kauneckas. 
1 uojau Įsisteigė „Tiesa“, ku
ri, beje, tuojau priėmė techniš 
ku redaktrouium iš „L. A'do“ 
atleistąjį Augustiną Gricių, U 
gi jis 1941 m. birželio 14 d. iš
vežtas į Sibirą ir karo metu per 
orientuotas į komunistų agita
torių.
Komunistai diktuoja spaudai.

Spauda iškart pakito. Visuc 
meninio Darbo Vadyba, kaip .r 
anksčiau, spaudai diktavo, lik
tai jau kitas „giesmes“. 'Tuo
jau pradėjo garbinti Sovietus 
ir komunistus ir keikti „kruvi
nojo Smetonos1“ režimą. Dien 
laščiams nurodinėjo ne tiktai 
•vietą, kur kurią žinią dėti, bet 
nurodinėjo, redagavo antraštes 
ir joms vietą.

Petras Cvirka, aplenkęs Vi
suomeninio Darbo Vadybą, 
pats atnešė „Lietuvos Ži
nioms“ straipsnį, nukreiptą 
prieš Vid. reik. min. Skučą ir 
raug. dep. dir. Povilaitį, nuro
dė vietą kur dėti ir pašakė, kad 
VDV jį apiobavusi. Atėjęs re 
dakcijon, radau jį jau be mano 
žinios surinktą ir įdėtą vieton, 
Ikur įprastai dėdavome vad. ve 
damuos-us. Paskaičiau: stiaips 
uis buvo šlykštus. Liepiau jį 
išmesti, atidėti. Kitą dieną at
bėgo Cvirka ir su keiksmais 
vėl pareikalavo įdėti. Toks 
esąs aukščiausias įsakymas Te 
ko dėti. Tačiau įdėjau antron

(Nukelta į 7 puslapi)

UOKDARIAI
ūš re'kalingas, o žvėrinčius ne 
reikalingas?

Gal gi „L. Balso“ garbina
muose Sovietuose nėra žvėrin- 
čių, o vietoj jų vaikų darželiai? 
Anaiptol. Žvėrinčių ten yra. 
Po teisybei, visa Sovietų Sąjun 
ga paversta v*enu dideliu žvė- 
rinčium ir joje betrūksta tik
tai „L. Balso“ egzemplioriaus, 
nes jis nesupranta, kad reikia 
rasti lėšų ir žvėKnčiui ir vaikų 
darželiams.

Jie žino, kas reikia daryti,
„Liaudies Balsas“ rašo:
„Norint pagauti žuvį su ko- 

k-u nors „samčiu“ (ruskia* už
miršo lietuviškai rašyti. Lietu 
viai žuvį gaudo samčiu, bet ne 
„su samčių“), reikia sudrums 
ti vandenį“. Į

Taigi, balšeyikai žino, kas 
reikia, daryti. Ir daro— drums 
čia. Visur drumsčia, ir dėl 
priemonų nesivaržo. Ir „L. 
B.“, kur tiktai galima įkišti 
„samtį“, visur kiša ir visur 
drumsčia. Penktoji kolona juk 
politgramatos pamokyta.

Prisipažįsta, kad gauna,
„L. B.“ apie save rašo: „Gir 

ui, nors jis turįs vos 600 skai
tytojų, bet jam pinigų netruks. 
Suprask, gauna „Maskvos auk 
so“. „Taip, gauname“, — ra-

Koinunistai lieja krokodilo | 
ašaras ■

Dėl ko, gal, paklausite? — 
Tai ir yra įdomu, kad kom'inis 1 
tai lieja ašaras dėl. . . „buo
žių“, sakant jų terminu, o pa
prastai — dėl farmerių — ūki 
ninku, kurie pas komunistus ki 
to vardo neturi kaip „buožės— 
k u laki“.

„Liaudies Balsas“ dar nese
niai visa burna koliojo Maiša
lo planą, pagl kurį iš Kanados 
buvo eksportuojami į Angliją 
kviečiai, bekonas >ir tt. O da
bar, kada Anglija nepalaikanti , 
tos sutarties ir Kanada neten
ka savo kviečiams Anglijos lin 
kos, „Liaudies Balsas“ jau... 
dėl farmerių lieja krokodilo 
ašaras.

Bet gi farmeriai komunistų 
kalboje tėra tiktai „buožės“,— 
■r. i ko gi komunistams lieti aša 
ras? Ir kam veidmainiauti?

Kodėl negerai žvėrinčius?
„L. Balsas“ „susirūpinęs“, 

kad Toronto savivaldybė atsi
sakė finansuoti du vaikų dar 
želius, bet duodanti pinigų žvė 
rinčiui išlaikyti.

Žinoma, negerai, kad vaikų 
darželių neišlaiko. Vaikų dar 
želiai re'ikalingi. Reikalingas ir 
žvėrinčius. Vienas kitam jie 
juk nekliudo. Viena ir kita įs
taiga reikabngos žmonėms.

Bet kodėl komunistai sugre
tina jas taip, lyg vaikų daiže-

VIS DĖLTO REIKĖTŲ RIMČIAU IR SĄŽININGIAU.
Suprantama, kad „Tėviškės 

Žiburiams“ rūpi daryti savo 
partinį reikaliuką, bet ir to tiks 
jo siekiant, reikėtų laikytis rim 
ties ir padorumo. Bent nesi
naudoti beatodairiškumu, kaip 
tai daro komunistai, kuriems 
visos priemonės tikslui siekti 
yra, tinkamos.

O „T. Ž.“ paskutiniame 
numery taip yra pasielgta 
su „Nep. Lietuvos“ bendrovės 
metinio susirinkimo aprašymu.

Norint į tą aprašymą atsi
liepti išsamiai, reikalų atsakinė 
ti labai daug. Bet, nenorint 
drumsti apnmstančių aistrų ir 
nenorint kjelti nesantaikos, 
trumpai pastebėsime štai ką:

KLCT nieko bendrovei ne
mokanti už mašinų naudojimą. 
Taip yra. Betgi juk bendrovės 
tikslas ir buvo spausdinti ir gos žmonių „giesmė“, gieda- liniją, tol ir „Neprikausoma daromus priekaištus.

leisti „Nepri.kausomą Lietu
vą“. Kito tikslo esmėje nebu
vo. Kam ta bendrovė steigta, 
tam ji ir tarnauja. Tat, kam 
daryti kaž ką provokuojančius 
priekaištus?

J. Kardelis visai nesiskundė 
p. Rudin&ku, tiktai, kalbant 
apie mašinas, pasakėjš jo gir
dėtą nuomonę, bet drauge pa
sisakė, kad buvusiomis sąi^go 
mis sunku buvo- ką kita pada
lyti. Todėl, kam viešai kiršiu 
ti žmones?

Rašoma, kad spaustuvės ma 
šinos dėvisi. Na, čia „atideng
ta Amerika“. Mašinos dėvisi 
„N. Lietuvos“, dėvisi ir „Tė
viškės Žiburių“, nes visos ma
šinos, naudojamos, dėvisi.

Kai dėl bankroto, tai jį yra 
sena Kanados Lietuvių Sąjun-

apgailestauti, kad 
Žiburiai“, vesdami 
srovinę savo liniją, 
ne pozityvaus kūry-

.neatstovau 
lietuvių vi- 
ji neatsto—

vardais ka-

Lietuva“ bus lygi visiems lie
tuviams, laikysis neutralumo, 
sugyvenimo ir eis lietuviškos 
vienybės kebu.

Tegul, kaip „Tėviškės Žibu
riai“ rašo, KLCT 
ja visos Kanados 
suomenės“ *. Taip, 
vauja komunistų 
vadinusių įvairiais
ringųjų Kikščionių demokratų. 
O visi Kanados lietuviai — 
ir turį politinius nusistatymus 
ir nepartiniai — visi eina su 
KLCT ir laikosi lietuviškos vie 
nybės (kelio ir nesivaduoja par
tine politika, palikdami ją šaly 
nuo mūsų čia lietuviškų tikslų.

Labai nemalonu visa tai ra
šyti, bet nėra kaip ir neatsiliep 
tį į piktos valios lengva sąžine

Tiktai tas auksas permirkęs 
sovietinių žmonių krauju, aša
romis ir prakeikimais.

Mandrapypkis.
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Duokime vaikams skaityti
Mūsų išeivija J. A. Valsty

bėse suvaidino nepaprastai 
svarbų va-dmenj naujausioje 
lietuvių tautos istorijoje. Juk 
Lietuvos prisikėlimas po pir
mojo pasaulinio karo nepnk - 
i’lausomam gyvenimui buvo la 
Lai glaudžiai susietas su Ame
rikos lietuvių politiniais žy- 
giais ir mater‘abne parama pro 
pagandos ir krašto atstatymo 
reikalams. O gausios ir įvai
rios lietuvių organizacijos j. 
A. V-bėse, stiprios parapijos ir 
rudelės jų bažnyčios liudija ne 
ką kitą, tik tą patį Amerikos 
ietuvių organizuot urną, nenu

ilstamą energiją, kuriant bend
ruomeninį gyvenimą ir pastan
gas tvirtai laikytis tautinės kul 
tūtos.

Kas būtų su mūsų politine 
tremtimi *r imigracija antrojo 
pasauline karo pabaigoje ir 
dabar vykstančio „šąltojo kil
io” metu, jei neturėtume gau
sios ankstyiiesnės išeivijos J. 
A. Valstybėse, ta-p pat Kana
doje ir kitur? šitokios padė
ties žiaurumą šiandieną tik Įsi
vaizduoti gabme. Jau dešim
tys tūkstančių tremtinių įsijun 
gė į senosios emigracijos gre
tas ir sust'piino jos kultūrinį 
gyvenimą. Tatai žymu iš or
ganizacijų veiklos, atgimusio 
teatrinio meno, iš sust*prčju- 
sios čionykštės (emigracinės 
— J. A. V-bėse, Kanadoje ir k* 
lur) spaudos.

Džiaugsmas ima, matant pa
saulio lietuvių diasporą, ei
nančią keliu į centralizaciją, į 
Pasauinės Lietuvių Bendiuo
gienės šeimą. Tuo keliu eida

ma, viso pasaulio lietuvių išei
vija ras būdus pagelbėti ir to
liau vargą tebevargstantiems 

Atvaizde matome pokarinės gamybos naujausi trak 
torių Smithfield parodoje Londone. Tai MG. 5 Moto 
rin»s kultivatorius, prilaikytas įvairiems žemės ūkio 

darbams.

■autiečiams Vokietijoje ir bet 
kur kitur pasaulyje, ras efek
tingesnes priemones kovai už 
tautos ir tėvynės laisvę.

Grįžtant prie kultūrinių se
nosios išeivijos laimėjimų, rei 
kia pasakyt* drąsiai ir atvirai, 
kad jų užteks t*k pirmosios 
emigrantų kartos lietuvybe* iš
laikyti. Visos tos gausios ir 
neretai ekonom;škai stiprios or 
gan'zacijos, savos parapijos ar 
bažnyčios jungė į būrį senąją 
lietuvių imigrantų kartą, tei 
kė ir tebeteik'a ja* stiprybės *š 
Ūkti lietuviška, turėti jautrią 
širdį lietuvių tautos reikalams 
ir jos nelaimingųjų sūnų—dūk 
terų likimui. Bet kokia yra 
antroji šios išeivijos karta J. 
A. Valstybėse, Kanadije ir ki
tur?

Mes labai dažnai gauname 
pasidžiaugti labai įsidėmėti
nais >r antrosios kartos r.tsto 
vų lietuviškumo ir gilaus pa
triotizmo faktais,-bet kas gali 
tą patį pasakyt* apie tos kar
tos visumą? O kas reikėtų pa
sakyti apie trečiąją išeivijos 
kartą? .Jos lietuviškumas dar 
liūdnesnėje padėtyje, nes ji 
iankė ir tebelanko tik nel'etu- 
viškąją mokyklą ir savo tėvų 
kalbos nei toje mokykloje, nei 
iš savo tėvų neišmoko. Tas 
pat pasakytnia ir apie lietuvių 
vaikus, lankančius „lietuvišką
sias“ parapijines mokyklas. 
Daugumos tų parapijinių J. A. 
V. lietuvių mokyklų lietuviš
kumas yra blogiau negu .abejo 
finas.

Stambų posūkį šioje srityje 
daro gana spardai steigiamos 
šeštadieninės mokyklos. Jų 
steigsima ir Kanadoje. Jos" lie 
tuvių vaikai gauna pasimokyti

RAŠO V. ČIŽIŪNAS
nąją tėvynę Lietuvą, mokyda- 
skaityti ir rašyti, lietuviškai, 
įsigyventi į lietuvių kalbos dva 
s*ą ir pratintis taisyklingai ją 
vartoti, be to, gauna pažinti se
miesi jos istorijos be* geogra
fijos.

Turint galvoje tik pradines 
mokyklos amžiaus vaikus, rei
kia neužmiršti tos apUnikybės, 
kad to amžiaus vaikams turime 
ir dar ilgai turėsime labai rna 
žai geros medžiagos skaitymu*. 
O be nuolatirvo ir patrauklaus 
skaitymo, be savo vaikų litera
tūros vargiai ar šių šeštadie
nių mokyklų veikla bus pakan 
karnai naš* *r naudinga. Vai
kas būtinai turi gauti pastoviai 
naujinamos lektūros (t. y. me 
džiugus skaitymui). Toje šitai 
lomoje medžiagoje jis turi gau 
t* ir pergyventi dvasinius ly- 
šius su tautiniu lietuviškuoju 
pasauliu. Skaityba turi padėt* 
įsitvirtinti vaiko sąmonėje tam 
dvasiniam turiniui, kurį gauna 
vaikas *š savo tėvų šeimoje ar 
mokytojų šeštadieninėse mo
kyklose.

Su džiaugsmu turime prisi
minti žinias apie ketinimus leis 
ti literatūrą vakarus. Yra susi
baręs būrebs mūsų rašytojų, k. 
-t B. Brazdžionis, V. Tamuia*- 
t*s. L. Žitkevičius ir kt., pasi
telkusių gerus dailininkus —

Pavergtoj e Lie t u v o j e
239.396 ŪKIAI KOLCHOZUOSE

Kaip okupantai smalkiai 
kolchozina Lietuvos žemę, ga
lime pamatyti iš šių davinių 
apie kolvhozų skaičių Lietuvo
je:

1948 metų pabaigoje — 15. 
160 ūkininkų buvo suvaryt* 
Į kolchozus, jkas sudarė 3,8% 
v*sų ūkininkų; 1949 m. I ket
virtyje — 22.868 — 5,8%; 
1949 m. III ketvirtyje — 128. 
368 — 33,4%; 1949 metų pa
baigoje 220.390 — 62,4%. 
Šių metų vasario mėnesį j kol 
chozus jau buvo suvarytos 
239.396 šeimos arba 65,1% v 
su Lietuvos ūkininkų. Reikia 
pastebėt*, kad su milžinišįku 
kolchozų augimu lygiai tokiu 
pat tempu auga ir ūkininkų 
vargas juose.

KOLCHOZŲ BANROTAS
„Tiesos“ vasario ir kovo mė 

nešiu numeriuose pranešimais; 
šiuo metu L?< luvoje visose vie 
tose vyksta ataskaitiniai kol
chozų susiiinkimai, iš kur u aiš 
kėja (netgi „Tiesa“ tų faktų 
negali užslėpti), kad Lietuvos 
!k< Ichozų didžiuma yra sulošę 
bankrotą, yra labai blogai ro- 
gamzuoti, tur* labai nedaug 
galvijų ir dar mažiau pašaro. 
Yra vietų, kur dėl pašaro sto
kos turi naikint* galvijus. Bol 
ševikų partija ieško kaltinin

kų. Žinoma, ji ndrįsta apkla- 

.bustiatonus, tokiai vaikų li
teratūrai gam-nt* ir leisti. Tuo 
tik džiaugvs reikia ir linkėti 
jiems geriausios sėkmės. Bet 
tų br^kėj*mų maža. Re-Kia, 
įvertinti lietuviškos knygos 
reikšmę piiaugančiai mūsų em* 
gracijos karta*.

Kaip gražu būtų matyti kad 
ir nedidelę lietuviškų knygų 
spintelę ar bent lentynėlę kiek 
vienoje lietuviškoje šeimoje! 
Juk knygų spinta ar lentyna 
ne v*en puošia butą, bet ir liu
dija, kad buto gyventojai nėra 
„pdvažmogia*“, kad jie verti
na dvasinį gyvenimą ir semia 
sau žinių be* dvasinės stipry
bės iš neišsenkamų šaltinių. 
Lietuviškoji knyga, kad ir kuk 
lesnis jos drabužėlis už puoš
iuos knygos svetimomis kal
bomis, turi visada užimti gar- 
oingą vietą kiekvieno švieses
nio lietuvio o*bbotekoje. O ša 
iia tėvų knygų, tegul stovi *r 
vaikų įknygos! Jei’ kalbame, 
kad vaikai yra mūsų pačių ,r 
visos mūsų tautos ateitis, ta* 
neužmirškime įdiegti jų širde
lėse medę lietuv'škąjam žo
džiui ir lietuviškąja* knygai.

