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KOMUNISTAI PRADĖJO NAUJĄ KARĄ 
Jeigu Maskva nekapituliuos, tai komunistai pradėjo trečia pasaulini karą 

KOMUNISTAI Iš ŠIAURINĖS KORĖJOS ĮSIVERŽĖ PIETINĖN KOREJON * MŪŠIAI VYKSTA TIES PIETINĖS KORĖJOS SOSTINE « JAV PREZIDENTAS ĮSAKE
AMERIKOS KARO JĖGOMS PADĖTI KORĖJAI GINTIS NUO UzPUOLIKŲ * JAV ESKADRA UŽĖMĖ FORM OZĄ SUSTIPRINTAS FILIPINŲ SAUGUMAS 

PRANCŪZIJA GAUNA PARAMĄ GINTI INDOKINIJĄ ; AUSTRALIJA PASIUNTĖ ORO LAIVYNĄ J MALAJUS. * JAV MASKVAI ĮTEIKĖ NOTĄ.
Komunistai savo ,,taikos 

ofenzyvą“ užbaigė. . . P eti
nės Korėjos užpuolimu.

Biržeho 25 d. paryčiui So* 
vietų valdomos Šiaurinės Korė
jos kariuomenė staiga ir ne
tikėtai 60 tūKstančių mase su 
tankais įsiveržė į Pietinę Korė 
ją 'ir pradėjo karą. Kadangi 
pietiečiai nebuvo pasiruošę ir 
neturėjo kuo pasipriešinti, tai 

komunistai trumpu laiku 
pasiekė Pietinės Korėjos 

sostinę Seoulą 
(lietuviškai — Seulą). Birže 

1-o 26 d. jie nuo Seoulo buvę tik 
tai 5 mylių atstume.

Komunistai iš anksto paruoš 
tais laivais pradėjo kelti per 
krantus savo desantus į P. Ko 
rėją. Tuojau apšaudė ir bom
bardavo iš oro Seoulo aerodro
mą, kuriame apnaikini/ kelis 
JAV misijos lėktuvus. Pietie
čiai iš viso teturėjo tiktai ke
lis žvalgybinius lėktuvus O 
komunistai iš Maskvos turėjo 
apie 170 lėktuvų.

Dėl šio taiptautinio skanda
lo, kilo visuotinis žmonijos su
sirūpinimas.

P. Korėjos prezidentas už 
aliarmavo JAV, o š» Jung
tinių Tautų Organizaciją.
Tą pačią karo pradžios die

ną, sekmadienį, birželio 25 d. 
13 valandą buvo sušauktas JT 
Saugumo Tarybos posėdis, ku
ris skubia* apsvarstė susidariu
sią padėtj, priešingą Jungthvų 
Tautų chart.os principams ir 
padarė nutarimą, kuriuo

JT įsako Korėjoje sustab
dyti karo veiksmus, įsako 
Šiaurinei Korėjai išvesti iš 
Pietinės kariuomenę ir 
kreipiasi j v’sas JT valsty
bes visokeriopai padėti 

užpultąjai P. Korėjiai.
(Pastebėtina, kad Jugoslavijos 
atstovas nuo balsavimo sušilai 
kė).

Komunistą'* Jungtinių Tau
tų Saugumo Tarybos įsakymo 
nepaklausė ir karą tęsia toliau. 
Jos daliniai veržiasi į Pietinės 
Korėjos gilumą.

Kadangi komunistai karo 
veiksmų prieš Pietinę Korėją 
nesustabdė, kilo dar didesnis 
susirūpinimas, kuris logiškai 
išsivystė per visą pirmadienio 
dieną.

Ypatingai susirūpino Jung
tinės Amerikos Valstybės, ku 
rios suprato didelę atsakomy
bę prieš žmoniją ir jos ateitį, 
nemažesnę kaip ir prieš savo 
•autą ir valstybę, kuriai tokiu 
būdu komunizmas pakišo po 
kaklu peilį. Todėl JAV ėmėsi 
visų rimčiausių priemonių.

Remdamas-s Jungtinių rl au
tų Organizacijos (UNO) Sau
gumo Tarybos nutarimu,

JAV prezidentas (Trumą- 
nas padarė viešą 

pareiškimą:
Kadangi Šiaurinė Korėja už

puolė Pietinę Korėją ir nepa
klausė Saugumo Tarybos įsa
kymo nutraukti karo veiksmus 
ir išvesti iš Peitinės Korėjos 
įsiveržusių karo dalinių ir ka
dangi Jungtinių Tautų Organi 
zacija kreipėsi į visas savo va>s 
lybes prašydama visokeriopai 
padėti užpultąja' Pietinei Korė 
jai, tai

JAV Prezidentas Trumanas 
įsakė:

1. Mac Arthuro žinioje esa
mas karo jėgas ir amuniciją 
siųsti Pietinės Korėjos pagal
bai;

2. 7-tai eskadrai įsakė sau
goti Formozos salą, o Kinijos 
vyriausybei liepė sustabdyti 
karo veiksmus prieš Kinijos ko 
munistus;

3. Įsakė JAV karo jėgoms 
sustiprinti Filipinų apsaugą;

4. Įsakė JAV karo jėgoms 
padėti Prancūzijai apsaugoti 
Indokiniją.

Visi šie ve ksmai bus išaiš
kinti ir suvesti, kai Pacif-ko 
siityje įsiviešpataus taika ir 
ramybė.

Tuojau po to JAV Valsty
bės departamentas painforma
vo visus svet’mų valstybių ats 
tovus apie Prezidento Truma- 
no pareiškimus bei įsakymus, 
pranešė apie susidariusią pade 
tį 20 čiai Pietinės Amerikos 
valstybių ir pavedė JAV atsto 
vui JT Saugumo Taryboje Aus 
Zenui tuojau apie tai pranešti 
Saugumo Tarybai.

Netrukus iš Piancūzijos pre 
zidento Auriobo gautas prane

šimas, kuris pritaria teisė- 
t-ems, pagal Jungtinių Tautų 
Organizacijos ch-tos nuostatus 
Prezidento Trumano parėdy
mams ir dėkoja už tai.

.JAV parlamentas Trumą 
no veiksmus vienbalsiai ir 

karštai užgyrė_
Ta'- buvo padaryta specialia 

me posėdyje.

Jie laukia laisvės ir taikaus gyvenimo.

MASKVA PUOLA LIETUVĄ IR KIRGIZIJĄ
SOVIETINIAI LIETUVOS FABRIKAI GAMINA ŠLAMŠTĄ

Sovietų Sąjungos biudžeto 
komisijos pirm'-niitkas puolė 
„Lietuvos ir Kirgizijos respub 
Ūkų“ atitinkamus asmenis už 
stambius apsileidimus finansų 
srityje. Be šių, nemaža atite
ko ‘-r kitoms „respublikoms“. 
Girdi, planai nevykdomi, dėl 
ko susidarė srambių nuostolių. 
Visa ėdė fabrikų, maisto ga
mintojų, būtinųjų prekių gami 
nimo įmonių rinkas užvertė be 
veršiais gaminiais, kas pirkė
juose sukėlė paspriešininmą ir 
jie šlamšto neperka.

Taip rašo Maskvos ,,Prav
da“. Mes klausiame, kas gi 
geriau žino — „Laisvė“, ,,Vil 
nis“, „L Balsas“, kur-e picpa 
apie Lietuvos pramonės paki
timą, ar Maskvos „Pravda*-?

SENSACIJĄ SUKĖLĘS 
„PRAVDOS“ STRAIPSNIS

Maskvos >(Pravd(a*‘ įsidėjo 
rašytojo Konstantino Simono- 
vo straipsnį: ,.Trilypės pavar
des subjektas”, kurį redakcija 
autoriui užsakė prieš Tito, bet 
pasirodė, kad jis pritaikytas 
Stalinui. Šis anksčiau vartojo 
Kobos slapyvardį, o tikroji jo 
pavardė yra Džugašvilis, — 
taigi Stalinas turi tris pavar
des.

Visa užsienio spauda iššlfia 
vo šį straipsnį, nes jo turinys 
niekam kitam taip netinka, 
kaip Stalinui ir mažiausia Ti
tui. Štai to straipsnio ištrau
kos :

„Jei į valdžią patekęs rene
gatas atvira demagogija apgau 
Ginėja tautą, jam nepatiUmus 
asmenis, nors tai ir būtų pado 
liausi žmonės, šalina ir žudo, 
tai iš kitos pusės, kad įgijus 
orumo, už nugaros laikydamas 
lai dešmę, tai kairę ranką arba 
tarp uniformos sagų, pardeda 
pasauliui fotografuotis.

Renegatas bijosi tautos. Jis 
bijosi žmonių ir meta juos į 
kalėjimus, — žmones, kurių 
sūnūs aukavos'i prieš fašizmą. 
Renegatas, esąs valdžioj, bet 
b’jąs žmonių, tautai užčiaupia 
lūpas. Provokatorius, bijąs 
liaudies, ją pūdo kalėjimuose, 
šn'ipas, bijąs tautos, įsako tau 
tą išžudyti! Panašiai elgiasi ir 
šis žmogus: dieną ir naktį, va-

kar ir šiandien,, slaptai ir vie
šai, suklastotais dokumentais 
ar kankinimais pūdant žiurkė
mis apleistose vienutėse, ver
damas peiliu ar šūviu į pakau
šį priverčia visus nutilti. Ty-

Politinis
(Pro naujausią Newsw 

B r'tai ardo darnumą
. .Vašingtonas yra ne juokais 
susierzinęs Anglijos laikysena. 
Ji ne tik priešiškai nusiteikusi 
Šumano plonu'-, bet įtariama, 
tapusi abejinga l‘nk naujosios 
Atlanto pakto tarybos. Tru
manas šiam postui užimti buvo 
numatęs gero vardo diploma
tą, buvusį užs. reikalų minis' 
1erio pavaduotoją, Robert Lo
vett, tuo i ai pu britai numatę 
paskirti Sir Frederick Robert 
Hoyer Miliar, mažai kam žino 
mą asmenį, bet galintį būti Va 
šingtbno ambasados ministe- 
rio pavaduotoju.
Rgudonųjų taktika Šumanui

Pirmasis įspūdis, kad Vaka
rų Europos komunistai švel
niai puola Šumano planą, yra 
jų atsargumas, nes griežta kri 
fika galinti labjau sujungti ne
gu išsklaidyti šio plano šali
ninkus. Raudonieji galvoja, 
kad griovimo darbą jie galėsią 
ir vėliau atlikt-.'
Vairuojama atom'nė bomba?

Amerikos karo laivynas pil
na skuba pradeda gaminti vai
ruojamus sviedinius, galinčius 
nulėkti ligi 500 km, ir kuiliuos 
ga/lima aprūpinti atominėmis 
oombom-s. Be to, laivyno pir
masis vairuojamus sviedinius 
šaudąs laivas būsiąs kreiseris 
,,Macon* . Jis būsiąs ginkluo
tas naujaus*ars pabūklais, kad 
atsigintų nuo aukštai sklan
dančių priešo lėktuvų.

Nekalti avinėliaib . .
Čia yra naujausia Rusijos 

..taikos ofenzyvos“ linija: sve 
čiams, pr>e ikros ir vodkos, yra 
,.slaptai“ pasakojama, kad Ru 
sija galinti, .anksčiau negu io 
kiti laukia, atidaryti visiems du 
r s į savo kraštą ,/r tada visi 
galėsią pamatyti, kaip jie yra 
pasirengę taikai“. Taip pat 
sovietų diplomatai skelbia, 
kad jų „karinės jėgos yra žy-

Įvykiai, kaip matome, eina 
palaikomi griežtai teisės ir t. 
setumo rėmuose. Bet jie Leda 
resulaikomai toliau. Jie Lies 
šiais punktais negali sustoti. 
Jie r-eda išrišimo kryptimi.

Kadangi visiems yra aišku, 
ktid šį 'karą pradėjo Maskva, 
kurios suorganizuota ir jos ap 
ginkluota komunistų kariuo
menė užpuolė Korėjos respub
liką, tai į Maskvą ir krečia
mas visų dėmesys. Todėl ir

JAV vyriausybė per savo 
ambasadorių Maskvoje 
SSRS vyriausybe' jteil.e 

nota
JAV siūto padaryti įtajkos 3iau 
dės Korėjos komunistams, kad 
jie tuojau išpildytų Jungtinių 
Tautų Organizacijos reika'avi- 
mus ir baigtų karą. Tai jau yra 
laikymas į tiesioginį taikinį.

Tuo tarpu birželio 27 dienos 
žinios yra tokios:

Mac Arthuro štabas iš To
kio pranešė, kad JAV jūrų ir 
oro laivyno daliniai, pildydami 
Prezidento įsakymą, pradėjo

lėti bet kuria kaina — skurdo 
ar bado, ištrėmimo ar net mir
ties ! Tik tylėti I

Niekas nemoka taip visus nu 
tildyti, kaip renegatas. Visus! 
Visus! -Jei reikia,, jis supūdo

veidrodis
eek persikopą).
miai mažesnės, negu kitų gal
vojama“. Bolševikai kaltina 
•JAV, kad paskutinioji klaidina 
Vakarų Europą, nuteikdama, 
kad Maskva rengiantis kariau
ti. Tačiau, Sovietų Rusijos 
karo biudžetas šia’-s metais yra 
didesnis negu praėjusiais.

Ta' buvęs sabotažas
Prancūzų įstaigos esančios 

įsitik-nusios, kad Indo - Kini
jos komunistai sabotažu sunai- 
k-nę du jų lėktuvus, kurie 
prieš dvi savaites paslaptinga- 
nukrito Persų įlankoje. Tai ne 
buvę paskelbta, bet dauguma 
katastrofos aukų yra buvę an
tikomunistinės Bao Dai vyriau 
sybės šalininkai. Jie vyxę į 
Konferenciją, kviečiami Pian
cūzijos vyriausybės, turėju
sios įvykti birželio 27 d. Pirė
nuose, Pau vietovėje. Joje 
taip pat dalyvauja ir Bao Dai, 
kur bus aparta palaipsnis Indo 
Kinijos neriklausomybės suku 
rimas.

Varo žydus *š armijos
Lenkijos komunistai be 

triukšmo šalina žydus iš atsa
kingų vyriausybės vietų. Sovie 
tų maršalo Rokosovskio įsaky
mu V-si žydai tarnaują lenkų 
armiijoje yra atleidžiami į at
sargą.

Prancūzai susirūpinę
Tunise vis labjau kyla nepri 

klausomybės judėjimas, kepąs 
prancūzų susirūpinimą. Prof- 
tektorato atstovai skatina vy
riausybę imtis griežtų žygių 
prieš agitatorius.

Plečia „Voice of America“
JAV užsienio reikalų m’ms- 

terija ruošias- naujos politikos 
kursui, pabieždama „pasaulio 
taiką“ vieton „šaltojo karo“. 
Jau dabar yra paprašyta ketu
ris kartus padidinti Amerikos 
Balso programą, kad būtų ga
lima vesti kovą už geležinės už 
dangos. Br, Aušrotas. 

kalėjimuose šimtą tūkstančių
— miiioną! Jis tiek žr^lo, kiek 
patinka. 100.000 ar 200.000 
Lavonų — jam vien nusišvilpt! 
Niekas k’tas, t’k renegatas įro 
dys, kad negailestingumu gali
ma didžiausias kliūtis nugalė
ti ir tuo pačiu sustiprinti savo 
padėtį.

Renegatas savo krašte išlie
ja upes kraujo, kurios ir po jo 
mirties šimtą melų neišdžius. 
Dar ko? Sakot, rinkimų? — 
Malonėkit! O gal dar kuo pa 
sitarnaut'-? Ne vietoj, tai už
sieny. Imkim, koks špionažo 
centras Paryžiuj, ar ne? — 
Kad ir Indijoj! Viskas pagal 
pageidavimą. Net ir pietų aši
galy!“ Taip rašo ,,Pravda“, 
kur-oje, spėjama, yra užsįkons 
piravusių opozicionierių.

GINTI KONGRESAS 
KULTŪROS LAISVEI

Berlyne birželio 26 d. prasi
dėjo Kultūros laisve- ginti kon 
gresas, kuriame dalyvauja 
apie 1000 mokslo ir meno žmo 
nių, daugelis garsiausių vardų
— filosofų, rašytojų, meninin
kų, mokslininkų ir tt. Jau pa 
sakyta eilė kalbų ir pareikšta 
gražių ir original-ų minčių

Kongresas, jau pasisakė ir 
dėl komunistų užpultos Pieti
nės Korėjos, nurodant, kad da
bar atėjo laikas Stokholmo „tai 
kos kongresui“ įrodyti savo žo 
džius veiksmu.

— Prancūzijoje dar nesūria- 
jytas naujas kabinetas.

— Žiniomis iš Offenbacho, 
30 Vokietijos komun-stų išsto
jo iš partijos.

— Komunistai rytinėje Vo
kietijoje įstiegė „jūrinę polici
ją“, kuri aprūpinta karo lai
vais, povandeniniais laivais ir 
tt.

— Liepos 3 d. numatytas 
JAV, DB ir Prancūzijos užsie
nių reikalų min-sterių pasitaii- 
nias separatmės su Vokietija 
taikos sudaiymo klausimu.

’— Jugoslavija pasiuntė 
Bulgarijai notą dėl ^pasienių in 
cidentų provokavimo.

— Bukarešte, Rumunijoje 
du asmens nuteisti mirti ,,už 
teroristinius veiksmus prieš ko 
munistus ”,

— Prahoje pakarti 4 as
mens, jų tarpe vieną moteris.

Pietinei Korėjai pagalbos 
veiksmus ir stojo į kovą. Taip 
gi jai pasiųsta ir amunicijos. 
JAV, be to, Korėjai pareim’1 
paskyrė 110 miJionų dolerių 
karinės pagalbos.

Birželio 27 d. vakare buvo 
žinių, kad pietiečiai komunis
tus nuo Seoulo, prie kurio bu
rn jau tiktai už 5 mylių, almu 
šė 20 mylių. Korėjos lėktuvai 
sunaikinę kelis komunistų lėk
tuvus ir smarkiai sužaloję lan 
kų dalinius. Yra žinių, ir apie 
desantinių komunistų laivų su- 
naikinmą. Seoulo uoste — 
Inchon.

Australija taip pat nepa
prastai susirūpinusi.

Australijos sostinėje Camber 
roję įvyko nepaprastas kabine
to posėdis, kuriame nutarta 
tuojau pasiųsti į Malajus sun
kiųjų bombonešių eskadrą. 
Kaip matome visų pirma vyks 
ta visų rytinės Azijos salų atri
bojimas nuo kontinento.

Paskutinės žinios iš Seoulo 
praneša,, kad Korėjos lėktuvai 
dominuoja ore prieš komunis
tus. Ore, žinoma, kaunasi Ame 
rikos lėktuvai su Rusijos lėk
tuvais.

Paskutinėmis žiniomis, -IA 
V viena laivų eskadra ryšium 
su įvykiais Tolimuosiuose ry 
uose išplaukė į Havajus. Iš 

A Baskos pranešama, kad ten 
vžaliarmuoti v'si kariniai dali- 
niaj ir paGkrintasjųstropumas.

Anglijos parlamentas pri
tarė JAV veiksmams.

Parlamenti kalbėjo premje
ras Attilec ’r opozicijos vadas 
Church-]lis. Abu jie JAV pri
tarė 'r pabrėžė, kad regresija 
gali būti suvaldyta tiktai jega.

Birželio 27 d. Trumanas, pa 
dedant kertinį teismo rūmų ak 
menį, griežtai pasisakė prieš 
totalistinius režimus — fašiz
mą, nacizmą ir sovietinį komu 
nrzmą, kurie visi yra vienos ver 
tės — smurto ir agresijos vyk
dytojai.

O ką g> Mas'kva sako?
„Tass“ atstovas Vašingtone 

pranešė, kad SSRS Jungtinių 
Tautų Saugumo Tarybos pri
imtą rezoliuciją, kuria visos JT 
valstybės kviečiamos komunis
tų užpultai Korėjai visomis jė
gomis padėti, laiko neteisėta, 
nes posėdyje nedalyvavę SSRS 
ir komunistinės Kinijos atsto
vai. O Maskvos ,,Pravda“ Aim 
rikos veiksmus vadina agnes 
niu užpuolimu.

Taktai nieko Maskva nes. - 
ko, kad karas reikia sulaikyti ir 
grąžinti taiką

Mus gi domina dabar viepi.s 
klausimas:

Ar Trečiasis Pasaulinis 
karas jau prasidėjo?

Iš to, kas pasakyta, yra ai:' 
ku, kad viskas pareis nuo So 
vietų Sąjungos, kuri ligi la-k - 
raščiui išeinant į JAV notą da.' 
neatsakė. Jei Maskva pas's. - 
J-y s Jungtinių Tautų dvasioje 
ir įsakys komunistams karą 
baigti, jis ir bus baigtas, bet 
jeigu nesutiks to padaryti, ta- 
Trečiasis Pasaulinis karas jau 
prasidėjo. Tai pareis nuo to 
ar Maskva jau pasiruošusi ka 
, -auti ir jau rimtai karą pradė
jo, ar, kaip ir Hitleris, ji spe
kuliuoja kitos pusės nepasiruo 
Šimu ir bandė Korėją paimi- be 
karo. Tatai paiškės šiandien 
— ryt- <k).
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Mažosios Lietuvos 
reikalu.

Mažosios Lietuvos reikalas 
nuolat darosi vis daugiau jau
čiamas, vis opesnis ir tiesiog 
neišvengiamas net tiems, kurie 
ji norėtų ignoruoti arba jam ne 
kreipti dėmesio.

Galima teigti, kad Mažosios 
Lietuvos reikalas yra tiek jau 
išryškėjęs, kad jį žino, jaučia 
ir supranta visi lietuviai, nors 
nieku nepateisinamas buvo ir 
laikinis (kai kieno nepakanka
mas orientavimasis.

Ir mes, Kanadoje gyvenan
ti ji lietuviai, gyvai domimės 
Mažąja Lietuva.

Tiesą sakant, tai ir supran
tama, nes Mažąja Lietuva mes 
turime domėtis lygiai taip, 
kaip ir Didžiąja Lietuva, nes ji 
yra ta pati Lietuva. Mes nega 
lime nesidomėti bet kuria Lie
tuvos dalimi, nes Lietuva yra 
viena. Daug kas mums nori 
įkadbėri, kad ta ir ta Lietuvos 
dalis jau yra nuo Lietuvos at
kritusi — tai nutautinta, tai nu 
religinta, tai ekonomiškai ati
tolusi, tai dar kaip kitaip jau 
esanti išjungta iš Heuvos ribų 
ir lietuvių tautos bendruome
nės.

Bet tai yra grobuoniškųjų 
imperiabstų mums daromos su 
gestijos, kad mes lengva Širdi
mi galėtume patikėti jų įtaigo 
jmams ir atsisakytume1 to, kas 
yra mūsų, priklauso mums.

Bet šiandien jau sunku įasti 
tokių neivelių, ir tokių neišma
nėlių, kurie taip neprotingai 
žiūrėtų į gyvybinius klausimus 
i>- nejaustų savo tautinių reika 
lų svarbumo ir gyvo opumo.