Šalia vaikų ir jaunimo kny
gos reikia tinkamai suprasti *r 
įvertint* periodinės vaikų spau 
dos reikšmę. Perskaityta kuy 
ga vilioja skaitytoją vėl imti ją 

l*nt* tų kolonistų rusų, kurie 
vienu ar k*tu būdu vadovauja 
Lietuvos kolchozams, — kaiti 
ninku ieškoma kur kitur. Pir
moje eilėje spauda apkaltina 
„buožes -r kitą nacionalistinį 
elementą"*, kurie esą sabotavę 
kolchozų darbą *r veiklą. Laik 
raščiai neužsiep'a komunistų 
partijos „teisingų ketinimų »š- 
rau’i *š šaknų buožijos hku>- 
č*us, kurie kažkokiu būdu pra- 
lindę į kolchozus“.

Panašiu budu kaltinama ir 
katalikų dvas*škija. Ji vadina 
ma „reakcionieriška *r įkapit •- 
bstiška.“. Dažnomis progomis 
negailima šiukščių žodž‘ų *r 
Vatikanu*.

Kas moka skabyti bolševi
kiškus laikraščius, tas žino, 
kad po tokių ar panašių komu
nistinių laikraščių plūd*mų bu 
na vykdomos deportacijos ar 
jau platesni Lietuvos žmonių 
suėmimai.

Raudonosios gurguolės
Ignalinos valsčiaus, Zuikių 

apylinkės kolūkio „Gegužės 
Pirmoji'* ir individualieji vals 
(iečiai organizavo raudonąją 
gurguolę su grūdais valstybei. 
Į valstybinius sandėlius buvo 
supilta 18 tonų duoninių grū
dų.

„Vilkaviškio apskritis, vyk
dant. paruošas, neleistinai it-

(Nukelta į 6 psl.) 

i rankas tada, kai žmoguje su- 
bięsta m'ntys ir iškyla pakar- 
tot-na* atsinaujinę pergyveni
mai, kurie skatina vėl pakar
toti tai. kas sen*au skaityta, 
vėl gauti to paties autoriaus 
dvasinių poveikių. Bet suau
gusieji skaito laikraščius: d*en 
tuščius, savaitraščius, mėnesi
nius žurnalus. Vaikai ir jauni 
nias ta* mato ir mokosi ver
tinti periodinę spaudą, ka*p 
būtiną raštingos šeimos nuolat! 
r.ę viešnią. Tačiau ir patiems 
vaikams reikalinga jiems sk r- 
la periodinė spauda. Jos pa
vaduoti negali jokie vaikų akai 
iymėlių puslapiai suaugusiems 
skiriamuose laikraščiuose. Tą 
aplinkybę įvertino Lietuvių 
Kultūros Institutas, imdamasis 
leist* mėnesinį vaikų žurnalą 
„Eglutę“. Šį žurnalėlį reda
guoja poetas Bernardas Braz
džionis, vaškų pasaulėlyj** ži
nomas jau nuo seniai Vytės 
Nemunėlio vardu.

Pasižvalgykime k*ek „Eglu
tės“ puslapiuose. Jos išėjo 4 
-r* numeriai. Jau pati žurnaiė 
b'o viršinė išvaizda smagiai nu 
teikia suaugusį skaitytoją ar 
vartytoją, kas jau besakyti 
apie vaikus. Viršelius piešia ir 
daugelį apsaikymėlių. eilėraš
čių ir specialių skyrelių ilius
truoja dailininkas P. Osmols- 
k*s. Reikia būtinai pažymėti, 
•kad jis ta* daro ne tik su geru 
vaiko psichologijos nusimany
mu, bet *r su meile savo užda
viniui.

„Eglutės“ žurnalėHo nume
riuose bendradarbiauja visa e* 
lė jau pasižymėjusių vaikų li
teratūros autorių. Ik. a., pats 
redaktorius Vytė Nemunėlis 
(B. Brazdžionis), Vyt. Tamu- 
lait-s. L. Žitkevičius ir ei*lė 
naujų autorių, k. a., Alfa Šu
linskas, M. Ramūnienė, Aloy
zas Baronas, Alf. Brazys.

Nuo 4-jo n-r*o pradedamas 
specialus skyrius „Tokia buv® 
Lietuva" . skiriamas populia
riai, vakišlkai dėstomai, Lietu 
vos istorijai.

Gaila t*k kad „Eglutė“ tėra 

Naujas Anglijos Vampire naktinis kovo- »as De Ho- 
villand 113. Tai didžiau:;*;.s šios rūšies lėktuvas. Jis 

yra dvivietis su radaro įrengimais, pagamintas pagal 
garsiojo naktinio moskito modelį su žymiais patobu
linimais— 130 mylių pci valandą greitesnis 'r galįs 

pasiekti didesnį aukštį.

mėnesinis žurnalėlis. Dažniau 
lankyti savuosius skaitytojus 
j-s tuo tarpe negali, nes išleisti 
per metus 10 numerių gera* 
oiustruoto 32 pusi, žurnalo *r 
taip jau nėra lengva. O jo Kai 
na metams: Amerikoje (tur 
but įskaitant ir Kanadą; 3 
dol., kitur — 3.50 dol. Aiški 
,as numeris 30 centų S*o v-c- 
n*ntelio vaisų žurnalo laisva
me l'etuv>ų pasaulyje likimas 
yra susipratusių lietuvių levų 
rankose. .Iri t*k jie nesigailės 
los kuklios š pažiūrės, bet la
bai prasmines dovanos savo 
vaikams, jie parems dar vis ne 
persi-pria tįsia* besilaikantį vai 
kų žurnalą *1 padės savo va 
kams išlaikyti savyje gyvą 
lietuvišką žodį bei skaitymo 
me*lę. Jei nor*m» ugdyti savo 
vaikuose bent k*ek d dėsnį at
sparumą pr>eš tuščių *r dažnai 
gerokai nemorahškų „komi
kų“ (comics — spalvotų pa
veikslėlių knygelės su tam tik 
iu trumpu tekstu), turime 
jiems duot* sveikesnio, tikrai 
pedagogiškai tvarkomo, dvasi 
nio maisto. O juo yra lietuv*š 
koji knyga n specialus žurna
las

„EGLUTĖ”.
Tenebūnie daugiau tokių tė 

vų, kūne jos platintojams at
sakytų „mano vaikai mokosi 
anglų kalbos, ta* aš nepn nu
meruosiu tos jūsų „Eglutes“, 
kaip tai yia buvę su vienu š'iin 
dieniniu lietuviu! Tenebūnie 
•r taip, kad ievai priperku vai
kams lėlių, skardinių traukinių 
ir automobilių už treja tiek, 
•cieįk reikalinga „Eglutės“ pre
numeratai, o lietuvikojo rašto 
pagaili savo mylimosioms at
žaloms! Pagaliau, tenesirunda 
daugiau tokių tautiečių, ku
riems ir va*kų spauda kvepėtų 
partiškumu. Gana jo tui'-m>‘ 
kitose jau srityse!
Spring Valley, N. Y., 50.V.30.

P. S. Ta proga nor*u pateik 
t* gerh, uka rytojams „Eglu- 
’ės" adresą: B Brazdžionis 
1G7 Concord Str. Lawrence, 
Muss., U. S. A
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Mes sugrįšime būriais, 
Lietuva nualinta! 
Laukia liepos pakeliais,
Laime, dar neamen tau!

F. Kirša, Tolumos.
Apie antrąją bolševikų oku

paciją mus pasiekiančios ži
nios kalba apie nepaprastus 
žiaurumus, po to. kai az*atiš- 
kosios ordos peržengė Lietu
vos sieną. Šių žiaurumų auten 
'.iškurną patvirtindavo retai *š 
krašto prasiskverbę pabėgė
liai. šį pavasarį į V. Europi; at 
keliavo vienas lietuvis, kuris h 
gi 1946 m. yra gyvenęs Vil
niaus, Panevėžio, Anykščių 
apylinkėse..

1’irmos‘os II-sios okupacijos, 
dienos.

Pabėgėlis iš sovietinio pra
garo pasakoja, kad jau trečią
ją d'eną. po to, ka* sovietų ka- 
nuomenė užėmė jo sodybą, bu 
vę išlipinti mobilizaciniai skcl 
b*mai. Pagal juos visi nuo 17 
iki 55 metų turėję stoti į bol
ševikų kariuomenę. Aišku, 
kad žmonės į šiuos skelbimus 
nekreipė deinesio, juokauda
mi, kad „driskiams neis tar
naut*“. Žmonės galvojo, kad 
š* padėtis ilga* nesitęs ir išva
davimas iš Vakarų greit atei
siąs.

Tačiau bolševikai šį kaitą 
buvę labai griežti. Matydami

OKUPANTO BATAI VĖL TREMPIA
kad niekas neina į jų nurody
tus mobilizacinius punktus, 
jie siuntinėjo į kaimus ir ats
kiras sodybas savo kariuome
nės būrius, kurie apsupdavo 
numatytą kratai vietovę ir ieš
kodavo vyrų butuose. Tač*au 
šios jų kratos duoda maža pa
sisekimo, nes baudžiamųjų 
būrių išvykos būdavo *š anksto 
įspėjamos. Kartais jie rasda
vo nespėjusius išsislapstyti jau 
nuol'us. Taip pav., Kurklių 
valsč. „oblavos“ metu savo na- 
i .uose į vidurius buvęs per
šautas Gliaudelis. 18 m. jau
nuolis. Nužudymo priežastis: 
nestojirnas į mobilizacijos 
punktą.

Bolševikų būti nesaugu.
Su b.magiškomis sovietų

gaujomis, kurios 48 vai. be p. r 
'raukos. Myg Sąrančių pulkai, 
riaukė į vakarus, iš urvų išlin
do >r tie. kurie troško kerš»o do 
r'ems lietuviams ir kurie pir
mą kartą ištikimai tarnavo oku 
pantui. Mat jie turėjo užimti 
„valstybines" tarnybas, nes 
griežtesnis okupantas grąžino 
senus jo išleistus įstatymus, 

, tad ir buvo reikalingi išdavi-

VAKARIS.
v idonis, ant kurio sąžinės yra 
ne vienas žmogus. Stribų va
das Anykščiuose — žydas 
taud. armijos leitenantas.

Žudynės *r nužudytųjų 
išniekinimas

Kiekvienas įtariamas turįs 
lyšį su partizanais bolševikų ir 
stribų buvo negailestingai nai
kinamas. Labai dažna* neran
dą išeities partizanai, nen:rie
dami būti atpažinti, kad pa
kenktų jų artimiesiems, sa
ve granata ar k*tu sprogstamu 
užtaisu taip sužalodavo, kad 
niekas jų nepažindavo. Po miš 
kų valymo ir kitomis progo
mis nužudyti vyrai ir moterys 
dūdavo viešai išstatomi, kad 
prie jų prieitų jų artimieji. 
Žmonės žinodami kas jų lau
kia. šito vengdavo, bet bolševi
kai į tokias „parodas“ žmones 
varu varydavo. Taip pav., 
Anykščiuose 1945 m. pabaigo
je 1946 m pradžioje buvusi ’š 
niekintųjų lavonų paroda. Vy 
rums buvę nupjauti organa', o 
moterims krūtys. Kitiems 
žiauriausiu būdu deformuoti 
veidai, išlaužytos rankps, išsu
kinėti pirštai. Šitaip nužudytų 
pavardės: Antanas Davidon's

RA.ŠO V.
kai, kurie galėtų engt* ramius 
gyventojus.

Tač*au būt* bolševiku buvo 
labai n< saugu. Tai vienur, tai 
kitur „pareigūnai“ ir'kiloki 
stropūs vaidininkai gaudavo 
į*ems užpelnytą atlyginimą. 
Todėl bolševikinis elitas rink
ei Tvosi naktimis į vieną butą, 
kur lyg apsuptoje tvirtovėje, 
išstatę kulkosvaidžius »r sargy 
has, miegodavo. Aišku, kad to 
kia padėtis ilga* tėstis negalė
jo *r bolševikinis elementas tu
rėjo gauti paramą.

Istrebitelių būrių kūrimas.
Visoje rytų Lietuvoje Ugi 

1948 m. veikė sutartina* parti
zanai. Jų veikimas kėlė siaubą 
vietinių bolševikų tarpe. To
dėl prieš juos, partizanus, bu
vo rusų organizuoti „naikini
mo būriai“. į šiuos būriu’* sto 
jo visos tautos atmatos: chuli
ganai. girtuokliai, mušeikos, 
vagišiai ir panašaus plauko as
mens. Anykščių miestelyje bu 
v j garsūs broliai Rozaliai iš 
Lebdegėnų, vietinio mūrini.iko 
sūnūs. Du brolia* 1945-6 m. 
pradžioje buvo sunaikinti. Taip 
pat „pasižymėjęs“ stribas 
Anykščių chuliganas Jonas Da

jusios „laimingosios tėvynės“.
V'ln'iiu# nuest1*'*, nežiūiint 

5-ių dienų miesto kautynių, iš
likęs gana sveikas. Tik Vo
kiečių gatve yra visiška* su
griauta, nes išilgai ją traukėsi 
paskutinieji vokiečių parašiu
tininkų daliniai.

Kaunas beveik visiškai svei
kas, ir didesnių sugriovimų ne 
‘ekę pastebėt*.

Panevėžy* yra likęs visiška' 
sveikas, nes į jį rusai atėję vi
sai netikėta*.

Pabradėje yra lietuviškos 
kariuomenės stovykla,

Jonava, t*k styrinčių nuodė
gulių sienos. Beveik visiška* 
sunaikinta, n> s ir pirmą kartą 
vokiečiams slenkant į Vilnių, 
rusų sudeginta.

Nežinau ar sapnuoju. . .
Nuo pat pirmos okupacijos 

dienos, kada vos išlikau gyvas, 
nuo g*rbų kanų, norėjusių ma
ne nušauti, galvojau, kad re* 
kia bėgti iš pragaro, kuris yra 
daug baisesnis už aną, pomir
tinį. Mano pastangos ir ryžtu 
mas suteikė ta*, kad aš Šian
dien kvėpuoju ne krauju p įsru 
vus'os Tėvynės oru. liet laisve 
spinduliuojančia atmosfera. Ir 
vis dar netikiu, kad esu uūs- 
' as, laisvųjų žmonių tai į e. 
Kartais manau, kad tas v-sk.is 
nk sapnas, — baigia vienas par 
žengęs vergų karalijos slenka 
tj.

LIETUVA
Anykščių valsč.. Staškevičius 
iš Kurklių valsč., Sumyki 
(brobs Kanadoje), Grndeckas, 
Boreika, Pučinskas Kazys iš 
Kovarsko *r daug kitų.
Atstatymas — grynas melas, 

. Propagandinėje spaudoje ir 
Lietuvoje leidžiamoje „Tii so- 
’e“. kurios tikras vardas turčių 
būt* ,,Melas *r Šmeižtas“, la
bai dažnai buvę rašoma apie at 
statymo darbus. Taip pav., 
tuoj, po okupacijos, „Tiesa ra 
šė, kad atstatytas tiltas per 
Aveniąja t'es Anykščiais. Fak- 
tinai, niekas tilto nesirengė at 
statyti ligi 1947 m. Ir visa pro 
pagunda apie statybas, atstoty 
mus yra gryniausis melas ir 
prasimanymas. Ne tik, kad nie 
ko neatstatoma, bet dar ir esa
mieji pasiutui ir įmonės buvo 
griaunamos ir išvežamos j „ro- 
ją‘‘-
Apie Vilnių, Kauną, Panevėžį.

Aiškus dalykas, kad vokie
čių okupacijai pasibaigus, pra
sidėjo tuoj betvarkė. Visos 
krautuvės ištuštėjo, ne tik Vii 
niuje, bet ir kituose miestuose. 
Viskas, kas tik buvo pagami
nama, buvo praryjama nepaso 
Vnamos, nudriskusios, išbadė



4 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. VI. 22. — Nr. 25 (168)

Matas Salčius-visuomeni- 
ninkas ir žurnalistas 
Jo mirties 10-čiaa metų paminėti —

Vėliau jis redagavo naujai 
sukurtosios viduriniosios sro
vės — „Amerikos Lietuvių Tau 
rinės Sandaros“ oficiozą „Atd 
trs“.