Po penkių metų pagaliau ir 
BALFas negalėjo toliau neat
kreipti rimto dėmesio į Mažo
sios Lietuvos reikalus. Reikia 
pasidžiaugti, kad BALFo pir
mininkas kun. dr. Končius, da 
bar nuvykęs Europon, jau ofi
cialiai pajudino Mažosios Lietu 
vos lietuvių lygybės klausimą. 
Tai yra būtina ir svarbu.

Tiktai VUKas, dėl tam tik 
ros dalies savo narių, nepakan
kamo pilietinio susipratimo 
šio nepaprastai svarbaus reika 
lo vis dai- nemato it negir
di. Visame pasaulyje

esantieji lietuviai jau jam pa
sakė savo nuomonę. Jis, ma
tyt, laukia daugiau.

Daug nesigilindami dabar į 
šiuos nesusipratimų ar piktos 
valios pasireiškimus, mes tiktai 
viena galime pasakyti; lietu
viams nėra kitokių Lietuvos 
klausimų, kaip tiktai viena ir 
vieninga Lietuva.

Šiandien, atsižvelgiant į su
sidariusias sąlygas, reikia 
mums atkreipti ypatingas dė
mesys į Rietuvių tautos visumą 
ii nukreipti ypatingą dėmesį į 
tas Vietas, kurios atsiduria di
desniame pavojuje bei grėsmė
je.

Mažoji Lietuva dabar kaip 
tiktai yra tokioje padėtyje. Iš 
V okietijos ateina žinių, kad 
mums visiems žinomieji vokie- 
ifn'lnkai, su buvusiu Klaipėdos 
vokiečių Direktorijos pirminin
ku dr. Schre^beriu pryšaky, ve 
da didelę kampaniją prieš Lie
tuvą ir prieš Lietuvių tautą, 
ypač gi — prieš Mažosios Lie
tuvos lietuvius. Jie persekioja 
mi, jie terorizuojami, jie prie 
vartaujami. Jie visomis prie
monėmis ir būdais verčiami tap 
fi vokiečiais, oficialiais vokie
čiais, kad paskiau, kai bus są
lygos nustatyti taiką ir, gali bū 
ti, panaudoti demokratiškus 
metodus, kad būtų pajungti 
Vokietijai prieš Lietuvą.

Šiandien dėl Mažosios Lie
tuvos, deja -
— grumiasi,
tai, kurie tikisi amžiams oku
pavę Mažosios Lietuvos Prūsiš 
kąją dalį su Karaliaučiumi. Ir 
mažiausiai dėl to rūpinasi lie
tuviai.

Kas daryti? Reikia rūpintis 
visiems lietuviams, kur jie yra 
išsisklaidę. Todėl dabar paiuo 
šlami yra įstatai draugijos, ku 
rios tikslas yra padėti Mažo
sios Lietuvos lietuviams atlai
kyti savo tautines teises ir be 
auvišjkąjį valstybingumą. Apie 
1ai jau buvo priminęs Mažo
sios Lietuvos veikėjas V. Pėte- 
laitis. Primenama ir dabar, 
kad paskelbus įstatus, galima 
būtų juo aktingiau suburti pa-
- amą —•medžiaginę ir morali
nę. J. Kgrdelis,

Chaoso siautulyje.
Birželio 19 d. chaosas Lietu

voje jau buvo pilname įkaišty
je. Niekas nesusivokė, kas ką 
daro. Visi buvo, be galvų. Kaž 
kas ir kažką tačiau darė. Vi
sur viešpatavo betvarkė ir ne
žinia.

Jau prasidėjo suėmimai ir 
teroras. Be kitų, suimti pulki 
ninkai Dulksnys dr Kirlys. Vie 
m gelbėdamiesi bėgo, slėpėsi, 
kiti akiplėšiška* „kilo į viršų“. 
Po įstaigas pasipylė rusų ii žy 
oų tautybės pusberniai, kurie 
rinko politiniams kaliniams 
„aukas’'. ~ 
rinkimas žinių apie Lietuvos 
žmones, nes tiems porai šimtų 
išleistų iš kalėjimo komunistų, 
iždo durys buvo plačiai atvi
ros. Jiems finansuoti bevo pa
naudoti valstybės pinigai.

Į „Lietuvos Žinių“ redakci
ją taip pat užėjo tie rinkėjai. 
Mano kabinete tuo metu sėdė
jo bu v. Teisingumo ministeris 
Vytauto Didžiojo universiteto 
profesorius dr. Antanas Tamo
šaitis. Rinkėjai iš abiejų niusų 
išlupo po 10 litų.

Politkaliniams pagerbti 
posėdis,

Daibo rūmų salėje poiiti 
n-ams kaliniams globoti komi
tetas suruošė paUtkaUnių pa
gerbimą. Bet tiktai komunis
tų. Kitokį, kitų srovių bei par 
rijų politiniai kaliniai, iš kalė- 
imų nepaleidžiami.

Įdomu, kad to posėdžio pre
zidiume matome ir prof. Anta
ną Tumėną, prof. Kolupailą, 
adv. A. Bulotą, L. Girą, A. 
Venclovą ir tt. žodžiu — visi 
pritraukti, net žymūs katali
kai bei krikščionys demokra
tai. o kai prasidėjo kalbos — 
pasipylė plūdimas, koliojimai* 
niekinimas viso, be jokių igsky 
nmų. Prezidiume pasidarė 
sąmyšis. Ka'i (kas pasijuto pa
dėty: „nei bėgti, nei rėkti“ ir 
pasilikti nebuvo kaip. Priimta 
kažkokia bjauri rezoliucija.
fc._ ... . ----- ~>t

jau tiktai likučių 
. vo/kiečiai ir ru-

EI

LIETUVIAI ANGLIJOS RŪŠKANOSE
Aiškūs

Besklaidant kituose krastuo 
se išeinančios lietuvių spaudos 
puslapius ir pažįstamųjų laiš
kus iš Kanados ir Amerikos, 
dažnai atrandi juose iškelia
mus neaiškumus, kaip ten tik
rumoje yra Anglijoje, jei joje 
esnatieji lietuviai pjaČiai išgar
sėję namų įsigijimu ir daugelis 
kreipiasi, ypatingai į Kanados 
lietuvius, kad padėtų jiems at
vykti į Kanadą, 
perspektyvos.

Senos statybos namelius, ku 
rių ir kaina yra prieinamesnė, 
tesiperka tik šeimos. Jos pri 
verstos pirktis, už tai, kad 
anglai, ypatingai šeimoms su 
vaikais, butų neišnuomoja, be 
to, nuomos yra nepaprastai 
aukštos. Kiek šeima sumoka 
per mėnesį nuomos už vieną 
kambraiuką, nedaugiau j1 išmo 
ka ir namo išpirkimo mokesčio 
už visą namuką. Paprastai įsi
leidžia dar nuomininkų ir iš 
nuomų gauna dar pelno. Per
kant namelį, reikia įmokėti 20 
—2'5% jo vertės, Ūkusią sumą 
duoda bankas išsimokėtinai net 
iki 23 metų. Reikalingą įmo
kėti depozitą reta kuri šeima 
turi susitaupiusi, tad susiskoU 
ra iš savo pažįstamų, kuriems 
vėliau palaipsniui grąžina. Jei nebelieka pinigo. Viena dar 
gu ateityje darbai nesusiaurės, yra labai žiauru, kad žmogus 
tikriausiai jie tuos namelius iš negali pasirinkti darbo. Jei

Tai buvo pirmas jau visiškai 
atviras bolševikinis prasiverži
mas.
Kariuomenė taipgi pajungiama

Regis sekantį šeštadienį, 
1940. VI. 22 d., Kauno sporto 
halėje, kurioje sutelpa apie 10. 
000 asmenų, buvo sušauktas 
masinis įmingąs. Prisirinko 
daug žmonių. Mitinge, žino
ma, buvo plūstama prae’tis, 
ypač viską nukreipiant už So
vietų Sąjungą ir ją liaupsi
nant.

Įdomiausia, kad komunistai 
į šį mitingą jau atsinešė iš 

Tai tikrumoje buvo anksto paruoštas raudonas vė
liavas ir plakatus su šūkiais, 
pritaikytais kariuomenei. Ka
dangi į mitingą iš anksto pa
ruošti atvesti ka'i kurie kariuo
menės daliniai,, tai išeinant iš 
mitingo komunistai kareiviams 
jėga bruko tuos plakatus ir vė
liavas į rankas, apstoję juos 
grandine, išrikiavo ir nukreipė 
Kauno Laisvės alėja. Grandi
ne apsupę einančius karių dali 
nius, žydų ir rusų tautybės 
žmonės su Liudu Gira pryšaky 
je bėgiojo aplinkui, dirigavo, 
užtraukė dainas, komandavo 
ir nuvedė prie „prezidentū
ros“, kur demonstrantus, gal 
porą šim ų žmonių „priėmė“- 
Paleckis. Tai buvo pirmasisi 
kariuomenės politinimas.

M. Gedvilo# kalba per radiją.
Vidaus reikalų ministeris 

Mečys Gedvilą, buvęs Liaudi
ninkų s-gos narys, bet išmes
tas iš sąjungos už antidemokra 
rimus nusistatymus, 1936 me
tais įstojęs komunistų parti- 
jon, birželio 21 d. per radiją 
pradėjo pirmąjį atvirą praei
ties plūdimą. Niekine jis b’sas 
lygiai Lietuvos politines sro
ves ir tą valdžią, iš kurios jis 
vis dėlto mielai maitinosi.

Kyla panika.
Nežiūrint raminančių paieiš- 

kimų, žmonėse panika kilo. 
Ypač neramūs buvo kaimų
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Pavergtoje Lietuvoje
Patys vagia — patys rėkia.
Kai kuriuose grūdų paruošų 

punktuose pasitaiko grūdų 
grobstymų ir trūkumų. Vals 
risčiai — glūdų statytojai bū
davo apgaudinėjami, kai kur 
viešpatavo antivalstybinė J>rak 
tika išdavinėti vadinamus „ne- 
prekinius“ kvitus, t. y. išdavi’ 
nėti kvitus nepristatytiems dar 
grūdams. Anykščių apskrity
je prokuratūros organai suėmė 
gaują sukčių, grobsčiusių grū 
dus paruošos punkte. Kai kur 
j priėmėjų, vežėjų ir net grū’ 
dų paruošų sandėlių ir punktų 
zedėjų pareigas pavyko prasi
skverbti sukčiams ir perėjū
nams (aišku, rusams. Red.). 
Už tai atsakingi vietiniai parti
niai ir tarybiniai organai1 *, —

neaiškumai
bedarbė, tai pirkusieji dides
nius namus, gal, kiek sunkiau 
pajėgtų išmokėti priklausan’ 
čias bankui skolos ratas. Ko
kias išvadas bedaryki, tačiau 
reikia pripažmri, kad žmonės 
iabąi teisinga^ daro pirkdami^ 
namelius. Bet namus perkasi 
ne toks didelis nuošimtis, kaip 
yra įsivaizduojama. Viengun
giai ir nemaža šeiminę nesvajo 
ja apie namus, moka nuomas ir 
žiūri kaip nors 
šviesesnę ateitį,, 
luomų šalyje, taip sutvarkyta 
ekonominiu atžvilgiu, kad pap 
rastas darbininkas į aukštesnį 
įuomą neikopsi.

Visiškai yra nenuostabu, 
kad savo giminių, pažįstamų ir 
taip brangiųjų tautiečių, gyve’ 
nančių Kanadoje, esantieji 
Anglijoje prašo prisiųsti darbo 
ir buto garantijų, kad galėtų 
ten išemigruoti.

Nemaža mūsų tautiečių teks 
tiiėje dirba savaitę už 4 sv. 17 
šlg. 1 p., o moterys už 3 sv. 2 
šlg. Atskaičius draudimo mo 
kestį ir Inkome takus, vyrai 
tegauna 4 sv. 8 šlg., o moteiys 
nepilnus 3 svarus. Papraščiau 
sias pragyvenimas savaitėje at 
sienna 2 sv. 10 šlg. Be to, juk 
reikia įsigyti rūbai. Sutaupyti

irų kasyklas, tai ir sunkiai per 
Darbo ministerijos užtvaras iš 
jų kur kitur neišeisi. Bent ko 
kios galimybės verstis biznyje 
ar savo specialybės amatu Čia 
neįmanomos.

Lietuvis, lietuvį rėmė ir su' 
pviato visais laikais. Esu tik
ras, kad mūsų geraširdžiai bro 
liai ir sesutės esanteji Kana
doje, kiek tik jų išgalės bepajė 
gia, pasistengs surasti darbo ir 

prasiveržti į buto garantijų, atsikviesti sa- 
tačiau šioje •jųjų iš Anglijos. Kelionės iš

laidas patys užsimokės ir bus 
dėkingi, už tai, netik Jūsų at
sikviestieji, bet ir mes visi lie
tuviai dar pasilieka Anglijos 
rūškanose. Jw J-tis.

Gyvenimo nuotrupos,
— „Br. Lietuvyje“ dažnai 

pasirodo straipsniai, kuriuose 
puolami tautiečiai, kad jie, per
nelyg mažai teremia Tautos 
Fondą, Namų Fondą ir visai 
mažai teprenumeruoja ar per
kasi lietuvišką spaudą. Minė
tų faktų negalima paneigti.

Yra žinoma, keli veikėjai, 
kurie išsikerpa iš laikraščių ko 
respondencijas, jei jose te’gia- 
rnai yra atsiliepiama apie jų vi 
suomeninę veiklą. Tas iškar
pas rūpestingai saugo, kad grį 
žus į laisvą Lietuvą, būtų gali
ma įrodyti jog būta aktyvaus 

_ ________ darbuotojo mūsų sunkiąmt išei
8‘pirks. Tačiau jei atsirastų |kur įkištas į žemės ūkį ar ang- vijos gyvenime. J. J-tis*

žmonės, nes j-e žinojo, kad So 
vietuose iš ūkininkų yra atim
ti, žemė, visi jie suvaryti į nau 
josios baudžiavos dvarus — 
kolchozus. Kaikurie tai numa 
vydami, pradėjo likviduoti in
ventorių. Panikai sulaikyti 
valdžia pradėjo leisti įsakymus 
ir

rašo Lietuvos TSR prokuroras 
G. Bacharovas „Tiesos“ 993 
Nr., taip pat vienas- iš tokių 
perėjūnų. Mums aišku, ma
žiau būtų atgabenta iš „didžio 
s os tėvynės“ sukčių ir vagių, 
mažiau būtų ir vagysčių.

Skurdas kolchozuose.
„Tėvynės Balsas“ 9Nr. di

džiuojasi, kad š,;uo metu res
publikoje jau yra apie 5.500 
kolektyviniu ūkių, į kuriuos 
savanoriškai (?! Red.) sus'jun 
gė daugiau kaip pusė Lietuvos 
valstiečių. Tačiau 'kitoje vie
toje patiekia davinių, iš kurių 
matyti, kad kolchozuose taip 
nėra. Sakysime, tie 5.500 kol 
chozų teturi 2.199 glavijų far
inas. Vadinasi, 2.300 kolcho
zų, daugiau kaip pusė, neturi 
galvijų! Negeriau yra ir su 
kiaulėmis: „T. B.“ priskaito 
Lietuvoje 1.782 kiaulių far
inas. Ir čia net 3.798 kolcho
zai nelaiko kiaulių. Dar blo
giau su avimis: tėra 1.463 avių 
farmos, ir paukščiais — vos 
459.

Kas slepiasi po šiais skai
čiais? Labai paprastaa: dugiau 
kaip pusė buvusių Lietuvos 
ūkininkų šiandien neturi lašo 
pieno, kąsnio mėsos, kiaušinio.

Sensacijos apie auotmobil’us
„Tiesa“ Nr. 260 paskelbė ne 

paprastą pranešimą: „Darbo 
žmonės perka automobilius“, 
ir kaip pavyzdį nurodo trijų ru 
sų pavardes, kurie Gorkio sri
tyje nusipirkę automobilius. 
Girdi, jūs, kapitalistinių kraš
tų darbininkai, kurie kasdieną 
važinėjate automašinomis, žiū
rėkite, koks gyvenimas nušiu
rusioje Rusijoje: net trys en
kavedistai nusipirko mašinas! 
Tikrai, yra kuo didžiuotis. . .

— Varėnos apskritis grei
čiausiai iškirto jiems numatytą 
iškirsti Lietuvos miško kekį ir 
jį išgabeno. Už tai ji laimėjo 
pereinamąją raudonąją vėlia
vą.
Maskvos įsakymus. . .

— Utenos apskritis savo at
stovais į SSRS aukš. tarybą 
„išrinko“ drg. Staliną, A. Tro- 
f’movą ir J. Macijauską. Jie at 
stovaus uteniškius...

raminti.
Užtikrinama žemės 

neliečiamybė.
Žemės ūkio ministeris 

M. Mickis 1940 m. birželio 22 
d. per Kauno radiją pasakė kai 
bą valstiečiams. Vyriausybės 
vardu jis užtikrino:

„Ūkininkai, žinokite ir tikė
kite, kad Lietuvos liaudies vy
riausybė pilnai, supranta jūsų 
gyvybinius reikalus ir niekada 
jūsų neapvils. Kiekvienam ūki 
mnkui, kuriam žemė yra pra
gyvenimo šaltinis, o ne speku
liacijos objektas, garantuoja
ma visiška jos neliečiamybė. 
Toji mūsų žemė, kurią jūs esa
te amžiais persunkę savo pra
kaitu ir krauju, yra jūsų ir pa
siliks jūsų. Nebus daroma jo- 
Rių pasikėsinimų į bet kokį jū 
sų turtą, kuris yra sunkaus jų 
sų darbo vaisius“.

Taip valdžios vardu kalbėjo 
Žemės ūkio ministeris.

Žinoma, tai buvo melas ir 
apgavystė. Tai paaiškės iš įvy
kių raidos.

Paskelbtas įstatymas Šaulių 
sąjungai. Įsakyme1 pasakyta, 
kad „Vk dabar atėjo laikas, 
kada šaulių darbas bus reikšmin 
gas ir svarbus“. Bet, žinema, 
tai buvo vėl tiktai melas, nes 
tuojau ji buvo likviduota ir 
jos dalyviai kišami į kalėjimus.

Paruošiamasis mibngąs.
Mitingai vyko kasdien. Jau 

iš anksto buvo paskelbtas bir
želio 24 d. mitingas Kaune, Vi 
leišio aikštėje. Suvaryti dar
bininkai ir mokyklų mokiniai 
iš viso Kauno. Jiems paruošti 
j lakatai ir asmenybių (Žemai
tė, Janonis ir tt.) paveiksi ai. 
Eisenos sudarytos pravoslaviš
ku būdu: su ikonomis.

Labai būdinga: pravoslavai 
eisenas darydavo su ikonomis 
— paveikslais, — lygiai kaip ir 
dabar komunistai daro — vi
sos jų eisenos taip pat su iko 
nomis, t‘ktai nešami kiti ,,šven

agr.

Eisenos zvėbė rusiškas dai
nas. Lietuviškos jau pasirodė 
netinkamos, jei kas ir bandė 
dainuoti. Mitingą vedė Morie 
jus Šumauskas, senas komunls

tas, kuris niekino praeitį ir kė
lė aukštybėn Sovietus. Pasi
rodė, kad pagrindinis tikslas 
buvo sufabrikuoti reikalavimą, 
kad, girdi, „liaudis reikalauja 
legalizuoti komunistų parti
ją“. Mitinigas ir priėmė tokį 
pasisakymą. Po tokio „liau
dies reikalavimo“, rytojaus 
dieną padarytas

Komunistų partijos 
legalizavimas.

Birželio 25 d. Gedvilą, kaip 
vid. reik, ministeris, paskelbė 
komunistų partijos legalizavi
mą. Nei Krikščionių demokra
tų, nei Liaudininkų, nei So
cialdemokratų partijos bei są
jungos nebuvo legalizuotos. 
Legalizuota tiktai viena komu
nistų partija. Tokią, mat, ko
munistinė laisvė. Taktai Amc- 
ukoje jie reikalauja lygių tei
sių.

Atsimenu, „Lietuvos Žinių“ 
redakcija gavo iš Prano Daili 
dės įstaigos Visuomeninio Dar 
bo Vadybos Komunistų parti
jos legalizavimo skelbimo teks
tą ir ilgas, per visą puslapį, 
antraščių tekstus drauge su 
įsakymu — įdėti didžiausiomis 
raidėmis per visą pirmąjį pus
lapį. Taip ir buvo padaryta. 
Kas turi laikraščių komplek
tus, tuo gali įsitikinti. Taip pa
darė visi laikraščiai, nes toks 
buvo valdžios) įsakymas.

Bendrai, kai tiktai Lietuvon 
1940 m. birželio 15 d. [ėjo So
vietų Sąjungos kariuomenė. 
Lietuvos spauda neteko lais
vės, kokią ji anksčiau, turė
jo. Spaudai, ypač didiesiems 
dienraščiams, viską diktavo ad 
ministracija, kuri tiesiogiai gau 
davo instrukcijų pradžioje iš 
SSRS atstovybės, o kiek vėhau 
iš komunistų partijos centro 
komiteto, žodžiu, dienraščių 
redakcijos tiktai vykdė val
džios įsakymus.

Komunistų partija Lietuvoje 
turėjo apie 700 narių. Kas 
tvirtino, kad komunistai Lietu 
vai sudaro pavojų, žinoma, ne
sąmones ■ tvirtino. 700 prieš 
3.000.000. Tai tiktai juokas. 
Tiktai Sovietų S-gos okupaci
ja tai menkai mažumai atidavė 
valdžią.
Sąmyšys „liaudies valdžioje“.

Jau pirmomis „liaudies vai 
džios1 ‘ dienomis (k’l° sąmyšis. 
V^-nu metu kažkur dingo L,pre 
zidentas“ J. Paleckis. Kas ir 
kaip? — susidomėjo žmones. 
Vieni spėliojo, kad Paleckį ru-

(Nukelta į 7 psk)

Svečias informavo, kad atei- 
durne* sun'kūs laikai: reiks auko

tas, gal teks imtis atsakingų

Tušč»aplep»aie 
. „Liaudies Balsas“ 

bams tuščiai plepa: „Tarybų . - , ...
Sąjungos biudžetas parodo mil v®1. sml‘ r ? u . a‘P> a 
žiniską šalies išaugimą .

Kokį gi išaugimą? Iš ko ma
tyti tas išaugimas? Ar iš to, 
kad ta Tarybų šalis neturi ko 
:r kuo valgyti, neturi kuo apsi
rengti, neturi vinių padus pa
kalti, neturi adatų ir siūlų. O 
gal iš to, kad darbininkai pus- 
badžiauna; kad keli miUonai 
žmonių sovietinėje katorgoje 
dirba priverčiamuosius vergų 
darbus? Įrodykit, o ne tuš
čiai plepėkit.