Netvėrė Matas Amerikoje 
kai išgirdo Nepriklausomybės 
Deklaraciją,, Vilniuje. Pasi
skolinęs pinigų, galvotrūkčiais, 
nelaukdamas karo pabaigos, 
vėl per Japoniją, Kiniją ir Rusi 
ją perskuodžia į Tėvynę, kur 
tuoj šoka darban. Jo biografai 
sako, kad 1919 m. jis „Švieti
mo Reikalų“ redakcijos sekre
torius, gegužės mėn. jau „Spau 
dos Biuro“ bendradarbis ir ve 
dejas, 1920-22 m. „Saulėtekio“ 
leidėjas ir redaktorius. Tuo pa 
čiu metu organizuoja Šaulių 
Sąjungą”. Jis redagavo pir
muosius „Trimito“ numerius, 
bet redaktoriaus kėdę perlei
dęs Tumui-Vaižgantui, kai rei
kėjo energingo žmogaus užim 
ti Šaulių fronto štabo viršin-ko 
vietą, koordinuoti šaulių būrių 
veiksmams mūšių lauke.

1920 — 1922 metais buvo 
„Lietuvos“ redakcijos narys, 
1922 m. ėjo „Eltos“ direkto
riaus pareigas, iš kur grįžo į 
„Lietuvos“ redakciją.

Matas yra parašęs visą eilę 
knygučių ig Lietuvos istorijos, 
vaikams ir suaugusiems, studi 
jas „Lenkų sąmokslas Lietuvo
je“, „10 metų kultūrinio veiki 
mo“, o plačiausiai žinomą be
bus savo kelionių ciklą.

Keliaudamas per Pietų Ame 
nką pradėjo romaną „Sura
do“ , kuriame aprašo likimą lie 
tuvaičių, kurios pokario metais 
važiavo į Pietų Amerikos kraš 
tus ir atsidūrė baltųjų vergių 
namuose. Rankraščiuose yra

Toliai nieko nereiškia kny
gos „Svečiuose pas 40 tautų“ 
autoriui Matui šalčiui,, o ir mi 
rė jis keliaudamas, daugiau 
kaip 14.000 kilometrų nuo sa
vo gimtųjų Čiudiškių (netoli 
Kauno). Lietuvos radijas, Ge 
gūžės 28 d., sekančią po nera
mios žinios apie sovietų Lietai 
primetamas priekabes, paskel
bė. . .: „Lietuvos pasiuntinybė 
Buenos Airėse telegrafu prane 
šė Užsienių reikalų ministeri
jai, kad šių metų gegužės 27 d. 
Bolivijos karo ligoninėje maha 
rija mirė žinomas lietuvis Ja 
raštininkas ir keliautojas Ma
tas Šalčius. Dalyvaujant vys
kupui, jis buvo iškilmingai pa 
laidotas Guaiamareino kapinė
se. . .“

A. Kelmutis, 1940 m. gegu
žės mėn. „Trimite“ rašė: „Be
dirbdamas kartu su juo, prisi
žiūrėjau, kaip velionis jautriai 
reaguodavo į kiekvieną Lietu
vos gyvenimo įvyki, kaip jis vi 
sa širdimi buvo atsidavęs mū
sų tautos reikalams, koks jis 
buvo karštas patriotas, tikrąja 
to žodžio prasme. . .“ Matas 
jautriai reagavęs į chaotišką pe 
tuvių būklę Pietų Amerikos 
valstybėse, pasišventė ten va
žiuoti kaip Draugijos Užsienio 
Lietuviams Remti atstovas. Ta 
čiau intrigų pasėkoje, Matas 
su skaudančia širdimi nuo šio 
uždavinio pasitraukė ir toliau 
tęsę savo keliones, šiuo kartu 
per Pietų Amerikos džiungles. 
Maliarija ir smegenų uždegi
mas pakirto 50 metų lietuvį. 
1940 m. gegužės 26 d., 6 va
landą vakaro mirė.

Vos 14 metų Matas jau rašo 
korespondencijas 
kui“ Amerikoje.
radarbiavo „Naujoje Gadynė
je“ ir „Vilniaus Žiniose“, lik 
baigęs mokytojų seminariją
1908 , kviečiamas redaguoti 
„Mokyklą“, „Lietuvos Ūkinin 
ko-“ priedo. 1909 m. Matas su 
Žymantienc-Žemaite važiuoja į 
Petrapilį atstovauti Lietuvos 
mokytojų vLos Rusijos moky
tojų suvažiavime. Jiems lietu
viškai kalbėjo Žemaitė, o kai 
rusiškai prabilo Matas Šalčius, 
po tos kalbos Matas išlėkė iš 
„Saulės“ gimnazijos mokyto
jo pareigų ii gavo slapstytis 
kaimo mokyklose iki 1914 m., 
prieš pat karui prasidedant bu 
vo pakviestas bendradarbiauti 
„Lietuvos Žiniose“. Jau nuo
1909 m. uoliai rašė „Vienybei“ 
Brookline ir „Varpui“ Tilžėje.

1914 m. karo metu pro VIa 
divostoką ir Japoniją atsirado 
Amerikoje.

Balys Ruksa
PAMESTI RAKTAI

ŽEMĖS pavasario pagundomis apsvaigę 
Gražuolės moterys piaeina pro tave. 
Jom groja muzika. Kažkas apie Solveigą 
Dainuoja brisdamas baltų žiedų srove.

O tu, klausydamas dainų ir meilės juoko, 
Mažyčiam kambarėlyje svajot imi 
Kodėl kiti gyvenimą paimti moka 
Mylėdami, dainuodami ir gerdami?

Slapčia norėtumei savos širdies paklausti 
Iš kur apatija, nuobodulys kartus?
Neklausk, jei vakar ją užrakinai, apkaustė* 
Ir užrakinęs pametei kažkur rauktus. . . .

*
*

* » 
* *

KUR eini per rudens naktį, kur veržies per baisią vėtrą?
Glausk prie žemės dužusių svajų šukes.
Glausk prie žemės. Ir jos vieno menko metro.
Jas palaidoti užteks.

Užmirši šią gūdžią tamsą, užmirši ir šitą audrą, 
Užmirši šešėlius ir tamsias spalvas.
Žemė šaukia. Žemė žino tavo būtį, tavo skriaudą, — 
Žemė gailisi tavęs. . .

Šie eilėraščiai yra paimti iš tik ką išėjus’-os Balio Rukšos 
ezijos knygos „Žemės Rankose“.

po-

IŠLEISTA BALIO RUKšOS EILĖRAŠČIŲ KNYGA
„ŽEMĖS RANKOSE“ kny 

,,ŽE- ga, turinti 80 puslapių dydžio 
Knygą ’r apie 70 eilėraščių, padalyta į 

dailininkas Juozas 
1950 m. Kaina 1 dole- 

Knyga gaunama pas au-

Toronte išėjo poeto Balio 
Rukšos poezijos knyga 
MĖS RANKOSE-.
ihustravo
Bakis.
ris.
torių, adresu: Balys Rukša, 2 
Frankish Ave, Toronto, Ont.

tris skyrius: Ugnies šokis, 
Saulėlydžio giesmės ir Išsilais
vinimas.

Tai trečioji jau Kanado, 
tuvių poezijos knyga.

’.je l*e

„Darbinin-
1905 m. bend ir jo nebaigtos kelionės užrašai. 

Šios keionės kursas buvo Bu
enos Aires, Tukum, Sant jo
go, La Paz ii Guaramareinas. 
DaUs jo užrašų po mirties bu
vo pasilakusi Buenos Aires pa
siuntinybėje ir pas jo vienų 
prietelių danų Čilėje. Kita da
lis pas jo draugus Čikagoje ir 
brolį Pittstone.

Matas labai norėjo grįžti Lie
tuvon, Vilnių atgavus, tačiau 
kada vėl, pei oficialias Lietu
vos įstaigas, keistomis aplmky 
bėmis DULR jam siųsti keiion 
Dinigiai dingo, Matas turėjo 
šio savo užsimojimo atsisakyti.

Mato tebegedi žmona ir trys 
dukterys (vyriausia mirė 1944 
m.), 90-tė motina ir 5 broliai ir 
2 seserys Lietuvoje. Nėra ži
nių, ar kas prižiūri jo kapą Bo 
livijoje, bet lietuvis atsitiktinai 

ten atsiradęs būtų prašomas jo 
pasižvalgyti. Alinus.

Vytautas D u b r a

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ
ROMANO IŠTRAUKOS

6.
— Palauk, Stefa, — kalbėjo 

Kazėnas sujaudintu balsu. — 
Tu gali mane! mušti, gali ma
ne keikti, bet palauk! Išklau
syk mane!

Jis nutilo, lyg laukdamas ma 
no atsakymo. Tada aš jam at
kirtau :

— Aš neturiu su tavim jo
kios kalbos!

MJano pyktis išsiveržė žo
džiais, ir čia buvo mažas ato
slūgis.

— Aš galvoju, kad tu, nors 
ir nemylėdama, turėtum būti 
mylima, turėtum svTkurti savo 
šeimą. Jei tau nepavyktų pa
milti, aš netikiu, kad tu norė
tum pasilikti neištekėjusi. Tu, 
kurią gyvenimas dabar lepina, 
tikrai nepanorėsi vieną dieną 
Ūkti niekam nereikalinga ir vi
sų pašiepiama.

— Aš nenoriu girtis, bet aš 
įsitikinusi, kad turėsiu už ko 
ištekėti, jei lik panorėsiu.

— Ir aš neabejoju. Aš tik 
norėjau žinoti, ar tu manai ka
da nors ištekėti nemylėdama?

— Na ir kam? Aš žadu iš
tekėti mylėdama.

—- Tu nenumatai jokių
„bet“?

— Tuo tarpu — ne.
Mes sukome ratą po rato. 

Aš žvalgiausi, kur bus dingęs 
Prūsaitis. Buvau pagalvojusi, 
kad supykęs jis gailėjo pareiti

namo. Bet ne. Tai būtų bu
vę perdaug vaikiška. Ir tik
rai: vienu metu aš pastebėjau 
jį čiuožiant prie Augaičio ir jo 
draugės. Aš mačiau čia gali
mybę šį tą atitaisyti.

— Aš taip ir maniau, kad tu 
nepripažįsti kompromisų, — 
pasakė Kazėnas lyg pats sau. 
— Vis dėlto aš baigsiu iki ga
lo. Aš tave myliu,, Stefa. I u 
sakysi, kad to neužtenka, aš 
gi norėčiau tave įtikinti, kad 
mes drąsiai galėtume susituok- 
,ti. Aš tave mylėsiu, ir aš ti
kiu, kad j mano meilę tu atsi
liepsi nuoširdžia draugyste, o 
gal ta pačia meile. Jei tu man 
patikėtum, kad gyvenimo pa
togumai prisideda prie šeimos 
laimės, aš tau užtikrinčiau gra
žų gyvenimą. Už pusmečio ar 
už metų aš būsiu diplomuotas 
inžinierius. Inžinieriaus pa
jamos yra didesnės už dauge
lio net aukštesnių tarnautojų. 
Jau nekalbėkime apie tai, kad 
mano tėvo vardas pradžioje 
man pagelbės. Aš nesu apsnū- 
Jėlis, kur reikia, aš esu atkak
lus. Kas man priklauso gyve
nime, tą aš mokėsiu pasiekti ir 
vi^ką tau atiduoti. Tu tik būk 
su manimi, kad aš matyčiau 
prasmę gyventi ir dirbti. Jei 
tu negalėtum dabar man nie
ko gera pasakyti, tu palauk ir 
pagalvok.

— Aš gabu galvoti, bet aš
galiu ir tuojau atsakyti; aš te

Anglu kalbos raida ir sąranga
PĖTERAITIS.

bas. Sąmoningai nagrinėsiu 
abiejų kalbų skolinius anglų 
Kalbai kartu, nes dalinai graikų 
kilmės žodžiai per lotynų kal
bą buvo anglų pasisavinti). Vie 
na rūšis skolinių vartojama 
naujaisiais laikais atsiradu- 
siems naujiems daiktms pava
dinti ir iškilusioms naujoms 
mintims išreikšti, o kita — vi
sai kasdieniniems reikalams, 
kuriems jau būta senų žodžių 
arba nesunku pritaikyti dar 
liaudies kalbai žinomas lytis.

Lengvai suprantama, kad, 
moderniajam mokslui subujo
jus, vartojami tarptautiniai žo
džiai, kajp chemistry „chemi
ja“, botany „botanija“, zoolo
gy „zoologija“, sociology „so 
ekologija“ ii panašiai. Taip 
pat nieko nepaprasto, jei ang
iai, pažinę jau iš prancūzų kai 
bos example „pavyzdys“, pa
sisavino iš lotynų kalbos tos 
pačios šaknies būdvardį exemp 
'ary „pavyzdingas“. Bet labai 
keista, kad anglai skolinosi be 
jokios atrankos būdvardžius 
patys turėdami savų žodžių ir 
pakankamai būdvardinių galū
nių, ka-p —cn, —fui, —ish, 
—some, —y ir panašiai. Paly

gink wool: woolen, wonder: 
wonderful, boy: bqyish, lone: 
lonesome, frost: frosty.

Arba net iš vieno daiktavar 
džio galima sudaryti kelis bud 
vardžius, ka-p dream: dream
ful, dreamless, dreamlike, dre
amy. Tat kam anglam reikėjo 
skolintis paprasčiausius būd 
vardžius, kaip antai: domi Stic 
„naminis“, urban „miesto,

RAŠO V.
d. Naujieji amžiai,

Penkioliktame ir šešiolikta
me šimtmetyje visoje Europo
je bujojo klasikinės kalbos ir 
literatūra. Mokslininkai ir ra
šytojai geriau mo(kėjo ir pažino 
lotynų kalbą negu savąją. Jie 
lotyniškai laše filosofinius 
traktatus ir kūrė eilėraščius. 
Tiek žinomi anglų filosofai, 
kaip Bacon‘as ar Newton as 
naudojosi lotynų kalba, tiek ir 
rašytojai kaip Mil ton1 as ar 
Dryden'as garbino ją. Lotynų 
gramatika buvo vienintelė gra
matika einama gimnazijose ir 
studijuojama universitetuose. 
<Tarp k*ta ko anglų kalbos ka 
t'“dra garbingame Cambrid
ge© Universitete buvo įvesta 
tik 1910 metais!) Miltonas 
(1608-14) pataria sekti lotynų 
sintaksę anglų kalboje, nes tik 
ji esanti tobula. O jau minėta
sis Dryden’as (1631 — 1700) 
„Troilus ir Grassida" veikalo 
pratarmėje anglų kalbą pavadi 
no barbariška. Jis sakosi pats 
labai netikras esąs berašyda
mas angliškai. Norėdamas ne 
sąmonių išvengti, griebiasi lo
tynų kalbos, išsiversdamos tai, 
ką norįs pasakyti, tobulesnėje 
kalboje.

Klasikinių kalbų dvasioje iš
auklėti, savosios kalbos pakan 
karnai nepažindami, jau viduti 
niais amžiais nustoja atsparu
mo svetmiybems, anglai naujai 
siais laikais savinosi kiek gali
ma daugiau žodžių iš klasiki
nių kalbų. (Vartodamas ter
miną įklas-kinės kalbos, turiu 
“aivoje lotynų ir graikų kai-

WMUIY VZIV \>\VA7£
Dad. J. Bakio iliustracija iš Balio Rukšos poezijos 

knygos „Že mės Rankose“.

ŠLIUPTARNIAI
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį 
kultūrinį atgimimą, apie 
sunkumus, vargus, kančias 
kovas dėl geresnio būvio 
šviesesnio rytojaus ...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. Šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
1 centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

ir 
jy 
ir 
ir

DR. AL. MARGERIS
3325 So. Halsled Street 

CHICAGO 8, ILL.

kėti dar nesirengiu ir apie tai 
visai negalvoju.

— Aš žinau, kad tu Įgulki sa 
vo valandos, savo laimės. Bet 
jei ji neateis? Jei tada tu pagal 
vosi tekėti, ar tu sutiksi eiti už 
manęs? i

— Aš nežinau, nei kada tai 
bus, nei kaip aš pasielgsiu, — 
atsakiau aš.

Tik pratarusi tuos žodžius, 
aš pati supratau, kad mano at 
sisa)kymas buvo negriežtas ir 
netikras. Kodėl aš turėjau jam 
duoti vilties? Aš buvau įsiti
kinusi, kad niekados jo nepasi 
rinksiu. Aš turėjau daug pa
žįstamų, apie kuriuos aš galė
jau pasakyti, kad jie, kaip žino 
nes, man patinka. Kazėno prie 
tokių aš negalėjau priskirti, o 
po šito pasikalbėjimo mane lyg 
kas stūmė nuo jo. Ir vis dėlto 
aš jam neatsakiau aiškiai ir tei 
singai.

Į mano žodžius Kazėnas no
rėjo kažką atsakyti, bet susi
laikė, atsiduso ir, matyt, sugal 
vojo ką kitą.

— Gerai, kada nors dar pa
sikalbėsime. O dabar — jei 
jau gana čiuožti — aš tave pa 
lydėčiau į namus, — pasisiūlė 
Kazėnas.

— Ačiū. Aš mačiau savo 
brolį. Aš čiuošiu prie jo.

— Ak, čia tamsta ! — pasa
kiau lyg nustebusi. — Aš ma
niau, kad tamsta šaute iššausi 
iš čiuožyklos.

— Kaip tai? Kodėl? — Prū 
taitis nežinojo, kokį paimti to
ną: parodyti šaltumą ar vai
dinti, niekur nieko.

— Labai papras tai: iš pyk 
čio, — atsakiau.

— Argi aš taip buvau su

pykęs? — klausė Prūsaitis, ro 
dydamas linksmesnį veidą.

— Jei aš nebijočiau tams
tos dar daugiau supykinti, aš 
pasakyčiau, kad jūs abu atro
dėte, kaip tikri gaidžiai. . .

— O tamsta norėtum, kad 
ir vėl tas pats pasikaętotų. Juk 
ir dabar tamsta nelaisva, — 
prikišo man Prūsaitis, turėda
mas galvoje Vaitkų.

— Na, jau, — teištariau aš 
parodydama, kad jo pastaba 
buvo tikra nesąmonė. Tuo tar 
pu Vaitkus, atlikęs man pa t ar 
navimą, pasisukiojo aplinkui ir 
pasitraukė. Mes gi čiuožėme 
toliau. — Man labai jiemalonu, 
kad mano kompanijonas buvo 
loks įžūlūs.

IV.
Palydėti mane į balių buvo 

pasisiūlęs Rimka ir dar pora 
studentų, tačiau aš atsisekiau, 
norėdama,per šokius būti visiš 
kai laisva. Vieno kurio asista 
vimas galėjo mane tik varžyti. 
Paskambino man ir Prūsaitis. 
Juokaudami mes pakartojome 
mūsų ankstyvesnįjį pašnekesį. 
Jis klausė, ar negalėtų užeiti 
manęs pasiimi i, o aš atšaukiau, 
kaip tada einant į čiuožyklą, 
kad mes susiriksime salėje.

Salėje mus susitiko muzika 
ir stipri šviesa. Didelė jaunų 
žmonių mase judėjo pagal šo
kio taktą, taęiau bendras vaiz
das primine chaosą, nes kiek
viena pora buvo atskiras pa
saulis.

Aš išėjau šokti su Prūsaičiu. 
Jis šoko neblogai, bet vis dėl
to jam trūko lengvumo ir tiks
lumo. Jis laikė mane truputį 
nedrąsiai ir nieko nekalbėjo.

— Gyviau, pone Stasy, gy
viau, — padrąsinau aš. — Jau 
natvė turi trykšte .trykšti >š 
mūsų.

Jis atsakė:
-— Tamsta taip puikiai šoki. 

Jei būtų kitas būdas būti taip 
arti su tamsta, aš niekad nei
čiau šokti.

— O aš, tamstos vietoje, ne- 
kviesč'au tos, kuri blogai šoka.

—■ Man nesmagu prieš tams 
tą. Aš jaučiuosi lyg kaltas, ga 
hu būti baramas ar net pajuo
kiamas.

— Skrupulai, pone Stasy. 
Šokis yra sportas ir žaidimas. 
Visa kita reikia pamiršti. O 
be to, niekas negali prik’šti, 
kad tamsta blogai šoktum.

Mes vėl tylėjome. Po šokio 
Prūsaitis pasiūlė atsisėsti. Pa
siskubinę mes susiradome lais
vą vietą gale salės. Ieškoda
mas pradžios šnekai, Prūsaitis 
klausė, ar aš mėgstanti šokius.

— Mėgstu *r net labai mėgs 
tu, — atsakiau.

— Taip atsako visos panelės 
ir net moterys. Čia yra bend
ras jūsų visji bruožas. O gal 
tamsta galėtum man tiksliau- 
nusakyti, kodėl jūs mėgstate 
šokius?

— Ar aš žinau? — delsda
ma aš norėjau susivokti ir kai 
bėjau toliau. — Aš mėginsiu 
spręsti pagal save. Mes mėgs 
tame muziką, bet klausydamo 

i mes negalime pilnai į ją įsi 
jausti. Tik šokyje mes ją jau 
čiame kūnu ir siela, mes susi 
Vejame su ja. Mūsų š'-rdys rnu 
ša valso taktą, kaip tame šia 
gėryje dainuojama. Arba, vėl 
toks jausmas, lyg mes būtume 
rne išsivadavusios iš kūno varž

tų ir plauktumėme, garsų neša 
mos, nejausdamos po kojomis 
žemės. . . Gal yra ir kas kita, 
tik aš nemoku nusakyti tų jaus 
mų. Mano šneka gali tamstai 
atrodyti nepatinkama.

— O, aš suprantu tamsią. 
Vis dėlto, aš norėčiau tamsią 
papildyti: šokių patrauklumas 
yra tame, kad čia bendrauja 
dvi lytys.

Prūsaičio žodžiai priminė 
man mano patyrimą. Būdavo 
vyrų, ypač {gėrusių, kurie šok
dami neįprastai glausdavosi 
prie manęs. Aš čia matydavau 
aistrą ir bodėdavausi ja.

— Tamstos pastaba tinka 
tik vyrams, — atšaukiau aš.

— Tač‘au vienos moterys 
nešoka.

Aš nieko neatsakiau, nois 
pagalvojau, kad čia daugiau pa 
pročių reikalas.

— Įdomu, kodėl tamsta 
mėgsti šokius? — paklausiau.

— Per daug aš jų nemegs 
•o. Šiaip sau ai einu įvairiau 
laiką praleisti ir pabūti su tais 
žmonėmis, su kuriais man |do 
mu.

Prūsaičio atsakymas man at
rodė per sausas. Reikėjo tik 
pažvelgti į tą minią žmonių, 
mirgančių salėje poromis. Ne 
tik drabužiai, bet ir jų veidai 
buvo šventadieniški. Muzika, 
šokis ar pati aplinkuma, bu
vo juos pakeitę ir uždegę.

— Aplinkui tokia pakili nuo 
taika, — kalbėjau aš. — Ro
dos, kiekvieną žodį palydi ir 
pasitinka šypsena. Tokie vei
dai nebūna nei gatvėse, nei įs
taigose, nei namuose, kur kal
bamasi apie paprasčiausius gy 
venimo reikalus, nors ir būti-
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KULTURIN? KRONIKA
BELIAJUS MOKO AMERI

KIEČIUS ŠOKTI.
Žinomasis lietuvių tautinių 

šokių žinovas Vytautas Balia
ms, leidžiąs specialų, šokiams 
skirtą laikraštį „Viltis“, yra 
pakviestas pervažiuoti JAV ir 
pamokyti tautinių šokių šokti 
universitetų kūno kultūros 
mokytojus ir 'kitus šia sritim 
besidomničius asmenis.

Vytautas Beliąjus yra žino
vas daugelio tautų liaudies šo 
kių ir jiems dažnai vadovauja 
įvairių festivalių ir kt. progo- 
m’s.

LIETUVIŲ DAILĖS PARO- 
DA ČIKAGOJE

Perkeliavusi jau kelis Ame- 
nkos miestus, Lietuvių dailės 
paroda pertekama j Čikagą, ka 
me Itsorijos muziejuje ji vie
šės visą rugsėjo mėnesį.

KILRLIO - ŽVAGUČIO 
NOVELĖS

Brazilijoje, Sao Paulo mies
te išeinąs lietuvių savaitraštis 
„Žinios“ netrukus išleidžia Kir 
I-o - Žvagučio novelių rinkinį. 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&■? 
miestinis, solar „saulės“, nasal 
„nosinis“,, jei jau nuo seno pa
žinojo, dar ir šiandien tebevai
toja atatinkamus daiktavar
džius, kaip house „namus ", 
town „miestas“, sun „saulė“, 
nose „nosis“?

Šis jų pol-nkis mums sveti
mas. Jei šį polinkį aiškinti sa
vosios kalbos nežinojimu ar ne 
norėjimu sudaryti naujų žo- 
žodžių, tai toks aiškinimas ne
tiks. Nes yra visa eilė senų 
žodžių, kurie dar ir šiandien te 
bevartojami šalia naujai pasi
skolintųjų.

Anglai pažįsta pavyzdžiui 
.brotherly, fatherly, mother
ly“, taisyklingai sudarytus 
būdvardžius, bet be to dar pa
siskolino iš lotynų kalbos „fra
ternal, paternal, maternal. Ar 
ba būdvardžiui „karališkas“ iš
reikšt1 tur>mc net tris žodžius: 
kingly, royal ir regal. „King
ly“ senas savas būdvardis, su
darytas iš king „karalius", 
royal“ pasiskolintas iš pran

cūzų kalbos, o „regai“ — iš 
jtynų. Reikšmė iš esmės v'su 
trijų žodžių ta pati. Taip pat 
jokio skirtumo nėra tarp „to 
uuy" ir „purchase“, „fre- 
<dom“ ir „liberty“, „topui 
'■ut‘ ir „to extiguish“. T’esa, 
jie yra naudinga priemonė sti
lių paįvairinti, nenorint kartoti 
i o paties žodžio, kaip „I think 
that I will buy a new suit, and 
I may purchase some shins 
and ties, too.“

(Bus daugiau).

ŠV, CECILIJOS CHORUI 
20 METŲ.

Buenos Aires lietuvių Šv. 
Cecilijos vardo chorui sukako 
20 metų. Chorą veda muzikas 
Vaclovas Rymavičius, kuriam 
chorą suorganizuoti padėjo L;e 
’uvos konsulas Skinkis. Sukak 
tuvimame koncerte choras ir jo 
vedėjas susilaukė daug sveiki
nimų. Choras yra įdainavęs 

■ pie 10 plokštelių.
PARUOŠĖ NAUJĄ 

DAKTARATĄ
Kun. dr. Klemensas Žalalis, 

dvejus metus dėstęs Montre- 
alio klierikų seminarijoje, pa
ruošė šventraščio doktorato di 
sertaciją ir vasaros išvyksta į 
USA, iš kur vyksta Italijon ’-r 
Palestinon.
TIRIA MARSO PAVIRŠIŲ

JAV žurnalas „Sky and Te
lescope“ patiekia žinių apie 
Marsą. Metai tenai esą dvigu
bai ilgesni, negu Žemės metai, 
lodė] ir metų laikai taip pat 
dvigubai ilgesni. Žiemos esan
čios šaltesnės, o vasaros karš
tesnės, negu Žemėje. Marso at 
mosfera mažiau turi deguonie, 
negu Žemės atmosfera.

NAUJI IŠRADIMAI
Išradėjai dirba. Paskutiniu 

metu yra išrastas tam tikras 
a Burnini jaus mirkalas, kuris ge 
iumbę daro ploną ir labai šiltą.

Taip gi išrastas Skystimas, 
kuris sulėtina augalų augimą. 
Pav. palaisčius juo žoįę — Ji 
laba- lėtai auga, todėl nereikia 
taip dažnai kirpti.

BALTOSIOS GERVĖS
JAV Aransaso rezervato biu 

Ictenis praneša, kad biologų 
skaičiavimu, Amerikoje visai 
nyksta baltosios gervės, kurių 
belikę liktai 27.

Baltosios gervės žiemoja JA 
V pelkynuose ties Meksika, o 
vasaroja Kanados šiaurėje, ka
me ir vaikus peri. Deja, dar 
dėl nenustatytų priežasčių, jos 
visai nyksta.

Įdomu, kad Amerikos paukš 
čiai turi savo sezoninių kelio
nių iš šiaurės ir pietų jie žiemos 
metu skrenda Ekvatoriaus Imk 
ir ten atatinkamose vietose, 
žiūrint to, kaip pakelia šaitį, 
praleidžia žiemą. Kaip ir Eura 
az.jioje, Amerikos paukščiai 
žiemos metu nes*vejsia.

— Dr. E. Draugelis, kuris 
Brazilijoje duba savo specialy
bės darbą vienoje ligoninėje, 
pakviestas dalyvauti mfĮKrob-o- 
iogų konferencijoje. Jis ten at 
stovausiąs lietuvius.

TAUPIOJI VIRĖJA
H. Mačiulytė - Daugirdienė 

Amerikoje yra paruošiusi šelmi 
n'nkėms viiimo knygą „Tau
pioji virėja“, kuri dabar esanti 
spausdinama Bostone. Lietu
vaitės susilauks reikalingos 
knygos, ypač jeigu ji turės ir 
lietuviškų valgių receptų.

ANB INFORMACIJOS
ANB (Anti - Bolschewist 

Nation) yrą sąjunga dėl lais
vės kovojančių organizacijų, 
kurias sudaro bolševizmo pa
vergtų tautų atstovai. ABN 
yra įsteigta 1943 metais Ukiai- 
no.je ir šiandien jungia šių tau
tų revoliucines ir išlaisvinimo 
organizacijas: estų, latvių, l’c- 
. uvių, baltgudžių, slovakų, 
vengrų, serbų, (kroatų, albanų, 
bulgarų, rumunų, ukrainiečių, 
Dono kazokų, šiaurės kauka
ziečių, gruzinų, t urkest.mų, 
aserbaidžiamečių, armėnų, to
torių, uraliečių ir Sibiro tautų.

Čia suminėtų tautų revoiiuci 
i.ės kovos organizacijos veikia 
bolševikų užimtose teritorijose 
ir išlaisvinimo ' organizacijos 
Vakarų Europoje ir kituose 
kontinetuose. Į ANB neįeina 
tik lenkai, nors Lenkijoje vei
kia revoliucinės lenkų organi
zacijos prieš bolševikus, bet 
lenkų tremtiniai nesijungia 
šian blokan, įeadangi jie tebe- 
tausoja užmačias į anksčiau 
lenkų okupuotas Lietuvos, 
Baltgudijos ir Ukrainos si u is.

ABN kovoja vadovaudamasi 
šūkiais: „Laisvė tautoms — 
laisvė žmonėms“. ABN kovo
ja prieš bolševizmą ir prieš 
kiekvieną imperializmą bei jo 
užmačias.

— Ad. Jazavito kvartetas su 
dramininkais K. Vasiliausku ir 
V. Žukausku yra įgrojęs naujų 
plokštelių.

— Dramos art. T. Dauba- 
raitė - Gailevičienė yra ai vyku 
si į JAV ir apsistojusi Brook- 
lyne.

— Kun. Stasys Yla, vokie
čių kalintas Stutthofo stovyk
loje drauge su prof. B. Sruoga 
(miręs), prof. M. Mackevi
čium (Čikagoje), kun. Lipnifl- 
nu (miręs) ir kitais, atvyko į 
Ameriką.

KLAUMMAt
LR ATSAKVMA!

VEDA JONAS JUŠKAU iŠ

2. AR NAUJIEJI ATEIVIAI GALI GAUTI ŠEIMOS

(klausia O A iš Montreal,
P. Q )

Daug lietuvių šeimų su ma
žamečiais vaikais apsigyveno 
Kanadoje. Kiti mūsų tautie
čiai, sukūrę šeimos žodinius 
šiame (krašte, jau džiaugiasi su 
silaukę prieaugl-o. Trečiąją ka 
tegoriją sudaro tie, kurie pla
nuoja ateityje tapti šeimos gal 
vomis. Jiems visiems, dar ne- 
spėjusiems per trumpą laiką 
šioje šalyje ekonomiškai stip
riau įsikurti, yra aktualus klau 
simas: ar Kanados vyriausybė 
gauusioms ateivių šeimoms 
duoda pašalpas?

Kanados vyriausybė, kaip 
jaunos ir dinamiškos tautos va- 
’ios vykdytoja, yra suinteresuo 
ta natūraliu gyventojų prieaug 
liu. Jos vidaus politika yra pa
skatinti tėvus, kad jie turėtų 
kaip galint didesnes šeimas. 
Vienas iš vyriausybės pozity
vių žingsnių ta linkme yra fi
nansavimas šeimų, kurios au
gina mažamečius vaikus.

1944 m. Kanados parlamen
tas išleido įstatymą, 8 George 
VI, Chapter 40, Family Allo
wance Act. Pasiremiant tuo 
bendru visoms provincijoms is 
tatymu, federalinis iždas per 
Sveikatos ir Gerbūvio mir.’ste 
riją už kiekvieną Kanadoje gi
musį vaiką nuo jo gimimS die
tos Iki jam sukanka 16 melų 
amžiaus, moka mėnesinę šei
mos pašalpą. („Family allo
wance“, populiarioje kaboje 
vadinama „baby bonus“)- Ta 
pašalpa mokama tėvams aiba 
asmenims, kurie vaiką išlai’Įco, 
neatsižvelgiant į augintojų fi
nansinį pajėgumą.