, Laisvė“ šaukia SOS
„Vilnis“ _praneša, kad jos 

partneris „Laisvė“ šaukiasi S 
O S. Tai yra skęstančiųjų 
ženklas. Tačiau tai yra tiktai 
skaitytojų apgaudinėjimas, 
kad lengviau juos galima būtų 
išmelžti.

Nesijaudinkite 
skaitytojai, — E 
>ė“ turi ir už jus geresnį pa 
■amų šaltinį. Maskva juk to
kiems reikalams pinigų nesi
gaili. Ir ko gailėtis, kai juos 
vergai uždirba.

O kodėl jie tyli?
Prieš dvejetą savaičių Ver- 

dune buvo „nepaprastas- ‘ 
Montreaho lietuvių komunisttj 
susirinkimas, sušauktas specia 
liais kvietimais. Dalyvavo 
Montrealio lietuvių komun'-stų 
e itas — didžioji ponija (visų 
nekvietė) ir iš JAV atvykęs 
„generalinis instruktorius“ 
Prūsenka, kuris instruktavo 
montreališkius apie „bręstan
čius įvykius“ ir galimus veiks
mus bei prievoles kaip penkto
sios kolonos uždavinius.

uc, „Laisvės“
Bimba ir „LaV

visi komunistai atsidurs ten, 
kur praėjusio karo metu teįko 
būti naciams. . .

Kažin kodėl „Liaudies Bal
sas“ apie tai nieko nerašo, ly 
Ii, tartum vandens burną pri
ėmęs? O juk tai ir eiliniams 
komnariams ir prijaučiantiems 
svarbu žinoti?

Fanatikų džiaugsmas,
„Vilnis“ džiaugiasi, kad JA 

V senatas neužtvirtins Genoci
do sutarties. Mat, ta sutartis 
pasisako prieš žmonių persckio 
pmą, išnaudojimą ir kankini
mus. Kadangi Sovietai yra 
vieni didžiausių Genolido vyk
dytojų, tai komunistams labai 
malonu, kad JAV senatas tos 
sutaries neužtvirtins. Štai, 
iroks komunistų žmoniškumas! 
Žmonės gyvulių gailisi ir įsta
tymus leidžia, kad beširdžiai 
žmonės jų nekankintų, o čia 

. džiaugiasi, kiad kankinamų 

. žmonių neužtaria. . .

Tarybinės Lietuvos pramonė,
„Vilnis“ rašo, kaip spaičiai 

vykstanti Tarybinės Lietuvos 
pramonės gamyba. Bet kas gi 
nuostabaus? — Juk niekas ,ki 
tas taip darbininkų neišnaudo 
ja, kaip tarybinė valdžia, kuri 
darbininkus padarė vergais. 
Tiktai nieko iš tos sparčios ga
mybos nėra, nes Lietuvos dar
bo žmonės baigia nuplyšti, nes 
baigia dėvėti tuos dalykus, ku
rių buvo prisigaminę Nepfi’ 
klausomybės laikais. O tai, 
ką jie dabar gamina, pra
ryja „plačioji tėvynė“.

Mandrapypk<s.
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NEPASIDUOSIME»
RAŠO MAŽOSIOS LIETU VOS TARYBOS PIRMININ

KAS ■

Erdmonas Simonaitis
Mažosios Lietuvos Tarybos 

pirmininkas, buvęs Klaipėdos 
krašto Direktorijos pirminin
kas, Mažosios Lietuvos visuo
menės veikėjas, kurį Vokieti
jos naciai kelis metus kalino 
priverčiamųjų darbų stovyklo
se, kankino ir badu marino, 
bandydami jam įsiūlyti Vokie
tijos pilietybę ir Vokietijos pa
rą, bet jis griežtai atmetė na 
cių ir gražus pasiūlymus ir 
prievartos veiksmus, ir pasili 
ko ištikimas Lietuvių tautai ir 
vieningos Lietuvos valstybei, 
Erdmonas Simonaitis ir dabar 

‘kovoja už Mažosios Lietuvos 
sujungimą su Didžiąja. Tą ko 
vą }‘S pradėjo dar Vilhelmo kai 
zerio laikais, tęsė po Pirmojo 
Pasaulinio karo, ir tada, kai 
buvo sprendžiamas Klaipėdos 
krašto, kuris sudaro tiktai da
lį Mažosios Lietuvos, klausi
mas, Erdmonas Simonaitis su 
eile kitų Mažosios Lietuvos vi
suomenės veįkėjų reikalavo vi
są Mažąją Lietuvą sujungti su 
visa Didžiąja Lietuva,. Jis ir 
dabar vedą kovą už vieningą 
Lietuvą.

Štai GG. Skaitytojams jo pa 
skutinis pasisakymas.

Per eilę šimtmečių nuo kry
žiuočių laikų vokiečiai dėjo vi
sas pastangas nutautinti Ma
žosios Lietuvos lietuvius. Ypač 
toji nutautinimo akcija sustip 
rėjo po Vokietijos - Prancūzi
jos 1870 ■ 71 m. karo. Vokieti 
jos „Geležinis Kancleris“ Bis
markas įsaįkė nutautinimo ak
ciją varyti visu smarkumu. Jo 
obalsis buvo: „Ein Vol k, ein 
Re-ch, neine Sprache!“ (Vie
na tauta, viena valstybė, viena 

kalba). Žmonių pavardės ir 
vardai visur turėjo būti rašo
mi tik vokiškai. Pav., vieton 
Martynas Adomaitis rašė 
Martin Adomeit. Iš mokyklų 
lietuvių įkalba visiškai buvo iš
mesta. Nacių laikais gi lietu
vių kalbai ir bažnyčiose nebe
buvo vietos.

Daug kas iš lietuvių pasida
vė savo „likimui“, bet dai di
desnis, jų skaičius priešinosi, 
rinko parašus ir protestus, 
Siuntė delegacijas į Berlyną su 
prašymais ir protestais kaize
riui ir vyriausybei. Bet Bis’ 
marekas savo nutautinimo po
litikos ne-tilk kad neatsisakė, 
net dar smalkiau ją vykdė. 
Jam rūpėjo, kad lietuvių kaiba 
kuo greičiau išnyktų. Tam 
tikslui jis siuntė vig daugiau 
valdininkų, mokytojų, kunigų 
ir kitokių pareigūnų iš Vokie
tijos gilumos, kurių uždavinys 
buvo Mažąją Lietuvą paversti 
vokišku kraštu. Tiems iš V o 
kietijos atsiųstiems pareigū
nams vyriausybė mokėjo, taip 
vadinamą, „Ostmarkenzula- 
ge“ — Rytų kraštų priedą.

Tokioms aplinkybėms esant, 
santykiai tarp Mažosios Lietu
vos lietuvių ir vokiečių buvo la 
bai įtmepti. Ir kada 1923 m. 
Klaipėdos kraštas susijungė su 
Lietuva, vokiečiai buvo įsitiki
nę, kad tai tik laikinis susijun 
girnas, ir didžiojo kaimyno pa
laikomi, jie vedė prieš Lietuvą 
ir lietuvius griežčiausią kovą.

Dabar didelė Mažosios Lie
tuvos lietuvių dalis atsidūrė 
Vakarų Vokietijoje. Kad to 
krašto vokiečiai lietuvių neap
kenčia — yra aišku. Jie sten
giasi suvesti „senas sąskai
tas“. Jeigu kartais Vakarų Vo 
kietijos gyventojai šiek tiek 
švelniau nori lietuvius traktuo 
t i, tai Mažosios Lietuvos vokie 
c‘ai jiems paaiškina, koaie 
mes „Veri ateriai-‘, išdavikaiesa 
me. . . Tokios aplinkybės labai 
Kenkia lietuviams darbo pra
šant, tas pats yra ir butų bei 
pašalpų klausimus spren
džiant.

Vaikai tų tėvų, kurie už i“e 
. uvybę vedė griežtą kovą, da
bar vokiečių mokyklose vėl 
germanizuojami. Supranta
ma yra, kad pabėgėlių perpil
dytoje Vak. Vokietijoje pir
miausia rūpinamasi savaisiais 
žmonėmis, bet vis dėlto skau 
du matyti, kad lietuviai, kurių 
broliai pavergtoje tėvynėje 
taip daug gelbėjo ir gelbsti

LIETUVIAI PASAULYJE, 
MANČESTERIO ŠOKĖJŲ 

PASIRODYMAS
Vienas gražesnių meninių 

pasirodymų angių visuomenei 
buvo gegužės 13 d. Cheadle 
Hulme parapijos salėje.

Anglų Labdarybės Draugi
ja, per Mr. Foghner’į pakvietė 
lietuvių šokėjus. Vakaro pro
gramoje pasirodė mūsų šokėjų 
grupė, pašokusi: „Kalvelį“, 
„Audėjėlę", „Rugučius“, o 
po pertraukėlės — „Lenciūge 
Jį“ ir „Malūną“. Karštoms ka
tutėms vos nutilus Mr. Fogh- 
ner'is, tarė nuoširdų padėkos 
žodį.

Tai puiki proga lietuviško 
meno bei kultūros propagavi
mui. o taipgi ir didelis paskati 
rūmas šokėjams, kurie dar in
tensyviau ruošiasi sekantiems 
pasirodymams.

Šokiams vadovauja p. Braz- 
dienė ir p. Jaščemskas.

— B. Kiriytės ir V. Asevi- 
čiaus vadovaujama lietuvių tau 
t-nių šokių grupė dalyvavo 
Australijos Pilietybės Konven
te programoje, kur pasirodė vy 
r i ausy bei ir diplomatams, Par
lamento rūmuose ir sostinės 
Canberros visuomenei. Lietu 
viški šokiai visiems patiko.

— Šių metų sausio mėn. iš 
Britų Zonos emigravo 634 lie
tuviai. Emigravo į šiuos kraš
tus: 121 lietuvis į Australiją, 
93 į Kanadą, 132 į Jungtines 
Amerikos Valstybes, 1 į Ko
lumbiją. Nuo emigracijos pra 
džies iš Britų Zonos Vokietijų 
je išviso emigravo 17.000 lie
tuvių.

— Iki 1950 m., balandžio 30 
d. į Jungtines Amerikos Vals
tybes, pagili DP įstatymą, at
vyko 18.277 lietuviai tremti
niai. Iki to įstatymo į Ameri 
ką atvyko apie 2.000 lietuvių 
tremtinių. Tokiu būdu iki šiol 
atvyko į USA 20.277 lietuviai 
tremtiniai.

Rytprūsių vokiečiams ir karo 
belaisvi.ims, vis dėlt,o skriau
džiami. Negalėdami kitur iš
emigruoti, jie yra priversti čia 
kentėti. Jie guodžiasi viltim1, 
kad kada nors galės grįžti į 
laisvą Lietuvą. Todėl kiekvie 
no tautiečio pareiga — padet1 
vargstantiems broliams >š Ma
žosios Lietuvos. Jeigu per sep 
tyms šimtmečius neištautėjo- 
me ir savo kraštą gynėme, tai 
ir toliau nepasiduosime !

Erdmonas Simonaitis, 
Mažosios Lietuvos Tarybos 

Pirmininkas.