Pašalpos reikia formalia' pra 
Syti.

t uo-Pirmam vaikui gimus, 
jau reik'a užpildyti blanką „Fa 
mily Allowances Registration 
Form“ (baltos spalvos), ku
ris gaunamas pašto įstaigose, 
ir siųsti ar pačiam įteikti mi
nisterijos skyriui „National He 
al th and Welfare Dept., Fami
ly Allowances Regional Offi
ce“, Įkurį turi kiekvienos pro
vincijos sostinė. Tikslų adresą 
galima sužinoti *š telefono kny 
gos. Antram ir kiekvienam se
kančiam va>kui gimus, reikia 
pristatyt blanką „Family Al
lowances Supplementary Re
gistration" (mėlynos spal
vos). Prie prašymo reikia pri
dėti vaiko gimimo ir krikšto 
metrikų ištrauką arba kitą do
kumentą, iš kur>o būtų mato
mas vaiko amžius.

Praėjus vienam mėnes-ui 
nuo prašymo įteikimo, pradeda 
ma mokėti mėnesinė pašalpa: 
už vaikus, 'kuriems nesukako

6 metai amžiaus —
5 dol. per mėn., 

už vaikus, kurių amžius
tarp 6 — 10 m. —

6 dol. per mėn., 
už vaikus, kurių amžius

tarp 10 — 13 m. —
7 dol. per mėn.. 

už vaikus, kurių amžius
tarp 13 16 m. —

8 dol. per mėn.
Tokiu būdu vyriausybė 

sideda prie kiekvieno vailke iš- 
auginimo daugiau kaip tūks
tančių dolerių.

Šeimos pašalpą gali gaut' ir 
nauji ateiviai, kurių vakai nė
ra g'mę Kanados teritorijoje.

Viena sąlyga turi būti įspūdy 
'ta: prie iš prašant pašalpos, 
"aikai turi būti išgyvenę Kana-

ATEITIS BE ROPES C Ų.
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Infbrmracijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir driaudžia 
ir specialiai

naujai pa-

!

=

yra

yra

yra

pri-

Joje nemažiau kaip vienerius 
metus.

Aną dieną į mane kreipėsi 
viena mūsų šeima, išgyvenusi 
25 mėnesius su savo mažame
čiais vaikučiais vienoje tolimo-

Kanados farmoje. Tie nau
jieji ateiviai apie šeimų pašal
pas prieš tai nežinojo. Gaila, 
už praėjusį la'įjką šeimos pašal
pos neišmokamos.......................  .

3. KAIP NAUJAM ATEI
VIUI IŠVYKTI ATOSTOGŲ 

į JAV?
(atsakymas į M. K. klausimą, 

Montreal, P. Q.)
Išvykti į JAV naujiems airi 

viams ligšioL buvo nelengva, 
nes JAV konsulatai sunkiai 
duodavo vizas. Dabar, kiek gir 
dėti, lengviau duodamos vuos. 
Gali būti, kad tai taikoma lik
tai vasaros 
Bet dabar v 
gaunami 
JAV.

Norint
Ameriką, reikia gaut’ Lietuvos 
užsienių pasas, kurį išduoda 
Generalinis Lietuvos Konsulas 
Kanadoje p. Vytautas Gylys 
(adresas: Consulate General 
of Lithuania. 442 Quebec Ave, 
Toronto, Ont. Telefonas: MU 
9753).

Užsienio pasui gaut* reikia 
Lietuvos vidaus paso, arba jau 
i arėto Vokietijoje užsienių pa 
so, arba kito atatinkamo doku
mento.

Su L'etuvos užsienio pasu 
reikia kreiptis į Amerikos kon
sulatą, kurių yra Montrealy, 
Toronto ir 11. JAV konsulate 
atlikus reikalingus formalu
mus (be ko ki-ta, reikia pa
tiekti 4 foto), įvažiavimo į JA 
V viza gaunama nemokamai. 
Paprastai viza duodama dešim
čiai dienų.

Įspėjama, kad tai yra pap
rasta procedūra ir jokių adv->- 
ktų, kuriems reikia mokėt’ už 
patarnavimus, nereikia. Pats 
prašytojas lengvai tą at Kelta.

(Copyright).

atostogų metui.
i dėlto lengviau 

leidimai išvykti į

išvykti dipukui į

----------i-jį.------

TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasallc ar vykdami į lietuvių pikui 

ka atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

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

=ae t

3

nūs. Aš ne tik matau tokį 
žmonių pasikeitimą, aš ir pati 
jaučiuosi atsidūrusi laiminges- 
niame gyvenime. . .—Nutrauk
dama savo samprotavimus, aš 
pašokau iš vietos sakydama:— 
Na, einam šokti. Aš tamstą iš
mokysiu daugiau jausti ir ma
žiau galvoti.

Prūsaitis šypsojosi ir žiūrėjo 
man į akis, lyg norėdamas iš
skaityti, ar aš nuoširdžiai šne
ku.

Po šokio jis mane grąžino 
I rūsaičiui, o pats pasitraukė.

— Kodėl tamsta nešokai?— 
paklausiau Prūsaitį.

— Aš laukiau tamstos.
— Aš juk galėjau visai ne

grįžti. Mes nesame susitarę.
— Vis dėlto tamsta grizai, 

nors ir be susitarimo. Už tai 
l.ibjau dėkingas.

— Aš pati nežinau, kodėl aš 
sugrįžau. Tamsta nesi labai 
įdomus. Per daug tyli. — Ma
no atvirumas buvo toks net ke
tas ir netūralus, kad Prūsaitis 
neužsigavo. Jis klausėsi šyp
sodamasis. — Aš tikiu, kad 
tamsta turi nuslėpęs savyje 
daug vertybių. Tačiau kas 'š 
to? ReJkia mokėti jas ir paro
dyti. Mes, aplinkiniai, tik tada 
įvertinsime, kada pamatysime.

— Aš nesu turtingas, kad 
galėčiau aplinįk švaistytis ar 
kuo nors ž bėti, — atsakė Prū
saitis. — Antra vertus, jei ma
nyje ir atsirastų vertingesnis 
■krislas, aš įsitikinęs, kad jį su
rasti galėtų tik kieno nors jaus 
mas, o ne protas. Jausmu* gi 
daug žodžių nereikia.

— Argi jausmus mes ne žo
džiais išreiškiame? -r- paklau
siau.

— Taip ir ne. Man žodis *r 
jausmas gali būti tapatybė. Ta 
čiau mano (klausytojams kalba 
yra tik garsas gal net ne min
tis ir ne vaizdas. Aš daug ne
šneku, nes aplinkumoj nemoku 
surasti įdomesnės temos. Ka
da gi aš mėginu abstrakčiai 
mintis dėstyti, žodžių skambe 
sys nesider*na su mintimis. Pa 
galiau, jei aš ir neblogai kalbe 
čam, yra dar viena, sąlyga: ma 
ne turi klausyti ir suprasti. Di 
tižiausios žmogiškosios trage
dijos nuskambės tuščiais žo
džiais visiems tiems, kurie ne
sugeba. jiems atsiliepti ir bent 
jų atgarsį pergyventi. Kada 
aš kalbu, aš norėčiau matyti 
apie save nors truputį pritari
mo ar bent supratimo. Tai yra 
neįmanoma, kada aplinkui 
daug žmonių, kurių kiekvienas 
kitur krypsta, ir nėra priemo
nės jiems nors kiek įteigti. 
Man daug lengviau šnekėtis 
dviese.

— Dabar mes kaip tik esa
me vieni du.

— Bet įdomu ar mes mokė
sime sutarti?

— Argi tamsia manai, kad 
aš nesugebėsiu tamstos supras
ti? — klausiau aš.

— Matai, tamsta, suprati
mas mažai' priklauso nuo suge
bėjimo. Jeigu tamsta jausi ne
apykantą, o aš kalbėsiu apie 
meilę, tai mes tikra-nesusišne- 
Lėsime.

— Aš turiu gerą nujauti
mą. Net ir tuo atveju aš tams 
tą suprasčiau. Tamstos gi nu
jautimas pasakys tamstai, apie 
tai ir kaip turėtum kalbėti.

(Bus daugiau)

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’O

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH į

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių | 
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 1
MOKINIAMS. T

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui. ,

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P. O. Box 294. Westmouiit, 

Quebec

TEL. DO. 3655
Lietuvis Elektros Kontraktorius

Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 
Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

Į LIETUVIŠKA VALYKLA
’ 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 HAVER |
| Radio Tarnyba |
x Taisomi visų rūšių aparatai. w
j TELEFONAS RAndolph 4708. »
I 63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO. |

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

| LIETUVIŠKA i
J BALDU K RALI L VE I

IR DIRBTUVĖ.
U PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS^ 

IR PATAISYMUS. I
| ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO į
Z 899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438.
I SAV. J.KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI |

į" Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- f3 žavimus, dažymą ir kt.

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ į
R (B. M. Dodon)
R 2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208 i
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KAN LIET. BENDR. S S. MARIE APYLINKĖS LOK 
RINKIMAI.

Sault-Ste-Marie, Ont, Birže- jaunuosius atlydėjo į bažnyčią 
lio m. 11 d. įvyko šiame mles septynios pajaunių poros. Pa 
te gyvenančių lietuvių susirin- mergės buvo pasipuošusios tau 
kimas, kuris įvykdė apylinkės tintais rūbais, o altopus sfcen- 
LO Komiteto rinkimus.
rinktieji komitetan pareigomis Jaunosios baitą 
j asi^klrstė sekančiai: Z. Rim
ša — pirmininkas, R. Galinis 
iždininkas ir J. Skaržinskas — 
sekretorius. Kandidatais liko 
A. Daugirdas ir A. Skardžitfe. 
Revizijos komlsijon išrinkti — 
N. Aukštikalnis, St. Grigelal- 
tis ir J. Nakutavičius.

Susirinkimo metu prisiminta 
J 941 m. birželio mėn. iš Lietu 
vos ištremtieji ir dabar Sibiran 
tremiami lietuviai, o taip pat ir 
trečiojo Lietuvos Resp. Prezi
dento dr. K. Griniaus mirtis.

Abu įvykiai atžymėti — pa
gerbti susikaupimo — tylos mJ 
nutėmis. . .J. Sk.
AUKOS NEPRIKLAUSOMY. 
BĖS KOVŲ INVALIDAMS.

St. Catharines, Ont. LAS St. 
Catharines skyriaus valdyba, 
įvertindama Lietuvos Nepri
klausomybės (kovų invalidų di
džiuosius nuopelnus tautai, 
taipgi, suprasdama jų sunkią 
dabartinę būklę tremtyje, pa
darė jiems rinkliavą. Daugiau 
s*a prisidėjo LAS skyriaus pir 
mininkas Polgrimas, kuris su 
aukų lepu lankėsi butuose ir 
surinko $ 10.—. Aukojo: Pet
ras Polgrimas — $ 3.—, Va
cius Venikus — $ 2 50, Sta
sys Grigaliūnas 2.50, Vladas 
Palujanckas — 2.—, Antanas 
Pranckus — $ 2.—, Jonas Stul 
gys $ 2.—, Vincas Zabiela — 
$ 2.00, Aleksas Visockas — $ 
1.—, Vincas Povilčius — $ 
1.— ir Bronius Petrauskas — 
$ 1.—.

LAS St. Catharines skyriaus 
valdyba visiems aukotojams 
yra nuoširdžiai dėkinga.

V V-kus.
GRAŽIOS VESTUVĖS 

HAMILTONE.
Birželio 10 d. Hamiltono lie

tuvių parapijos klebonas kun. 
Tadarauskas sujungė bendram 
gyvenimo keliui p. Genutę Nor 
kūtę su p. Leonu Klevu. Ves
tuvės buvo labai iškilmingos.

Iš- do tėviškės darželio gėlėse.
' i rūbą dabmo 

svetimoje žemėj išaugintos lie 
tuviškos rūtos.

Vestuvių pokylis vyko pp. 
Jurgučių namuose. Kadangi 
abu jaunieji yra labai geri, 
nuoširdūs žmonės, (ai juos pa
sveikint susirinko labai daug 
draugų iš Hamiltono, Toronto 
ir apylinkių. Širdingi sveikini 
inai„ dainos ir puiki nuotaika 
palydėjo midus jaunuosius į 
naują gyvenimą. .

PABRĖŽIENĖ MARIJA
46 metų amžiaus nuo vėžio li
gos mirė Kingstono ligoninėje, 
birželio mėn. 7 d. 9 vai. 30 min. 
vakare.

Palaidota Dirželio mėn. 9 d. 
2 vai. 30 min. po pietų Kings
tono kapinėse. Ligoninėje iš
gulėjo nuo sausio mėn. 15 d. 
iki birželio 7 d.

PAKVIETIMAS į LIETUVIŲ — SOCIALDEMOKRA
TŲ JONINIŲ LAUŽĄ . PIKNIKĄ OAKVILLeJĖ.-
Socialdemokratų kaminskie- 

čių ir Toronto socialdemokra
tų organizacijos šiuomi nuošir 
džiai kviečia Toronto, Hamil
tono, Oakviilės ir apylinkių lie 
tuvius į Joninių laužą - pikni
ką, kuris įvyks šeštadienį, bir
želio 24 d., 1 vai. vak. Oakvil- 
lej, tame pat miške, kuriame 
pernai vasarą vyko Lietuvių vyksta 6 vai. vak. nuo lietuvių 
socialdemokratų kaminškiečių, 
Hamitono Dėtuvių ir kitų lietu 
viškų organizacijų linksmi pik 
nikai gaivinančios gamtos prie 
globsty.

Programoje linksmi šokiai 
ant geros platformos, grojant 

Alė, europietiškam orlkesitrui. Įvai
rūs žaidimai ir staigmenos vi 
siems Jonams; 
džiai ir gėrimai, 
padaryta viskas, 
kuo maloniausiai 
■kiaušiai praleistų 
vai nevaržomai 
gamtos 
nuo didmiesčio triukšmo 
tvarjkumo.

Iš Toronto ir Hamiltono

žiuojama. Queen Elizabeth 
Way iki Oakvilie signalinių 
(trafiko) šviesų. Pravažiavus 
šviesas, torontiečiai suka į de
šinę, hamilloniečiai į kairę ir 
apie mylią važiuoja į pikniko 
laiku nuo autobusų stoties 
t Bus station).

Autobusai iš Toronto >š-

Bufete užkan- 
žodžiu, bus 
kad svečiai 
ir kuo jau- 

la'ką ir lais- 
pasidžiaugtų 

aplinkuma, pasilsėtų 
ir

valgyklos Dundas ir Manning 
gatvių kampo. Autobusai iš 
Hamiltono išvyksta tuo pačiu 
laiku.

Taigi visi į socialdemokratų 
Joninių pikniką Oakvillėje. 
jeigu šeštadienį lytų, piknikas 
įvyks sekmadienį birželio 25 
%., 2 vai. pp. toje pat vietoje.

Rengėjai.
MOTINOS DIENOS 

MINĖJIME OTTAWOJE 
pianinu Skambino p. B*elinytė, 
bet jos pavardė aprašyme per 
neapsižiūrėjimą praleista. Da 
tyviai jai taip pat dėkingi.

MUSU SPORTAS
PARODOMASIS

Halifax'o anglų jaunimo or-patvirtino. Abi anglų koman- 
ganizacijai prašant, lietuvių dos, palyginus su pabaltiečiais, 

sporto klubas „Vilnius“, gegu 
žės 20 d„ surengė parodomąjį 
krepšinio turnyrą anglų visuo 
menei. Nelaimei, lietus pnver 
tė žaidėjus apleisti puikiai 
įrengtą lauko aikštelę ir spies
tis į ankštą kiepšinio salę, kur 
telpa vos apie 100 žiūrovų.

Dviejų minusų turnyre da
lyvavo : Halifax'o lietuviai 

„Vilnius“), latviai ir anglų 
jauniai, Bradfordo lietuviai 
(„Lithuanica I“), Wetherby 
latviai ir Huddersfieldo anglų 
jauniai. Trumpoje atidarymo 
Įkalboje, Halifax‘o švietimo ko 
miteto pirmininkas Aiderman 
J. Pickles pabrėžė, kad euro
piečiai krepšininkai yra žymiai 
pajėgesni už anglus ir pastarie 
ji dalyvauja turnyre tik norė
dami išbandyti savo jėgas. Jau 
pirmieji susitikimai jo žodžius

KREPŠĮ nio turnyras

va-

JONINĖS
Pamaldos Delhi

Birželio 25 d., 
KLJB Delhi Apylinkė anglų R. 
Katalikų bažnyčioje, 11 vai. 
15 min. dieną ruošia gedulin
gas pamaldas už Sibiran išvež
tus lietuvius. Bus pamokslas 
anglų kaba, dalyvaus anglų 
laikraščių korespondentai. Pa 
moksle bus nušviesta traginga 
’■etuvių tautos būklė ir žiauru 
sis komunizmo siautėjimas pa 
vergtoje mūsų tėvynėje Lietu
voje. Visi lietuviai yra malo
niai prašomi kuo skaitlingiau
siai dalyvauti.

dar tik pradedantieji. Kiek ge 
riau pas*rodė latviai, tačiau 
kiekvienas žiūrovas nedvejoda
mas būtų pasakęs, kad šio tur
nyro favoritai yra „Vilnius“ ir 
„Lithuanica“.