Technikos pažanga ir nedarbas RAŠO ST. JOG AU DAS
Esama tokių klausimų, ku- ių (pav., Kanados tautos ūkį gavo pilvo ant tvoros, gaunasi 

rių nevalia palikti neišspren- valdo 110 še*mų, o JAV apie— labai tragiškas ateities vaizds, 
Ausb 0 labįaJl visai ntr 700), tai padeda storai prisi- kad pagal kanadmio liberaUz- 
kimšt „į krepšį“, kur jie to pildyti kišenes, žinoma., visos ino politiką „hands off“, t. y., 
bau, rūgsta, fermentuojąs1 ir tautos sąskaitom Nors dalis šalin rankas nuo privataus 
virsta užkrėtimo židiniu. darbininkų pasiliks aptarnauti ūkio, valdžia neturi kontroliuo

Modernioje visuomenėje vis naujas mašinas, atseit, pateks Į 'i jį (kas arčiausiu keliu veda 
didesnės neapykantos ir sus'- laimės ratą, be savo ypatingų š'ą karališką dominiją į bolš>_- 
^kaldymo objektu yra tai, kad nuopelnų, kaip deja, neretai vikų vergiją).
vieni uždirba ir pelnosi per- gyven’me pasitaiko ir dėi to jeį įmonių savininkams ne
daug, o kiti — permažai. Dar jie išsijuosę girs savo geradarį gipriešinfi, tai jų apetitai, anks 
didesniu blogumu darosi tas, — bosą bei visą ekonominę gįau ar vėliau, prives, kad vi- 
kad kai kurie žmonės pradeda tvarką, tačiau tas bendro va*z SV1S dirbančius žmones išmesti 
nieko neuždirbti, be savo kai- do nei kiek nepakeičia, kad, lauk, visai neimant į galvą, ko 
tės, tampa bedarbiais, išstum- būtent, moderni mašina didma kia nelaimė yra būti bedarbiu, 
ta's *š darbo rinkos. O nuoiji- piną darbdaviui, saujelei pra- q jų vietoje įmontuoti negyva- 
unė technikos pažanga, naujų monininkų, o plačioms darbi’ ų vergą __ mašiną.
r-iašinu išradimas ir jų panau ninku masėms neša nedarbą ir _ , , . ...... į. Bedarbių pirkimo galia su

“ ,lv t’ , , . , mažėja, jie mažiau beperka:
Is daugebo amatų labjaus‘a* daug krautuvių turi užsidaryti,

yia paliest“ batsiuviai, kuinj jaUge|ls fabrikų sumažina ga-
tūkstancius moderni mašina vi niy]^( ypač gaminančių antra-
Ka‘ išmetė „uz boito , o l'ku- jįpo būtinumo prekes, dėl to
siems paliko vien taisymo, bei ;lts.;randa vej nau)OS eUės De_
lemonlo darbus. darbių. Bet technikos epažan

Šiandien mes stovime prie- ga> kuri žmonijos rytojui gre
“ n g y naujo, „atominio am- sia dideliais neaiškumais, ga-

,,Pirkite musų masinas, jos ž‘aus“, kuris žada gamybai pa- jetų ir daug gero padaryti
sutaupo 25, 50, 100 žmonių jungti atominę jėgą, kaip ener /pav., darbo laiką iš 8 vai. su
darbą“, deja, ta-p dažnai skani gijos šaltinį, galintį sukelti išti trumpint iki 4 — 5 vai. kas
oa „L»fe“, Time , ,;News- są perversmą technikos pašau- dien, nemažinant jo preduktin
W-‘iekL-lr arnerlkon7k^ ly. gurno, taip pat atlyginimo už
'ąikrascių, nei magazinų sket Bet jeigU demokratinės Va jį)) jei racionaliai, pritaikyti 
b*mai- karų valstybės nesusirūpins tautos ūkiui, o ne atskirų pra-

Kiekvienas mokąs skaityki ir laiku pravesti ekonominių ic- monininkų interesams.
v>rš eilučių, — tuoj pamatys, formų, kur tokių dar nėra, tie Tai gits daryti, kur išeitis? 
„upr.is, kad ji • tiek žmonių *s technikos la'tnėjima* gresia di Kai kas siūlo įvesti progre" 
stumia Iš darbo, 'kitaip sakant geliais sukrėtimais tautų gyve syvinius pelno mokesčius įrno- 
’šmeta juos į gatvę, leisdama nime, būtent, darbo ir duonos nėms. dar kiti siūlo kooperaci 
iabriko šeimininkui turėt“ pa- netekimu daugeliui melionų da- bolševikui viską siūlo atim- 
sijungfi sau, paklusnesnį uar bar dar dirbančiųjų. jį įg privačiu ranku, gi dar ki
bo vergą,kuiis nestreikuoja, Turint galvoje JAV ir ypač ti, pav. anglų Darbo Partija 
ne' „reizo , (algos pakėlimo, Kanados santvarką, kur bedar lamia1 siūlo nacionalizuoti t“k 
nereikalaująs. . . b-arns nedarbo pašalpas vos skambiąją pramonę, įtraukiant

Technika kasmet progresuo temoka 4 — 5 mėn. per merus, į jos 'kontrolę ir dirbančiuo- 
ir, ženg a p*rmyn, bet tai neša per likusius 7 — 8 mėn. palie- sius, o smulkiąją pramonę ir 
tirštus debesis milionams, kiek kant juos Dievo paukščiais, ku amato įmones, dėl didesnio pel 
vienos tautos didžiumai, nors i j- „nei sėja nei pjauna“, o tu n'ngumo, palikti priv. rankose, 
mažai saujelei ekonom. magna- ri gyventi, nes nepadžiausi gi net. apie visa lai —.kitą karią.

dojimas labai prisideda ir ate- 
ty prisidės prie naujų bedar
bių eilių gaminimo — didini
mo. Teoretiškai, tai turėtų bū 
ti žmonijos varikliu į progre
są, jos laimėjimu, be( praktiš
kai — daugeliui žmonių neša 
nedarbą, o jam įkandin, badą 
ir skurdą.

Istorinis Konfederacijos pusė d's Quebec o m'este 1864 m. spalio mėn

Pasauliu susidūrimas
KAI SAULĖ BUVO SUSTOJUSI IR ŽEMĖ PRADĖJO

ATGAL SUKTIS
Sensacinga Dr Imanuelio Velikovsk'o įknyga.
Dr. Imanuelis Velikovs 

kis, gimęs Rusijoje ir moks
lus ėjęs Maskvoje — istori
ją, teisę ir mediciną, Edin
burge gamtos mokslus Ber
lyne biologiją, Ziuriche srne 
genų veikimo mokslus ir Vie 
noje psichoanalizę, nuo 1939 
metų gyvena Jungtinėse 
Valstybėse ir čia po 10 me
tų įtempto tyrinėjimo bei su 
sirašinėjimo su viso pasaulio 
moįkslininkais, šiemet savo 
darbo vaisius paskelbė nau
jai išlesioję knygoje 
„Worlds in Collision" (Pa
saulių Susidūrimas), kuri 
jau spėjo sukelti didelę sen
saciją. Tvirtinama, kad po 
Darvino „Rūšių Kilmės“ ir 
Newtono „Principia“, tai 
bus naują epochą pradedanti 
knyga, turėsianti giliai pa
veikti žmonių galvoseną. 
Kaip ir Darvinas ,jis iškelia 
eilę originalių prielaidų (hi
potezių), kurias tvirtai pare 
mia šimtais mokslinių argu
mentų iš archeologijos, pa
leontologijos, geologijos, is
torijos, psichologijos, astro 
nomijos, fizikos ir tt.

Apie ką Dr. Velikovskis 
kalba toje savo knygoje? 
Jis, panaudodamas visų tau
tų visoje žemėje senovės ir 
moderniąją literatūrą beei is 
toriją, cituodamas datas iš 
Biblijos, Talmudo, iš Egipto 
papirusų, Babilonijos astro 
nomijos toblytėlių, Majų bei 
Actekų kalendorių, Arabijos, 

Indijos, Šiaurės Amerikos, 
Tibeto, Kinijos, Peru, Islan- 
diečių ir kt. folkliorą, įrodo, 
kad tikrai buvo laikai, kada 
„saulė stovėjo“ *r „per sep
tynias dienas buvo didžiau
sia tamsybė“, iš dangausjig 
nimi ir krauju ir akmenimis 
lijo ir „kalnai nusinešė į gel 
mes marių“, ir kada žemėje 
likusioji gyvybė buvo maiti
nama „mana krintančia iš 
dangaus’'.

Knygoje „Pasaulių Susi 
dūrimas“ kalbama apie luos 
laikus, kada mūsų žemę bu
vo palietusi arti pro salį 
skrendanti kometa, iš kurios 
Ikiek vėliau gimė mūsų skais
čioji Aušrinė žvaigždė, 
teisingiau planeta Venus 
(Venera).
Vieną dieną prieš 3.500 me

lų Egipto upės staiga pavir
to krauju. Tamsybė nusileido 
ant žemes ir žmonės nebeega 
įėjo matyt1 vienas kito. Pra
dėjo lyti akmenimis, kartu su 
ugnimi “r pelenais. Žemė bai
liai drebėdama namus pavertė 
griuvėsiais. Vieną baisią nak
tį, kai dangus švietė kaip vidur 
naktį, izraelitai, ikur'uos Egip
tą faraonas laikė vergijoje, pa 
oėgo į dykumas. Raudonoji jų 
ra atsivėrė ir žydai galėjo per 
bėgti jūros dugnu nė nesušla
pę. ....

Tai yra vienas padavimas vie 
no kosminio įvykio, kurių yvy 
iko ne vienas ir ne vienoje vie 
toje, o įvyko vięa serija pci 

'Igas eiles metų visame žemės 
kamuolyje.

Kitas ryšium su pirmuoju pa 
davimas yra apie sustojusią 
saulę, kuri „nebenusileido per 
ištisą įkitą deiną“ ir žydų ka
riuomenės vadas Jošua pasi
naudodamas ta proga nugalėjo 
savo priešus.

Kas gi galėjo atsitikti tą lem 
lingą dieną? Pasak Dr. Veli 
kovskio, tai buvo pasekmė di
delės kometos, kuri atplyšusi 
iš Jupiterio planetos, dviem at
vejais, apie 1500 metų prieš 
Kristų (žydų iš Egipto pabė 
gimo metu) ir 52 metais vė
liau (Jošuos laikais) labai arti 
praskrido pro žemę, abu kartu 
naliesdama žemę savo uodega. 
Tų dviejų baisiųjų katastrofų 
pasikartojimas įvyko mažesniu 
mastu dar keletą kartų, kai ta 
kometa ko ne susidūrė su Mar 
so planeta maždaug 700 ir 800 
metų vėliau, ir šį kartą jau 
Marsas, išmuštas iš savo vėžių 
terorizavo žemę. Tie kosmi
niai kataklizmai ir sukėlė to
kius keistus įvykius žemėje, ku 
r'uos kartoja savo padavimuo
se bei užrašuose ko ne visos gy 
vos išlikusios žmonių rasės.

Pasak Dr. Velikovskio teori 
jos,Venera, tuomet dar tik ko 
meta, terorizavo žemę 50 metų 
protarpiais (vienas tokių įvy
ko pranašo Jošua laikais, kurs, 
pasak B'blijos, įsakė saule- su 
stoti), (kol J1 susidūrė su Mar
su ir po to pasidarė planeta, 
pradėjusi suktis aplink saulę 
pastovia orbita. Susidūrimo 
pasekmėje Marsas kas 15 me
tų pradėjo terorizuoti žemės 
gyventojus (vienas tokių įvy
kių buvo, kai pasak Biblijos, 
karaliaus Hzekiah saulės laik
rodžio šešėli? pasistūmėjo ąt- 

gal ir vėhau Sennacheribo ar 
mija, kuri laikė apgulus1 Jeru
zalę, mirė iki paskutiniam ka
reiviu1 bemiegodama). Tik po 
ilgų metų Marsas vėl atgavo sa 
vo ekvilibriumą ’ pusiausvyrą).

Iki šiol neįtikėtinas dalykas, 
kad Jošuos „įsakymu“ saulė ir 
mėnuo stovėjo, kol jis sumušė 
savo priešus, Dr. Velikovskio 
surinktais duomenimis pasiro
do v-sai įtikinąs, ir sualė bei 
mėnuo tikrai stovėjo kurj lai

šką vietoje, žinoma, ne dėl Jošu 
os „įsakymo“. „Prileidžiant 
skirtumą laiko rytuose ir vaka- 
uose. Vakarų Pasaulyje tas lai 
kas galėjo būti arba anksty
bas rytas arba naktis“, sako 
VeUkovsikis. Šitai ką apie tai 
sako Centrinės Amerikos abo 
ngenų knygos. Meksikos 
Cuauhtitlano A n a 1 u o 
s e (Meksikos ir Colhuacan im 
peri jos istorija), parašytuose 
Nahua indėnų (Nahuati) kal
ba, sakoma, Ikad vienos kosmi
nės katastrofos metu, įvyku
sios labai senais laikais, naktis 
ilgą laiką nesibaigė. (Turint 
galvoje, kad tarp Europos ir 
Amerikos laiko skirtumas yra 
apie 8 — 10 valandų, Palesti
noje galėjo būti povakarė, o 
Meksikoje dar pereitos paros 
nakjt.is)i.

Jošuos stebuklui išaiškinti 
reikia žinot“, kad didelei koine- 
iai priartėjus prie žemės, toks 
fenomenas tikrai galėjo įvykti. 
Susidūrimas sulėtino žemes 
dieninį sukimąsi, o kadangi 
žmonės tuomet tikėjo, kad sau 
lė a,p'e žemę sukasi, tai jie ir 
manė, kad ne žemė sustojo, 
bet sustojo saulė ir mėnuo.

Paslaptingoji kometa, pasi
rodžiusi danguje ir privertusi 
mąriąs persiskirti, sukėlusi de

besu stulpą dienos metu “r ug-savo sensacingoje knygoje s'e- 
nies stulpą nafktis metu, buvolda įrdoyti, kad viskas tikrai

Jupiterio planetos atplaiša. Ta 
atplaiša arba nauja kometa 
skraidė begalėse erdvėse iilgus 
šimtmečius, kol pagaliau buvo 
mūsų saulės sutramdyta ir pa 
gauta į jos sistemą, kaip pasto
vus saulės sistemos narys, įsi
gijo savo apskritą orbitą ir nu 
sistovejo į tvakipgą planetą — 
tą gažiąją žvaigždę, kurią žmo
nės pavadino Venus arba Ve
nera, Ausinė.

Šios gražiosios Aušrinės gi 
m'mą Dr. Velikovskio knyga ii 
aprašinėja, ir visi tie kosminiai 
įeiškiniai, katastrofos ir kata
klizmai, kurių autorius knygo
je patiekia, šimtus iš visų že
mės kamuolio dalių, yra ne kės 
kita, kaip tos Aušrinės gimimo 
figos pašaliniai reiškiniai.

Žydų Biblijoje Dr. VeUkovs 
l.'s randa aiškų patvirtinimą, 
kad kometa buvo tų didžiųjų 
nelaimių dienų priežastis. Jei, 
pavyzdžiui, kometos galva pri
artėtų prie žemės, ta1 meteori- 
ių (skraidančių trupinių) ne 
t*k lietus, bet ištisa liūtis pasi
piltų ant žemės. Jošuos kny
gose dviejuose sakiniuose prieš 
saulės sustojimo aprašymą yra 
pasakyta „Viešpats numetė ze 
■ nėn iš dangaus didelius akme
nis. Nors autorius, parašęs Jo- 
.uos knygas, neturėjo jokio su 
prat'mo apie sąryšį tarp ki in
fančių akmenų -r sustojusios 
saulės, jis tačiau patiekė moks 
liškai tikslų vaizdą.

Pimojo kometos pasirodymo 
periodas įvyko tuo metu, kai 
faraonas laikė žydus Egipto ne 
laisvėje ir kai „Jehova pasiuntė 
Egiptui varlių ir skėrių rykštę, 
kraujo ir ugnies betų ir nesibai 
giančią tamsybę“. Velikov&kię 

, aip įvyko, kaip Biblijoje atpa 
šakota, ir tai j’s papildo gau
sybėmis padavimų ir atpasako 
jimų iš kitų raštų bei tautų.

Pavyzdžiui, didžiosios „rykš 
tės“ metu“ visas pasaulis bu
vo pavirtęs raudonas. Pirma
sis susidūrimo su kometa ženk 
las buvo surūdijusių dalelyčių 
bei dulkių dėmesys, kometai sa 
vo uodega užgavus žemės at
mosferą. Atrodė, kad v'sos 
upės, ežerai ir jūros pav-rto 
krauju; vsa žemė pavirto rau
dona 'r surūdijusi. Apie tatai 
randama padavimų ne. tik bib
lijoje, bet ir May indėnų 
Quiche Rankraštyje ir Egip 
to papirusų rankraštyje, kurio 
autorius yra žinomas I p u - 
w e r, pats savo akimi's stebė
jęs tūps reiškinius. Ipuveris 
savo rankraštyje lementuoja: 
„Upė yra vienas kraujas. 
.Pavietrė (plėga) siaučia visa" 

•ne krašte. Visur yra kraujas“. 
Pietų Amenkos maya indėnų 
užrašuose tuo pat metu sako
ma, kad „įvyko didžiausias ka
taklizmas, kai vanduo upėse pa 
v'rto krauju“. Gi Biblija (Ex 
i dus knygos 7:20) sako: „Vi 
si vandenys, kurie buvo upėje, 
pavirto krauju“. Tas rūdžių 
pigmentas ouvo priežastis, kad 
žuvys išmirė ir prasidėjo d'de 
lis puvimas ir dvokimas, „ir 
upė dvoke“, „Ir visi egiptiečiai 
kasė aplink upę, norėdami gė- 
r'mui vandens, nes jie negalė
jo gerti upės vandenį". Egip- 
ietis Ipuveris gi rašo: „Žmo

nės bjaurisi jparagavę“; žmo
nių būtybės trokšta vandens. 
Kas mums daryti? Viskas žu 
i o!“

(Bus daugiau)
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Lietuvių kalbos vadovo pre
numeratorių žiniai

Lietuvių visuomenė savo lai prenumeratos kainą, nenumatė 
ku buvo informuota, kad prof. 
Pr. Skardžiaus ir jo kolegų pa 
ruoštą spaudai „Lietuvių Kal
bos Vadovą“ išleisti (atspaus 
dintil) buvo sudaryta iš įta
kingų asmenų komisįja, kuri 
L. K. V-vo išleidimu pradžioje 
ir rūpinosi: tarėsi su įvairiomis 
vc|kiečių spaustuvėmis, kol su
sitarė su lietuviška „Ventos“ 
leidykla, nustatė provizorinę 
L. K. V-vo kainą, rinko pienu 
meratą ir tt.

Lietuvių emigracijai spartė
jant, atėjo laikas išvykti ir 
„Lietuvių Kalbos Vadovo“ Ici 
dimo komisijos nariams. Ko
misija įsitikino, kad šio dide
lio veikalo, kuris turi būti 
spausdinamas net 5 atskiiais 
širifta^s ir keliariopais kirčiais, 
taip greit užbaigt spausdint ne 
galėsi, todėl drauge su prof. 
Pr. Skardžiumi kreipęsi į LTB 
Centro Komitetą ir prašė „Lie
tuvių Kalbos Vadovo“ išleidi
mą perimti savo žinion, reiš
kiant baimę, kad neigiamo at 
sakymo atveju jo spausdinimas 
iš ylso gali susitrukdyti.

LTB Centro Komitetas, su
sipažinęs su „Lietuvių Kalbos 
Vadovo“ spausdinimo padėti
mi ir su komisijos atliktais dar 
bais, konstatavo, lead •

a) perėmus veikalo spaus
dinimo reikalus,, jam teks tu
rėti sunkių rūpesčių ir sus>dur 
ii su įvairiomis kliūtimis,

b) materialinės Bendruome
nės naudos iš to laukti' neten
ka, ir

c) norint, Įkad veikalo spaus 
dinimas vyktų be didesnių per 
Traukų iki galo, gali prireikti 
ir Bendruomenės lėšų.

Tačiau LTB Centro Komite 
tas, atsižvelgdamas į tai, kad 
„LietuviųKalbos Vadovas“ ,kai 
po vienintelis mūsų gimtos-os 
kalbos grynumo išlaikymo kel 
rodis, lietuviškąjai visuomenei, 
ypač atsidurūsiai tremtyje ir 
išsisklaidžiusiajai po plačiuo
sius pasaulio kraštus, o drau
ge ir išlaisvintai Lietuvai, ne
abejotinai bus naudingas, ir 
kad jo išleidimą esamoje podė 
tyje tegali imtis pastovi, pelno 
nesiekianti, lietuvių organiza
cija, kokia yra LTB-nė, 1949 
mėtų liepos 7 d. nutarė „Lie 
tuvių Kalbos Vadovo“ 
išleidimą perimti, ir nuo 
tos pat dienos pradėjo rūpin
tis visais LKV reikalais.

„Lietuvių Kalbos Vadovo“ 
leidimo komisija, nustatydama

visų būsimų aplinkybių bei są
lygų, kurios kainą turės pakol 
ti. Ūkinio Vakarų Vokietijos 
gyvenimo raida ir bendros sąly 
gos smarkiai sparčiai keitėsi 
„Lietuvių Kalbos Vadovo'* 
spausdinimo nenaudai. Svar
biausios LKV-vo pabrangimo 
sąlygos yra šios:

1. spausdmimo darbą prade
dant valiutų kursų santykis bu 
vo žymiai palankesnis. Kiek 
vėliau tas santykis pasikeitė, 
sudarydamas žymių nuostolių,

2. komisijos nariams kvy
kus, po kelių savaičių išvažią- 
' o į JAV ir pats veikalo auto
rius. Pradėta spausdinti LK 
V-vą teko atskirais lankais 
siuntinėti oro paštu į užjūrį 
prof. Skardžiui, kuris taisė ne 
vien korektūrą, bet rado būti 
na įrašyti nemaža pataisų ir pa 
pildymų.

3. darbą pradedant, veikalas 
turėjo apie 1000 pusi, rankraš 
čių, naujų papildymų dėka jis 
padidėjo iki 1600 puslp., ir tas 
žymiai LKV-vą pabrangino,

4. LTB Centro 
siekdamas kad 
vertingas kūrinys skaitytojus 
oasiektų kiek galint tobulesnis 
'r dailesnis, parinko žymiai ge 
resnį popierj, o komisijos pa
rinktą paprastą knygos viršelį 
nutarė pakeisti stipresniu ir 
gražesniu atitinkamos drobės 
viršeliu. Tuo būdu „Lietuvių 
Kalbos Vadovas“ išeis ne tik 
padidintas puslapių skaičiumi, 
bet ir jam spausdinti bei įrišti 
medžiaga yra pagerinta. Visa 
tai, be abejo, rišas* su didesnė 
mis išlaidomis.

5. dauguma prenumeratorių 
yra jau išvykę į užjūrius ir 
jiems knygos persiuntimas pa 
reikalaus papildomų išlaidų.