Pirmą susitikimą nepilnu lai 
ku, (X10 min.) laimi „Vil
nius“ 22:14 (11:11) ir „Lilhu 
anica“ gauna vieną minusą. 
Pusfinaly „Vdnųis“ lengvai lai 
mi prieš Halifax‘o latvius 29 : 
11 ir be pralaimėjimo patenka į 
finalą, kur iš minuso pusės vėl 
iškopia „Lithuanica“. Po 40 
min. karštos kovos turnyro nu
galėtoju tampa „Vilnius“, su 
pliekdamas vėl „Lituanicą“ 47 
:35 (24:16). „Lithuanica“ šia 
me turnyre dalyvavo’ geriau
sioj savo sudėty ir dėjo v’sas 
pastangas laimėti, tačiau „Vil
nius“, būdamas žymiai pajė
gesnis, be didelių pastangų Vi
tą laiką vedė žaidimą.

Be abejones „Lithuanica1 pa 
dirbėjus' būtų gana pajėgus 
vienetas, tik šalia to dar turėtų 
atsisakyt* nereikalingų 
mų bei nekorektiškų 
žaidimo metu

Komandą sudarė: 
niaus“: Aleknavičius, 
rauskas Narbutas, Vilutis, Čia 
kas. Slėnys, Navickas.
„Liithuanicos I" : Lenauskas I 

ir II, Zonys I ir II, Martinka, 
Rožanskas, Šergelis ir Bruzge- 
levičius. (BL).

LIETUVOJE
yra visiškai gera statybinė me 
džlaga, kurią gali 
naujieji kolūkiai ir 
tės“ — skudnžiasi 
nintaas S. Kreivis.
Cukrus — didelė

Labai sunkiai dirbo draugė 
Laurinavičienė, ravėdama ir pri 
žiūrėdama labai primityviomis 
priemonėmis, be jokių mašinų, 
net. du hektaru runkelių. Uš 
tat kolchozo vadovybė jos ne
pamiršo, gausiįai ątsilyginda- 
ma: „Laurinavičienė gavo be
veik 8 kg. cukraus”, — skelbia 
„Tiesa4“, iškeldama premijos di 
durną. Taigi. . .

Sunki našta.
Kauno elevatoriaus grūdų 

priėmimo punktas Vilijampo
lėje, Dvaro gatvėje, kie’kvie- 
nais metais darba pradeda blo
gai pasiruošęs. Netinkamai 
dirbama ir šiemet. Valstiečiai 
atleidžiami lėtai, neieškant bū
dų ir priemonių darbui paspar 
tinti. Atvežtus į punktą grū
dus, žmonės turi sunešioti į pa 
stalo antrąjį aukštą blogais, 
išklerusiais laiptais, šalia »to 
vi pakeliamas kranas, tačiau 
jis išardytas ir niekas nesiruo
šia jo pataisyti.

Iš Vandžiogalos ir Lapių 
valsčių atvyko daug vežimų su 
grūdais. Daugelio kolūkiečių 
vežimuose gludai buvo supilti 
maišuose po 100 kg. Tokį svo-

PAVERGTOJE
(Atkelta iš 3 psl.) 

silieka. Ir pirmąjį ir antrąjį 
šio mėnesio penktadienį apskri 
tyje paruošų planas neleistinai 
sužlugdytas. Rugpiūčio 10 d. 
įvykdyta tik 1,8 proc. metinio 
plano. Tokiuose valsčiuose, 
kaip Gižai, Žalioji ir kt., ne
buvo suorganizuota neii viena 
raudonoji gurguolė1 
sa“ 1949. VIII. 13),

Degina stogus
Sausio 17 d. „Tiesa“ 

skundžia, kad Deltuvos 
čiaus reikalų tvarkytojai 
griauna valsčiuje esančius pa
status, jų medžiagą suvežą į 
miestelio centrą ir čia naudoja 
kaip kurą. Savo reikialams 
valsčius kartas nuo karto pra
dedąs statyti trobesius. Deja 
„ir šiais metais gontų stogjis 
vėl nuėjo kurui!. . . Tai vyks
ta prieš vykdomojo komiteto 
langus, tačiau visa tai mažai 
jaudina valsčiaus vadovus. Jie, 
atrodo, tiek jau surambėję, 
kad nebesiskaito su liaudies 
turtu ir ramiausia sąžine lei
džia jam pūti, kūrena jį, vi
siškai nesidomėdami, kad tki

panaudoti 
gyvenvie- 
kolchozi-

IR GEGUŽINĖ TILLSONBURGE
Linksma gegužinė - piknikas.

Birželio 25 d. tame pačarne 
p. Z. M-kėno ūky, bus linksma 
gegužnė, kur prasdės 2 vai. po 
pietų (3 mylios nuo Lillsonbur 
go, kelias Nr. 19). Bus dainos, 
įvairi programa, kupletai apie 
Tabakerką; bus palinksminti 
rabako augintojai ir pypkoriai. 
Per Jonines ir gegužinės metu 
gros puikus 6 asmenų orkest
ras. Suvažiuos daug ūkininkų 
:r norintieji dirbti prie tabako 
nuėmimo - skynimo, turės pro 
gos tartis su farmeriais.

Todėl visi iš artimųjų ir to 
limųjų apylinkių ūkininkai lie
tuviai yra maloniai kviečiami 
tiek Joninių, tiek pikniko pa
rengimuose skaitlingai daly
vauti.

Gegužinės metu bus minkš
tų ir kietų gėrimų, skanių už
kandžių, kuriuos ruošia apy
linkių šeimininkės — ūkinin
kės.

Visus parengimus ruošia 
Delhi, Ont., ir Londono, Ont. 
KL Bendruomenės Apylinkės.

bažnyčioje 

sekmadienį,
retenybė.

(„Tie-

nusi- 
vals-

šukav- 
replikų

„VH-
Damb-

Joninių minėjimas ir laužas.

Šeštadienį, birželio 24 d., 8 
vai. vakaro, Z. Mikėno ūky (3 
mylios nuo Tillsonburgo, ke
lio Nr. 19) bus paminėtos tra
dicinės Joninės. Programą at
liks Londono, Ont. skaulai- 
tės. bus deklamacijos, dainos, 
tautiniai šokiai; merginos ieš
kos ir kai kurios ras. . . papar 
čio žiedą!

HAMILTONE „SVETIMOS PLUNKSNOS“ J
Birželio men. 24 d., punktualiai 8 vai. vak., Hamiltone statoma Adomėno 3 veiksmų komedija „SVETIMOS PLU^| 
NKSNOS“. Vaidybos kolektyvas atvyksta iš Toronto. Po vaidinimo bus šokiai. Parengimas įvyks vengrų parapijos^ 

salėje, Barton ir Mary gatvių kampe. m
Hamiltono ir apylinkės lietuviai maloniai kviečiami atsilankyti.

Hamiltono at-kų kuopa,

nuostabaus: elevatoriaus duek 
torius yra rusas Ust'čenko, tad 
kodėl jam turėtų rūpėti Lietu
vos valstiečiai?

— Anglickas Stasys paskir
tas Kuršėnų gimnazijos moks
lo dalies vedeju. Be to, jis ap 
dovanotas medaliu „už pasižy
mėjimą darbe“.

— Rašytojas Antanas Vine 
lova priimtas į komu'istų par
tiją. Be to, jis Alytaus aps
krityje išrinktas deputatu į S 
SRS aukščiausiąją tarybą.

— K. Bieliukas priimtas j 
LTSR mokslų akademiją tik
ruoju nariu.

— 29 Kauno įmonės nejvyk 
dė boševikų partijos joms nu
statytų atlikti kad ir nedidelių 
normų. Ypač atsiliko Kauno 
rajono energijos valdyba.

—■ Lietuvos komu^stų par
tijos sekretoriais dar yra šie as 
menys: A. Sniečkus, A. Trofi
movas, E. Ozarskis, V. N-un- 

rį žmogus ant pečių į antrąjį ka. Tačiau visus reikalus pralk 
aukštą -r dar aplūžusiais laip 1’škai tvarko drg. Trofimovas, 

i“ — ra- kuris yra nevainikuotas Lietu- 
Čia nieko vos karaliukas.

tais užnešti nepajėgia 
šo „Tiesa“ Nr. 193.

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną n naktį) 
____ ><_— i M M. __ X',~.... Me
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, 

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. 
W --------- M-------- W ■ " -Į

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

J 1
L1E1L VIS DAZV 7 OJAS |

Dažau namus iš lauko ir vi daus. jį
Darbas atliekamas sąžining ai ir* gerai. J

Kreiptis : nuo 6 vai. vak,, šeštadieniais ir sekmadieniais “Į 
visą dieną. g

5659 — 12 avė Rosemount Montreal, Tel HO 7338 |
K &

et tctcic Mt
~~ -sac- mm----------- ------------------wtc------------>«<——--xx - Hit --------

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

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

(plytelėmis)
% sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

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

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

Nr.
$

1

6.10

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

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

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

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

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

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

2 sv. alyvos (Mazola)

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

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

Nr. 5

$

5.85

Nr. 6

$

4.45

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

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų

5 sv. cukraus
2 °v. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 sv. džiovintų vaisių

Nr. 7

$

6.75

Nr. 8 

$ 
5.65

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

% sv. arbatos (Lipton)

5
5
5
1
1

$

Nr. 9 t

6.00

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

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$

7.10

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

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11

7.10

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95
ruošiame INDIVIDUALIUS

VICTORIA 
CLEANERS 
Ik DYERS Co.

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

MINOR REPAIRS. '
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
' CITY-WI UE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus 
sunkius,
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 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

2836 Allard Tr. 1135

lengvus ir
Sutaisome rū-

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukitės dėl siuntų dides reais' kiekiais
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ J 
HONEST AID, REG D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wen two 
rth 6—4107. MONTRE ALIS

ž

S
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PIRMIEJI OKUPANTŲ 
SIAUTĖJIMAI LIETUVOJE

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
puslapio pusėn. Sekančią die
ną jis vėl koiiojosi, kam jo 
straipsnis įdėtas „ne vedamuo
ju. . .“
Jvykiai ritosi galvūtrūkčia's...

Tuojau prasidėjo įstaigų 
„valymas“. Visur pirmiausia 
nuimtos viršūnės. Vieni patys 
bėgo, kiti prašėsi atostogų, tre 
čius jėga metė lauk. Atsirado 
nauji komisariatai, žinybos, va
dybos. . .

Krautuvės tuštėjo. Jau tre
čią dieną pradėjo stigti maisto 
produktų. Tiekimas sutriko ir 
visai ap*ro. Žmonės gaudė ką 
galėjo. Bet daug ko jau nebu 
vo, jau stigo.

Darbininkų ir tarnautojų al
goms uždėtas areštas: nustojo 
išmokėti pilnas algas. Pradėta 
mokėti tiktar avansai. Už
drausta iš taupomųjų kasų ir 
bankų išimti indėlius — savo 
pinigus. Uždrausta daryt* ma's 
to ir apsirengimo atsargas, — 
leista pirktis tiktai tai pačiai 
dienai.

Birželio 19 d. uždaryta Tau 
tininkų sąjunga -r „preziden
to“ aktu iš kalėjimų paleisti 
komunistai: Iš Kauno kalėjimo
— 104, Šiaulių — 44, Raseinių
— 65, Ukmergės — 24, Pane
vėžio — 7, Kalnaberžės — 1, 
viso — 245. Juos iškilmingai 
pasitiko L. Gira, Žukas, Cvir
ka ir dideliu triukšmu lydėjo 
per miestą.

Nė vienas politinis kali
nys Liaudininkas, Socral- 
demejeratas, Tautininkas, 
Suvalkų sukilimo dalyvis 

ar kitoks nepaleistas.
Atvirkščiai, Ugi 1941 m. bir

želio 14 d. šių buvo prikimšti 
pilni kalėjimai ir skaičius pa
siekė net 12.123 asmenų, iš ku 
nu apie 700 buvo nukankinti ir 
nakčia užkasti nežinomose vie 
tose. Daugelis jų kapų buvo $ 
apsodinti medeliais arba jie bu y 
vo pakišti po medžių šaknimis § 
kasant duobes, kad nešimai y- | 
tų. Žinoma, ne visus galėjo jį 
paslėpti, — todėl naktimis žmo | 
nes tuos kapus papuošdavo gė « 
ėmis, kurias NKVD nutrypda >< 

vo.
Sklindant , neramioms ži- a 

nioms, kariuomenės vadas gea. & 
Vitkauskas skelbia karinome- ® 
nei raminantį įsakymą, kuria- S 
me kalbama apie teisingą ateitį ( 
ir tvarką.

„Prezidentą“ J. Paleckį, bir

LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO 14— 17 DD JVYKIŲ MINĖJI- 
MAS LONDONE.

Lietuviai išėjo su gyvuoju 
paveikslu ir melodeklamacija 
— B. Brazdžionio „Tremtinio 
Malda“, kurią tikrai giliu įsi
jautimu padeklamavo p. Ma- 
jauskienė. Gyvasis paveikslas 
ir jautrūs Brazdžionio žodžiai 
sujaudmo ne vieną tautietį.

Pabaigai tiesiog virtuoziškai 
p. Matulaite paskambino Šo
peno „Laidotuvių maršą“. Vi
sa publika sustojo 2 minutėms 
p*gerbti Baltijos tautų kanki
nius ir žuvusius. Lietuvišką 
meninę dalį parengė p. V. Erie 
kus, o visą minėjimą skilan
džiai pravedė p. V. Petraus
kas. — o —-

Biržeho mėn. 18 d. Londone 
gyveną lietuviai, estai ir lat
viai įspūdingai paminėjo 1941 
m. birželio mėn. pirmąsias ma 
sines deportacijas iš Pabaltijo 
valstybių. Giaž'-on CCC saiėn 
susirinko, žinoma, daugiausia 
pabaltiečių, bet buvo ir jų 
kviestų draugų — vietinių gy
ventojų. Minėjimas pradėtas 
Kanados Himnu. Anglų kaina 
paskaitą apie Baltijos tautų tra 
gėdiją skaitė latvių prof. Drei 
monis. Estas Jaaku, latvis Lie 
pmš ir lietuvis A. Patašius kai 
bėjo kiekvienas savo gimtąja 
kalba, Sugiedoti visų trijų 
tautų himnai.

Meninę daiį pradėjo latviai. 
Jų operos solistas J. Niedra, for 
tepionu palydint anglei p. 
Grey, nuotaikingai sugiedojo 
Kalninš kompoziciją ,,Kanki
niai“ ir Garuta komp. „Tikėji
mas“. Nedidukas latvių cho- 
las darniai atliko: „Viešpatie, 
išgirsk save žemę vaitojant ‘ ir 
„Keleiviai“ *.

že;lio 20 d. lanko Šaulių sąjun
gos delegacija, su kuria jis fo 
tografuojasi, o VDV visoms re 
aakcijoms siunčia fotomatncas 
ir dienraščiai turi jas dėti ir 
keli i visuomenės entuziazmą '.r 
pasjtikejimą nauja ,,liaudies 
Valdžia“.

O tuo pačiu metu per Vilnių 
Kauną ir Lietuvos miestelius ir 
kaimus vis, ritasi naujos rau
donarmiečių voros, rieda tan
kai ir padangėse ūžauja bom
bonešiai. . . (D. b.)

Iki paskutiniųjų dešimties 
minučių diktatoriai atrodo la
bai gerai. (Jean Masarykas).

Geri įstatymai ir geri ginklai 
yra visų valstybių pamatas.

(Machiavelli).
Dažnos santuokos yra būklė, 

kurioje du žmonės nei kartu, 
nei vienas be kito ilgesnį laiką 
negali apsieit*. (M. von Ebner 
Eschenbach). 

vk siir ■
TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly
gas, darbus, atygihimus, rū- 
pesčiuls, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaip 
mokame. Už visus raštus ir 
visas žinias bus dėkinga „NL“ 

redakcija ir skaitytojai.

:xk

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES ŠUTEI K'AME JUMS

TEISINE-KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigrac'jos, 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 inteicsus. Jums paiarnavinnis ai lieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

Nuo 1 liepos 
IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

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

Tel. HO 7338

BA LTICKA
Lietuvis batsiuvis.

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

VENEZUELOS LIETUVIŲ SĄSKRYDIS
Gegužės 28 d., per Sekmi

nes, Valencijos mieste įvyko 
visų Venezueloje gyvenančių 
lietuvių sąskrydis, kuriam bu
vo jau iš anksčiau ruožtasi ir 
kuriame dalyvavo visos dides
nės lietuvių kolonijos: Cara
cas, Maracay, J 
Valencia ir kitos, 
sąskrydžio tikslas buvo — ar
čiau pažinti vienį kitus, pasi
dalinti pasiektais 
laimėjimas, o ypač parodyti sa 
vo dėkingumą priglaudusiam 
kraštui — Venezuelai.

Suvažiavimas prasidėjo iš
kilmingomis šv. Mišiomis Cam 
po Carabobo — netoli Valenci 
jos vykusių lemiamų kovų už 
Vcnezuelos laisve lauke. Po to 
buvo padėtas gyvų gėlių vai
nikas prie žuvusiems už laisvę 
paminklo, sugiedoti Venezui - 
los ir Lietuvos himnai ir „Ma 
rija, Marija“.

Meninėje dalyje, kuri vyko 
Valencijoje, pasirodė su savo 
programomis Caracas, Maracay 
ir Valencijos lietuviai. Ypač 
gražiai paruošta buvo Valenci 
jos programa, kurioje tautinių 
šokių išpildymu, dainomis, .tu
rėjo progos pasigėrėti ne t'k 
patys lietuviai, bet ir venezu- 
aliečiai, už ką tenka padėkoti 
daugiausiai prie jos paruošimo 
prisidėjusiems: Irenai ir Lai-Menas USA (Andrius). Atsi-

Barquisimeto, 
. Pagrindinis

.kulturinia-s

mutei Žalnieriūnaitėms, p. Ba 
liutaviciene*, p. Gorodeckiene*, 
R. Joniui, p. Jankūnui ir ki
tiems. Ši programos dalis, tru 
kusi apie dvi 
transliuojama 
radiją.

Programa 
bendrais šokiais, į kuriuos bu
vo įpinta taip pat ir lietuviškos 
muzikos. K-kas.

liepti arba pranešti prašau: juo 
zas Jakubauskas, 11—8 th St. 
Noranda, P. Q., Canada.

valandas, buvo 
per Valencijos

buvo užbaigta

>TrTro“3TroTriri5Tr?sTroTroir?r!5Tr

PAIEŠKOJIMAI
— Sidabro kasyklas turėjęs 

Aleksandras Jakaitis (Jaiko- 
rich), kilęs iš Kėdainių ap., 
Ba'siogalos vai., Sirutiškių 
km., prašomas atsiliepti, adre
su : Vincas Misiūnas, 208 Ins 
!<e PI. Elizabeth, N. J., USA.

— S. Jurevičius, gyv. 220 
Dovercourt Rd., Toronto Cnt., 
’eško Evaldo ir Leono Gudai
čių.

—- Paieškomi Bernardas, ir 
Andr’us RadzCvičiai, kilę iš 
Neveronių Km., netoli Kauno, 
iš Lietuvos išvažiavę prieš ar
po I Pasaulin-o karo; turimo
mis žiniomis, vienas iš jų gy- 
veąa Kanadoje (Bernardas) ir

JONAS JUSKAITIS į:
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

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.

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELUNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES R E G‘D .

Vienintelė lietuviška apdraud 03 agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Antradieniais:
5505 13th Ave. Rosemount, 7682 Edward St.,
Montreal, Que Ville Lasalle, Que
Tel. AM 0342" Tel TR. 8112.

■ ■

AŠ

PADĖKOS
PADĖKA.

tunu garbės nuoširdžiai
išreikšti savo padėką ypatin
gai, supratus mano sunkią pa
dėtį čia Kanadoje neturinčiam 
jokių artimų giminių. Tiems 
geraširdžiams tautiečiams — 
p. VI. ir Pr. Steponavičiams, 
kurie mielai sutiko ir parėmė 
mane medžiagiškai bei morališ
kai, leisdami savo namuose 
1950 m. birželio mėn. 10 d. ina 
no vestuvių puolą.

Be to nuoširdus lietuviškas 
ačiū visiems, visiems mano ves 
tuvių dalyviams, kurie bent ko 
kiu būdu prisidėjo ir suprato 
mane. Ypatingai dėkoju už- 
suteifktas man labai vertingas 
dovanas. Kadangi visų daiyva 
vusiųjų pavardžių gerai nepri
simenu ir čia net neišvardinau, 
‘ad labai atsiprašau. Nuoš‘r- 
džaiusiai reiškiu padėką vi
siems bendrai, kurie tik prisi
dėjo prie mano vestuvių.

Dar kartą lietuviškas ačiū! 
Henrikas Monkevičius. 
Dor's Monkevič’enė

GAUTI LAIŠKAI
M. Vaičekauskas.

PAJLTAROKAS
Specialus atstovas

25 OrchardNamu adr

Avenue, Delhi, Ont

Main St. Hamilton, Oi>t

PHARMACIE MONTREAL
Turite giminiu ar draur

kenci ciu nuo ligų
jusu gimtojoj saly?

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS- 
■"JJJSgBaU'LUJJ1 '■ ..........JJ?„.! '.'JL'IĮĮĮĮ—Lgi ■ ■ ■ JĮV.LĮHIK'JJUJLJ11!!'J ■!■ ■..■!. L d «L-1—U  LX!'-JĮL UJgJMRWaBg

KŲ REIKMENŲ.

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

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

RECEPTAI MŪSŲ SPECIALYBĖ

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

Savininkas — vaistininkas C\ Ew DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA ^PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE

HA. 77.51 diena ir nak'iiHA. 7251
--- _xx ---- xx -.ttzxk—~x>c ><k-—------ xk -moctlxx---------- --------------- mv------- xx—----xx———xx——^<r .xx........

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. Šokolado

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

SOTUS ALKANAM Padėk
ATD OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

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

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
Siuntinys Nr. 42—$6.95 Siuntinys Nr. 63—$9.95C. 15 sv. grynų kiaulir-ių

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

2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

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

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
y2 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. su r 
% 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. tauk-

IIsv. kakavos
1 sv. šokolado

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų laSin o
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauki;
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. biiių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
2. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 554 av. margai. $3.50
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kas. Gal kiek nesiderino su 
bendru vaizdu dailininko klinis 
tiškai pavaizduotas langas, kai 
v*sur kitur to stiliaus nebuvo 
matyti. Tačiau tai smulkmena 
palyginus su gražia visuma.

VAIDYBA. Rašyta ir nera
šyta tiesą, kad be aktoriaus 
spektaklio nėra. Jo nepadaro 
nei autorius, nei dekoratorius, 
nei statytojas, — jį padaro ak 
torius. Ir jeigu birželio 17 d. 
mes matėme spektaklį, tai vis 
dėlto dėka aktorių, 'kuriems 
gražiai patalkino režisierius J. 
Bleka'tis.

Reikia pasidžiaugti, kad ak
torių sudėtis buvo graži, pajė 
gi, ir net stipri. Beveik visi jie 
dar jauni, ypač kai kurie ne
jau patyrę. Bet už tai kupini 
energijos, užsidegimo ir neiš
eikvotų galių. Jie visi 
jaunatvišku užsidegimu 
j'ems sekėsi.

Živilės rolėje buvo 
Pūlįelevičiūtė. Gerą 
darė stipri ir graži jos 
ta.

Beveik nejučiomis Monti e- 
aiy įsikūrė Lietuvių Dramos 
Teatras — pilna to žodžio pras 
me. Net nuostabu — profesi- 
ainkų teatras. Gausiai susiiin 
kę montrealiečiai birželio 17 d. 
žiūrėjo vis dėlto 
spektajklio. Kai 
nęs į galimybes, 
jo ir dėl to neatėjo. O atėjusie 
ji pamatė ir sutiko: faktas tik 
ras — spektaklis. - Tat nois 
trumpai jį aptarkime.

VEIKALAS. Antano Škė
mos „Živilės“ tema paimta la 
bai originaliai — net trigubai 
sulegendinta. Živilės legenda 
parodyta trim istoriniais eta
pais. Nors tas „kartojimasis“ 
tartum veikalą suschematina, 
bet kadangi legendos traktavi
mas kiekvieną naują kartą yra 
naujas, savaimingas ir būdin
gas laiko sąlygoms, tai Živilės 
legendą daro dar įdomesnę.

Živilės, kaip Eglės žalčių 
karalienės, legenda labai graži 
ir, žiniūnai sako, grynai lietu
viška. O jos prasmė, trumpai 
sakant, tokia: nereikia pasiduo 
ti menkiems, laiko aistrų pa
gaunamiems, viliojimams, ku 
ne nėra pastovūs, nei didžios 
vertės, reik>a siekti kilnių tiks
lų ir laikytis tvirtų nus:siaty 
mų. Oyjpač — neišduoti di
džios vertės dalykų.

A. Škėmos dialogas stilin
gas, m-ntingas, gražus ir skani 
bus. Didelis sceningumas ir 
patrauklumas. Todėl „Živ'lę“ 
žiūri, klausai ir negali gyvu su 
S'domėjimu nesekti. Nors vei 
kalas autoriui, tobulumo šunie 
tupais, dar reikėtų peržiūrėti, 
bet jis, ilgas dabar, tris valan
das žiūrimas dideliu patrauk
lumu ir įdomumu.

PASTATYMAS. Jurgis Ele 
kąitis daug davė tam jiaatrauk 
liam „Živilės“ įesminimui sce
noje. Padaryta daug labaii jdo 
m^ų mizanscenų, kurios įvyk
dytos bendrojo plano apimtyje 
— meniškai rimto ir stilingo 
plano. Statytojo užsimojimas, 
kad legenda kiekvienoje epo
choje būtų skirtinga, savaiinin 
ga. Ir tas gražiai pasisekė.

J. Blekaičio legendos trakta

MINĖJIMAS MONTREALY 
tynetą asmenų, kurių tarpe 
agr. p. Matulionį.

Buvo žmonių ir iš kitų vie
tų, pav. iš Toronto buvo atvy 
kęs p. Mikšys su savo bičiuliu. 
It tt.

ŽIVILĖS KRIKŠTYNOS
.A. Škėmos „Živilės“ pasta

tymu buvo „pakrikštytas“ Lie 
tuvių Dramos Teatras Mont- 
xealy; „pakrijkŠtytas“ ir „Živi
lės veikalas, nes jis buvo pa
statytas dar pirmą kartą. Na, 
ir artistų Dikinių pora pakrikš
tijo savo „premjerą“ — pirma 
gimę dukrelę taip pat Živilės 
- Onos vardu. Kūmais buvo at 
vykęs iš JAV Hartfordo p. 
Daumantas Dikinis su op. sol. 
E. Kardelienė. „Živilės“ auto
rius, režisierius ir artistai sa
vo atsilankymu pagerbė kole
gų — Marijos ir Algimanto Di 
kinių šeimos džiaugsmo iškil
mę.

SLA SUSIRINKIMAS
Apsidraudimo nuo ligų ir ne 

laimingų atsitikimų organ>zaci 
jos Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje Montrelio 123 kuo
pos narių mėnesinis susirinki
mas įvyksta šį sekmadienį pik 
nikų vietoje 3 vai. p. p. Jeigu 
lytų — „NL“ redakcijoje. Pra 
šomi atsilankyti nariai ir nau
jai norį įstoti, kurie galės būti 
ten pat priimami. Įspėjama, 
kad tai paskutinis sekmadienis, 
kada baigias* SLA vajus. Kas 
įstos sekmadienį, iš tų dar ne
bus imamas Įstojamasis mokes 
tis.

MŪSŲ JŪRININKAI
Antanas Morkūnas ir Kos

tas Leipus, sugrįžę iš pirmo
sios kelionės į Anglijos Lon
doną, kelias dienas viešėjo 
Montrealy ir lankėsi „NL" re 
dakcijoje, net įprastu būdu pa 
laikino 24 nr. ekspedijavimą. 
Sekančią dieną jie vėl leidosi į 
Anglijos salas, kurioms jų lai 
vas nuvežė kviečių, vario ir tt. 
Pirmoji jų kelionė į Londoną 
sudarė įdomumo ir naujumo, 
nes jie turėjo progos šiek tiek vimo planas visokiu atveju yra 
I ažinti Londono lietuvių kolo
nijos gyvenimą, užmegzti pa-

LIŪDNŲJŲ SUKAKTUVIŲ
Ypatingu sutapimu, Montre 

aly 10 metų Lietuvos okupaci
ją ir 9 metų masinio Genocido 
pradžia pradėta minėti Lietu
vių Dramos Teatro atidarymu 
Montrealy.

Sekančią d'eną, birželio 18 
d., Lietuvių parapijos bažny
čioje buvo gedulingos pamal
dom kuriose dalyvavo l?etur 
vial, latviai ir estai su savo 
vėliavomis. Lietuvių buvo tau 
tinė, savanorių skautų vėlia
vos.

Po pamaldų prie Nežinomo
jo Kareivio kapo, Daminijos 
skvere, susirmko trijų Pabalti 
jo tautų žmonės, gal, du ar 
pys tūksančiai su savo vėbavo 
mis, chorais, plakatais anglų 
ir prancūzų kalbomis, kuriuose 
buvo įrašyti, antilgjenocidinia’i, 
antiokupacimai ir kanadiečius 
įspėjantieji šūkiai.

Apie 14 valandą, giedant Ka 
nados himną, trys mergaites, 
pasirėdžiusios gražiais tauti
niais lietuvių, latvių ir estų rū 
bais, prie Nežinomojo Kareivio 
kapo uždėjo gražų gyvų gėlių 
vainiką.

Dienos prasmę ir reikšmę 
plačiai anglų kalba apibūdino 
Gediminas Rukšėnas ir pran
cūzų kaba — Stasys Daukša.

Protarpiais giedant estų, lie 
tuvių ir latvių chorams, seku 
s*ems po kiekvienos tautybės 
kalbėtojo tautine kalba, tauti
nius himnus, kalbėjo estas, lat 
vis ir lietuvis (p. Kęsgailą, ku 
rio /kalba įdėta antran „NL“ 
šio nr. puslapiu).

Vieną svarbiausių minėjimo 
momentų sudarė Kanados dar 
bo vicemimsterio ir Kanados 
oarlamento atstovo p. Cote da
lyvavimas minėjime ir kalba, 
kurioje jis Kanados Vyriausy 
bės ir Kanados vardu pareiš
kė pavergtųjų tautų žmonėms 
užuojautą, pažymėjo jų meilę 
laisvei ir linkėjo laisvame Ka
nados krašte rasti tinkamą 
prieglobstį. Jis pareiškė viltį, 
kad teisybė, teisėtumas ir teisė 
laimės.

Minėjimas buvo užbaigtas 
priėmimu rezoliucijos, kuri de
dama skyrium ir kurią nutarta žinčių ir aplankyti šio pasauli- 
pasiųsti Kanados ir Jungtinių nio didmiesčio meno galerijų ir 
Amerikos Valstybių vyriausy
bėms ir Jungtinių Tautų Ciga 
nizacijai — UNO. - ( ,

JAUNIMO ŽINIAI,
YMCA 183 St. Catharine E. 

persikėlė į naujas patalpas 
5550 Park Ave. Kiekvieną 
šeštadienį 9 — 1 vai. vaįk. 
vyksta šokiai, kuriems groja vi 
siems žinomas, o dabar dar pa 
didintas „Lithuanica* ‘ (brolių 
Lapinų) orkestras.
DĖMESIO IŠKYLOS DALY-

V1AMS į ST. HILAIR
Išvykstame sekmadienį, fair 

elio mėn. 25 d. 11 vai. prieš 
pietus. Vieta: kampas Papi
neau ir Sherbrooke, Lafontain 
parke. Kviečiame pasiimti su
muštinius, gėrimų bus galima 
gauti vietoj nuvažiavus.

Iš St. Hilair bus grįžtama 
apie 7 — 8 vai. vakaro. Visi 
dalyviai įspėjami nesivėluoti— 
išvyksime punktualiai 11 vai. 
prieš pietus.

Akademinis Samburys,
J PREMJERĄ ATSILANKĖ 

DAUG AMERIKIEČIŲ
Iš JAV į Lietuvių Dramos 

Teatro Montrealyje atidarymą 
apsilankė daug tautiečių iš

JAV. Be „Živilės“ autoiraus, 
Antano Škėmos (iš Brookly- 
no) premjeroje atsilankė iš 
Hartfordo p. Dikinių šeima, iš 
Spring Valley, N. Y., p. V. Či 
Žiūnas, iš N. Y. p. Sirvydas, o 
dr. Namukas dujkart savo auto
mobiliu važiavo į JAV teritori
ją ir atvežė į premjerą net sep

Lietuvių Šv. Kazimiero Parapijos Komitetas š. m bir- k 
želio mėn. 25 d., sekmadienį, 4 vai. po pietų parapijos g 

salėje rengia J j!

JONU

tt.
Dabar labai įdomios kelio

nės laivu išvyko mūsų tautie 
tis p. Žemaitaitis, kurio laivas 
aplanįkys vidurinę ir pietinę 
Amerikas, paskui Naująją Ze
landiją, Australiją (Melbour- 
ną), Japoniją, Kiniją, Indoki
niją, Zundo salas, Ceiloną, Af 
riką ir po to sugrįš vėl į Mont- 
realį, gal po 10 — 12 mėnesių.
PIKNIKAI — GEGUŽINĖS

Sekmadieniais jie vyksta Vii 
le Lasalle už golfo lauko, pir
mos farmos vaismedžių sode. 
Prasideda 2 valandą pp. Prie 
farmos yra autobusų sustoji
mo vieta. Išlipus iš autobuso, 
eiti dešinėn per farmos kiemą 
keliu, kuriuo laisvai iki pikni
kų vietos privažiuoja ir auto
mobiliai. Karkas skleidžia gan 
dus, kad už automobilių parki
ngą imamas mokestis, — tai 
yra prasimanymas, nes už veži 
mus jokio mokesčio neimama.

Birželio 24 d. piknikų vieta 
užleista latviams.

PARDUODAMAS 
restoranas

774 Church Ave., Verdun, 
Montreal.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vienam asmeniui 5155 
bonniere Ave., Apt. 6, ! 
mount. Arti tramvajaus : 
... ./ tobuso linijų. ..' . .

tikro dramos 
kas, nesigdi- 
net nepatikę

kūrė 
ir tas

14 —- 15 BIRŽ. MĖN. DIENŲ MINĖJIMAS.
Šis liūdnas ir skaudus mūsų SiunČ-u gautos sumos puhvi 

tautai minėjimas, įvykęs 18 d. tavimą tikėdamasis, kad ir atei 
birželio, praėjo labai įspūdin- 1 
gai. i

11 vai. ryto, buvo gėdubn- ; 
gos pamaldos, po kurių cuo- 
jaus rikiavosi eisena į než no- 
mojo kario kapą. Lietuvių ei
sena, nešina gražiu vainiku, 
prie Bathurst parko susitiko 
su apie dešimties tūkstančių 
ukrainiečių eisena ir kartu žy 
g-avo iki miesto rotušės, kur 
buvo atliktos bendro skausmo 
atžymėjimo ceremonijos, pa
reikštas viešas protestas dėl 

.Žiaurių komunistų veiksmų, pa 
dėti vainikai.

Paballtiečių Federacija, mi
nėjo bendrą visų trijų tautų 
skausmą United Church salė
je. Minėjimą atidarė lietuvių 
gen. konsulas V. Gylys ir po 
savo kalbos išil<vietė Toronto 
Universiteto prezidentą prof. 
S. Smith, kuris pasakė susirin 
Irusiems labai jautrią ir įspū
dingą kalbą, išreiškė pabaltie
siems gilią užuojautą! pareiš
kė simpatiją visiems, kurie be 
sigelbėdami nuo žiauraus ko
munizmo teroro atvyko į šią 
šalį ir linkėjo čia rasti tikrą už 
uovėją kol ale’is galimybė vėl 
grįžti į savo namus. Po jo kai 
bėjo estas, latvis ir liętuvis.

V. Gylys savo svariu žodžiu 
priminė lietuviams, kad tėvy
nės ir tautos nelaimės darbuo
se mes toli gražu per maža at 
Lekame našaus ir rūpestingo 
darbo ir nuoširdžiai kvietė vi
sus vieningai burtis ir petys 
petin visomis išgalėmis ir pro
gomis dirbti bendrai ir garsiau 
šauktis į pasaulio sąžinę dėl 
mūsų skaudžios nelaimės.

Meninėje dalyje su labai gra 
ž:ai pritaikyta programa pasi
rodė estai, latviai ir lietuviai. 
Sol. J. R. Simonavičiūs padai
navo anglų kalba „Tėve mū
sų*’ — A. Haymolote ir Cho- 
pino Improvization.

Seniai, seniai begirdėtas V. 
Verikaičio vyrų oktetas atliko 
liettuvišką pareigą sutikęs už
imt'! vietą, staiga ir netikėtai 
atsisakiusio, kaip kalbamą, dėl 
piktų žmonių intrygų, A. Nar
buto vyrų choro, kurs jau net 
į programą buvo įtrauktas. O k 
tetas, labai jautriai padainavo 
tris liūdns daineles. Paskutinį 
padėkos žodį tarė už atsilan
kymą į ši mūsų trijų tautų 
bendrą liūdesio minėjimą prof.

■ S. Smith, United Church ku
nigui už suteikimą savo bažny
čios minėjimui, Amerikos, kon 
šului Kanadoje su ponia ir ki 
tiems pareigūnams už parody
mą simpatijos savo atsilanky
mu ir bendrai visiems atsilan
kiusiems, kurių buvo tiek 
daug, kad net stovinčių buvo 
daugybė. Tuo, minėjimas ir 
baigtas. Šio liūdesio proga, 
org. kom. skelbia aukų rinki
mą iki birželio mėn. 25 d. Vi
si lietuviai jausjkime pareigą 
neatsakyti savo aukos atsikrei
piantiems aukų rinkėjams, nes 
tuo paremsime Tautos Fondą 
ir svarbių darbų eigą.

Dalyvis.

TORONTIEČIŲ ŽINIAI,
Toronto Lietuvių Organiza

cijų Komitetas, suruošęs š. m. 
vasario mėn. 16 d. Nepriklau
somybės Šventės minėjimą, bai 
gė savo veiklą, nes visas jos 
vykdytas funkcijas perėmė 
KLB Toronto Apylinkės LO 
K.

Toronto Lietuvių Organiza
cijų Komitetas iš vasario 16 d. 
m;nėj'mo metu surinktų paja
mų, padengus su minėjimo pa
rengimu susijusias išlaidas, $ 
440.00 ($398.19 USA valiuta) 
persiuntė Amerikos Lietuvių 
Tarybai — Tautos Fondo sąs- 
kaiton, o $ 26,86 perdavė KL 
3 Toronto Apylinkės LOK.

Šia proga skelbiamas ALT 
sejkretoriaus 1950. VI. 9. raš
tas buv. Toronto Liet. Org. 
Komiteto Pirmininkui;

„Gerbiamasis,
ALT Vykdomojo Komiteto 

žardu nuoširdžiai dėkoju To- 
lonto Lietuvių Organizacijų 
Komitetui ir visiems aukavu
siems už Tamstos atsiųstą $ 
398.19 auką. Tai verta dėme
sio parama Lietuvos laisvinimo 
akcijai.

tyje Toronto lietuviai ir darbu 
ir aukomis rems mūsų pastan
gas' kovoje dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

Linkiu geriausio pasisekimu.
Su pagarba

P. Gr*gait*s, 
ALT Sekretorius“.

Iš »avo pusės buv. Toronto 
Lietuvių Organizacijų Komite
tas visiems torontiečiams reiš
kia širdingą padėką už paro
dytą didelį lietuviškųjų reika
lų supratimą ir visokeriopą pa 
galbą komiteto veikios metu. 
Buv. Toronto Lietuvių Organi( 

zac*jų Komitetas.
LINKSMAS JONINIŲ 

LAUŽAS
Birželio 24 d. Toronto skau

tai - skautes ruošia miesto pa 
krašty tradicinį Joninių laužą, 
į kurį nuoširdžiai kviečia atsi
lankyti visus tautiečius. No
rinčius dalyvauti prašome r‘n k 
tis 6 vai. pp. prie parapijos baž 
nyčios. Iš t|en skautai padės 
svečiams be .klaidžiojimų nu
vykti į laužo vietą.

. . Tunit’n'nkas.
VYTIS — DENTONIA 2 : 1

Vykstančių Toronto l-s'os 
divizijos futbolo pirmenybių / 
antroje fazėje „Vyties“ birže- * 
Do 12 d. įvykusios rungtynės 
su kanadiečių Dentonia klubu 
baigėsi 2:1 (2:1) mūsiškių 
naudai, pirmą įvartį pasiekia 
priešininkas, po ko lietuviui su 
krusdami išlygina ir greit cent 
ro puolėjo piaėjimu persveria 
savo naudai. „Vyties“ puolimui 
dar trūksta racionalesnio susi- 
pasavimo ir atskiriems ža'de- 
jams didesnės savarankiškumo 
inic'Jityvos, kurios nešimo pa
sekmėj nukenčia šaudymas ir 
neišnaudojamos susidariusios 
progos.

Mūsiškių vartuose su gra
žiu pajėgumu debiutavo 
Puškorius, kuris dėl darbo 
lygų apleidžia Toronto ir 
vyksta atgal į kabyklas.

Birželio 17 d. pirmenybių 
rungtynės Oshawoje su Osha- 
wa City komanda baigėsi 1:1 
(0:1). Žaidimą veikė stiprus 
vėjas ir lietuvių puolimo delsi
mas, del ko sdpnesnis priešiniu 
kas pasiėmė sau vieną pirme
nybių tašką. Visą antrą pušiai 
įkį aikštėje dominavo lietuviai 
ir takios įvartinės progos liko 
atskirų žaidėjų neišnaudotus. 
24 min. iš susidūrimo pasiek
tas A. Būtos įvartis buvo šalis 
ko teisėjo neužskaitytas.

„Vyties* futbolniinkai šia- , 
me rate dar turi 3 pirmenybių/ 
susitikimus su Commodores/ 
Stewart ir 7000 Club komando 
mis. Ligšiolinis balansas rodo 

1 laimėtas, 2 lygiomis sužais
tas ir 1 pralaimėtas rungtynes. 
Atsiekti 10 taškų prie 10:8 
į/arčių santykio. — alpuk —

PRAŠO LEIDIMO ALUI 
PARDAVINĖTI

. Įstaigoje, kuri išduoda To- 
i ronto m*este leidimus viešai 

pardavinėti svaiginančius gė
rimus, teko patirti, kad yra pa
duotas prašymas gauti leidi
mui pardavinėti alų 941 Dun
das St. W. patalpose (Let. kle 
bonijoje).

Sąryšyje su tuo formalų/ 
prašymu Toronto angliškoje 
spaudoje pasirodė skelbimai, 
kviečią asmenis, kurie tokio 
leidimo išdavimui dėl morali
nių ar estetinių priežasčių ne
pritartų, paduoti raštiškus pa
reiškimus Mr. H. J. Browne 
įstaigai, 480 University Ave
nue, Toronto.

Jonas Juška’t*sa 
NAUJA LIETUVIŲ 

VALGYKLA.
Lietuviai — p. Preikšaitis, 
p. Daugėla — nusipirko vai

Birutė 
įspūdį 
va*dy-

Stipn ji itin technikė. O 
tai labai svarbu, nes aktonui 
technika yra būtina. Be to, ji 
jautri ir temperamentinga. Vi
si stipraus susikaupimo mo
mentai buvo didžioj meniškoj 
aukštumoje.

Jos partneris Gluosnis Leo 
na s Barauskas vienas gal, jau 
niausiu, bet labai gerų duome 
r.ų ir iabai gabus. Jo Gluosnis, 
idaip gluosnis, svyravo, bet ir 
buvo šiltos širdies jautrus ir įs 
pudingas.

Karijoto, visur atstovaujan
čio senas pažiūras, asmenį vaiz 
davo Juozas Akstinas. Jis, ak
torius žymių gabumų, gero 
skonio ir gera* juntąs meninį 
saiką. Jis davė p;tlyg-nti la
bai skirtingus Karijoto vaidine 
rds. Jeigu pirmame veiksme 
jis lyg ir perdėjo, tali jau už 
tai režisierius imasi atsakomy
bę. Žodžiu Karijotas buvo pa 
tikimas ir įtikinąs.

Algimantas Dikinis, 
teko 
vaidmenį 
patiškas. Savotiška jo logika, 
jąja pagrįsta elgsena kažkaip 
darė jį ir tūlos tiesos išsakyto- 
ju. Jis gražiai sugebėjo Ašau 
tą vesti per visus tris ilgus 
veiksmus ir visur būti gyvu ir 

, labai patikimu. Jis turi jau pa 
. mirties ir gražiai moka panau- 
, doti vaidybinę technika. Ašau
■ pas dėl t to išėjo vaizdus
, ir ryškus, v-enas gražiausiai su 
i kurtų personažų.
1 O visus juos gaubė legendos 
• fantazija, kuiios gelmėsin gili-
■ no Svajūnas — Kazys Vcsel- 
l ka. Žilstelėjusio jaunuolio ly 
: iika skambiu žodžiu, lakia min

tim perkėlė žiūrovus į legen- 
darinę aplinkumą, ar ji siekė 
tautos amžių glūdumas, ar se 
nesnių kovų Laikotarpius, ar 
tiktai laikus, ,kurių kraujas ir 
dabar tebesilieja ir ašaros dar 
nenudžiūst’a nuo skruostų. . .

Taigi, turėjome spektaklį. 
Spektaklį ,kurį sekėme ptas- 
dančia širdimi, susikaupę ir jo 
visiška* užvaldyti. Vaidinimo 
metu nejutome kėdžių, nema 
tėme kaimynų, — tiktai gyve
nome tuo koncentruotos min 
ties ir sodraus vaizdo bei akus 
tinių įspūdžių sugestijomis, ku 
rios žiūrovams trims valan
doms tartum sustabdė laiką, 
visus Įvykius ir kitą gyvenimą. 
Taigi, turėjome spektaklį. Ir 
norime daugiau tokių turėti. Ir 
visuomenė, kuri labai nuošir
džiai padėjo realizuoti spek
taklį, galėjo pasidžiaugti, kad 
jų talka liktai buvo gražiam

J_ Kardelis.

vaidinti 
nebuvo

kuriam
Ašauto
nešim-

P. 
są 
iš-

labai rimtai pergalvotas, su
koncentruotas ir, pasakytina, 
turtingai scenos meno prasme 
įpavidalintas. Mizanscenos, 
veiksminių n balsinių artistų 
priemonių panaudojimas yra 
tikslingas ir stiprus. Palydi
mieji dalykai, kaip muzika, 
giesmės, dainos, labai veikalo 
įspūdingumui padeda. Labai 
tiko pastatymo leitmotyvu pa
imtoji Raveiio „Pavana“, ant
ram veiksmui Chopinas, inal 
dingiesiems momentams Avė 
verum, Adoramus te, Naujalio 
„Marija, Marija“ (išpildyta 
op. col. E. Kardelienės su 
muz. Picšinos vargonais ir jo 
jo vedamu oktetu), originalios 
senovinės dainos ir ypač jų 
„Tu, dobilėli * (solo E. Karde
lienės), Vilniaus varpai ir tt.

Pažymėtina, kad nieko ne
buvo banalaus. Galima nesu 
tikti su tūlų momentų trakiav1 
mu, beit meninio lygio aukš
tis perdėm išlakytas. To 
dėl pastatymas daro stiprų įs
pūdį, momentais jaudinantį >ki 
sielos gelmių.

SCENOVAIZDIS, kurį da
vė dail. A. Bielskis, pritaiky
tas šio teatro sąlygoms, bet vi
siškai pakankamas sudaryti gc 
ram vaizdui. Nedaugeliu prie 
monių pasiektas geras tikslas. 
Reikia ir tai pasakyti, kad K. 
Veselkos, kaip dailininko ir 
meisterio meninis dekoracijų 
realizavimas, labai impozantiš paaukota.

Bour-
Ro se-
ir au-

Bus turtingi stalai su minkštais *r kietais gėrimais ir 
šokiai.

Visi maloniai kviečiami atsilankyt1
Įžanga $ 1.25.

SAVAITINĖ
(Atkelta iš 1 pusi.) 

ryti pasiūlymai susilaukė at 
virkščių pasekmių.

Daugelio specialistų nuomo 
ne,

neikia būtinai atstatyt* ka 
r»nį Europos pajėgumą, 

kad ji galėtų tikrai pasiprie
šinti Sovietų Sąjungos agresi 
jai.

IŠ to" išeinant, padaryti SS 
RS »r JAV karo biudžetų paly 
ginimai. Pasirodė, kad SSRS 
Ikaro reikalams paskyrė apie 
20,, o JAV tiktai apie 13 bido
nų dolerių.

Įdomus JAV užsienių rcika 
lų sekretoiiaus D. Achesono

APŽVALGA
pareiškimas, kad

taika bus galima tiktai ta 
da, jeigu bus laimėtas šai 

tasis karas.
Taigi šaltasis karas tęsiamas 
toliau. Todėl ir kalbama apie 
vakarų Europos atsig'nklavi- 
mą; todėl rūpinamasi tolimai 
tiais rytais ir tt. žodžiu, pra
ėjusios savaitės metu apsvars 
+yta ir tyirtai nusistatyta — 
gintis. Anot Achesono,

Amerika stovi už taiką, 
bet vis dėlto jos nepirks 

bet .kokia kaina, 
žodžiu, šaltasis karas gero

kai pakrypo į karštąjį, (k).

ii p. Daugėla — nusipirko vai 
gyklą 1330 Dundas St. W. At 
rudo, kad Dundas West gat
vė liks lietuvių biznierių ir ama 
tininkų centru. (R.)

SUSISIEKIMO NELAIMĖ
Grįžtant. A. Klimui su dviem 

draugais ankstyvą sekmadio 
n’o rytą iš šaunių lietuviškų 
vestuvių, jo vairuojama mali
na susidūrė su kitomis dviem 
automašinomis. Byla gint' pa
vesta lietuviui teisininkui Jo
nui Juškaičiu-. (R.)
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