Dabar, kai „Lietuvių Kalbos 
Vadovas“ jau baigiamas spaus 
dinti ir š. m. liepos mėn. pra
džioje pradės prenumeratorius 
lankyti, jo leidėjas, LTB Cent 
ro Komitetas, apskaičiavęs vi
sas pagerintas LKV-vo išleidi
mo, drauge ir persiuntimo iš
laidas, ir nesiekdamas jokio iš 
t ) pelno, nustatė šią galutinę 
prenumeratos

Komitetas, 
tasai didžiai

Vokietijoje 
Amerikoje 
Kanadoje 
Anglijoje 
Australijoje 
Kituųse kraštuose

Marija Mykolaityte
TU LIKAI

Čia kvepia pušys, čiulba paukščiai. 
Auksina saulė viršūnes.
Bet mintyse grįžtu prie tavęs — 
Grįžtu į valandas anas.
Žinau, tavęs čia nesutiksiu, 
Nors vis einu nauju taku. 
Upės bangoj, dangaus žydrynėj 
Ieškau melsvų tavo akių.
Čia kvepia pušys, čiulba paukščiai. 
Pasa|ką seka sena giria.
Mano dienoms pakaktų laimės, 
Tiktai tavęs čionai nėra.

JIS IR JI
Jis buvo jaunas kapitonas, 
O ji mergaitė gan graži. — 
Bet tos jų dienos, kaip koks monas, 
Išnyks, kaip sapnas, pamaži.
Jis jai kalbėjo apie meilę.
Taškeno bangos į krantus.
Bet liūdesys jos gobė veidą — 
Reikės tuoj tart „sudiev“ graudus.
Ji jo nelaukė kai žiūrėjo 
Atplaukiant laivo iš toli. 
Dabar gi ašara riedėjo — 
Per skruostus ašara gaili.
Ji palydėjo jį į uostą.
Išplaukia vėl jis į marias. 
Ji gailią ašarą nušluostė. — 
Kitam jis uoste kitą ras.. .

Gerb. „Lietuvių Kalbos Va
dovo“ prenumeratoriai prašo
mi galimai greitesniu laiku įmo 
keti mūsų jgaiotiniams LKV 
patintojams arba netarpiškai 
LTB Centro Komitetui, papil
domą prenumeratą, kartu nu
rodant tikslų dabartnį savo ad 
resą, kuriuo galėtume veikalą 
negaištant išsiųsti. __ Tie pre
numeratoriai, kurie reikiamo 
primokėjimo atlikti nepano
rės, galės atgauti iš LTB Cent 
ro Komiteto, dabar vadinamo 
Vokietijos Lietuvių Bendruo
menės Vaildybos (Munchen 
27, Rauchsti. 20. US Zone Ger 
many), atgal.

Centro Komitetas supranta, 
kad prenumeratos kainos pa
kėlimas visiems nėra malonus, 
ypač mums, vykdant savanoris 
Kai ir be jokios materialinės 
naudos patarnavimą mūsų Ue- 
tuviškąjai visuomenei, 
tikimės,

Tačiau
kad mieli LKV prenu

visai dąr neužsi
prenumeravusiems.

kainą:
užsiprenumeravusiems 
iki g. m. liepos mėn. 1 d.

0,— DM 16,— DM
4,50 dol. 3,50 dol.
4,50 dol. 3,50 dol.
2 sv. 1 sv. 10 šil.
2 s v. 5 šil. .1 sv. 15 šil.
4,50 dol. 3,50 dol.

Vytautas Dubra

KNYGA APIE VIENĄ MOTERĮ
ROMANO IŠTRAUKOS

7.
— Mūsų vyrai šiandien ap

snūdę. Nei patys geria, nei 
mums pasiūlo. Rimka paaoejo 
jo, ar mes gersime.

— O kaip tu manai? — at 
sakiau aš. — Jei linksmintis, 
tai linksmintis. Juokdamasi aš 
sekiau, kaip laikysis mūsų nau 
joji draugė. Ji šypsojosi, bet 
akių nenuleido nuo manęs, no 
i ėdama mane suprasti : ar aš 
juokauju, ar rimtai šneku. Tuo 
tarpu Prūsaitis užsakė visiems 
likerio. Aš pastebėjau,, kad ne 
toliese stoviniavo ir Kazėnas 
su vienu vyriškiu. Būdama įsi 
tikinusi, jog jis mane seka, aš 
norėjau tyčia pasirodyti links 
ma ir triukšminga. Aš ėmiau 
s,tikliujką ir raginau visus ger
ti.

— Tik visi kartu. Vienas, 
du, trys! — daviau aš koman 
dą. Vyrai (ikrai išgėrė, aš tik 
užverčiau stikliuką ir vėl pa
stačiau pilną. Visi tariamai 
pasipiktino, o aš pasiteisinau:

— Aš negalėjau gerti. Mes 
nebuvome stikliukais susimu
šę. Antią kartą aš turėjau 
stuktelėti į visus stikliukus. Su 
daužiant man su Prūsaičiu, 
Rimka šūktelėjo:

— Neskamba!
Mes sudaužėme dar 'kartą, 

žiūrėdami vienas kitam į akis 
Čia pasigirdo Kazėno balsas.

— Bruderšaftą!
Visi suklego ir pritraė:
— Bruderšaftą, brudersaf-

tiek drovi, jog pasibučiavimai 
man buvo tikras ištvirkavimas.

VII.
Visu platumu, dangum ii že 

me, ^nesulaikomai ėjo pavasa
ris. Miesto duktė, su miesto 
mūrais ir jo gatvėmis suaugu
si, aš negirdėjau grįžtančių 
paukščių, aš negirdėjau lau
kuose vieversio čyrenimų ir ne 
r>idžiaug’au prasikalančių žie
dų, o vis dėlto aš jaučiau pava

dai- abejojo, ar aš kaip nors ne sarį, su juo (kėliau ir su juo 
išsisuksiu. Aš neatsimenu, kad ėjau gulti. Tik pabudusi aš 
būčiau vienu kartu išgėrusi vi pašokdavau, lyg turėčiau kur 
są stikliuką, bet šiandien aš no- skubintis. Mano malda buvo 
rejau šėlti. Mes išgėrėme vie- trumpa, bet skaidri, kaip nuo- 
nu ypu ir tuo pačiu momentu. 
Man užėmė kvapą, akyse pasi
rodė ašaros. Prūsaitis pasilen 
kė į mane, lyg atsitraukdama 
aš truputį atmečiau galvą at
gal, bet jis nesuabejojo ir greit 
pabučiavo mane į lūpas. Ap
linkui susijuokė. Tas'juokas, 
c gal, drėgnų, šiltų lūpų prisi- 
lytėjimas, man sugrąžino fikrą 
nuovoką. Aš pašokau iš vie
tos iš išbėgau į salę, visiems 
dar smarkiau besijuokiant, 
kaip tas vaikas, kuriam beišdy- 
kaujant atsitinka kokia nelai
mė, sustoja išsigandęs, nežino
damas kas jam bus, gailėda
masis savo pramuštgalviško 
žaidimo, taip ir aš pasijutau pa 
dariusi neatitaisomą žingsnį, 
kurio aš gaUėjausi, kuris mane 
svilino ir už kurį aš laukiau 
bausmės. Toji bausmė kyšojo 
už baimingo klausimo: kas da
bar bus? Kompanijoje išpro
vokuotas bruderšaftas man bu 
vo ne neuajiena, tačiau iki šiol 
pabučiavimo į lūpas aš vienaip 
ar kitaip išvengdavau, čia 
man buvo nemažas pasididžia
vimas, kad aš galėjau bent sau 
pačiai, tvirtinti su nieku nesi- 
bučiavusi, o be to, aš buvau

Prūsaitis delsė, bet mane bu 
vo apėmęs įžūlūs išdykavimas, 
ir aš pirmoji padariau judesį 
perkryžiuoti rankas. Taip pat 
aš pirmoji turėjau pakelti prie 
lūpų stikliuką, nes Prūsaitis

PAPLAUSKAS ~ RAMONAS
- ASSOCIATED PROFSSOR

Ottawos universitete dirbąs 
dr. A. Paplauskas • Ramūnas 
gavo aukštą pripažinimą—yra 
pakeltas į Associated Profesor 
laipsnį, kas čia bendrai imant, 
yrą labai retas dalykas. Š’ia 
prasme dr. A. Paplauskas -
- Ramūnas yra pirmasis lietu
vis Kanadoje, gavęs tokį įaips 
nį. Jis dėsto ne tiktai Otta- 
tvos, bet ir MontreaUo univer
sitete.

Teko patirti, kad ir penia 
Paplauskienė - Ramūnienė, dir 
busi visus metus, sėkmingai iš 
laikė doktoratui skirtus egza
minus.

Pp. Ramūnus reikia pasvei- 
k*nrti su gražiais laimėjimais, 
vainikavusiais jų darbą ir pasi 
ryžimus, kurie ir kitiems tau
tiečiams gali būti įrodymu, 
kad ryžtantis ir dirbant gali
ma daug laimėti.

merą toriai mūsų pastangas ir 
pastaruoju metu pakitėjusias 
sąlygas teisingai supras ir mū
sų veiksmus pilnai pateisins.

PLB
Vokietijos Lietuvių Bend-nės 

Valdyba.

taika. Bažnyčioje aš taip pat 
norėdavau būti kuo trumpiau
siai, nors niekados kitais metų 
laikais aš taip pakiliai nesimels 
davau, kaip pavasarį. Džiaugs 
minga malda manyje buvo tar 
si atgarsis tos gamtos šventės, 
kuri žaidė džiaugsmu ir gyve
nimu.

Aš eidavau visados į tą pačią 
bažnyčią. Prūsaitis tai žinojo, 
ir mes, be jokio susitarimo, po 
pamaldų susitikdavome. Jis pa 
siskubindavo išeiti iš bažny
čios ir palaukdavo manęs prie 
išėjimo, o dar dažniau ateidavo 
pamadoms baigiantis ir pasitik 
davo mane išeinančią, net neįė 
;ęs į vidų. Jis palydėdavo ma 
ne į namus, ir taip mes suias- 
davome vis daugiau laiko, ku
rį galėjome prąleisti drauge.

Šį sekmadienį, nors aš nesi
dairiau po bažnyčią if Prūsai
čio nebuvau pastebėjusį, aš tu
rėjau nujautimą, kad jis tikrai 
yra čia pat. Jau kelis kai tus 
mano mintys sukosi apie jį. Aš 
mačiau jį neramų ir ieškantį, 
džiaugsmo ir laimės išsiilgusį, 
ir man pasirodė, kad daug ko 
gyvenime jis galėtų pasiekti,

Angių kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

on mineral fragments that dec 
hne repose'', kas pažodžiui iš 
vertus, reiškia „krlptomatiškos 
konkrecijos (suprask sama
nos) niekad neauga ant mine 
ratinių fragmentų kurie atsi
sako ramybės“. Jei pirmaja
me sakinėlyje visi žodžiai yra 
germaniški, tai pastarajame Si 
si žodžiai, išskyrus „nsver 
grows on“ ir „that“ yra pasi
skolinti iš klasikinių ir romėnų 
kalbų.

Eiliniam žmogui ne visi Šie 
žodžiai yra suprantami, o ką 
bekalbėti apie mintį. Tokių ir 
panašių kerėpliškų pasakymų 
dar ir šiandien pastebėsime 

Ypač laikrašti
nėje kalboje apsčiai jų. Vie-l 
toj trumpo ir vaizdingo saki
nėlio „The fire spread“, užtik
sime gana gramozdišką išsireiš 
kimą „The conflagration exten 
ded its devastating; career“. 
Kas tuo pasakymu laimėta? — 
Nieko. Bet prarasta daug. Pir 
ma, minties aiškumu; antra, sa 
kinio ir žodžių trumpumo, ir 
trečią, savosios kalbos dvasios, 
ir paskutiniame sakinėlyje be 
„the“ ir „its“ visi žodžiai sko
bniai .

Taigi, modernioji anglų kal
ba pasidarė maišytinė kalba. 
Panagrinėjus jos žodžių loby
ną, rasime, kad trys ketvirta’ 
dabai visų žodžių yra skobniai 
ir tik vienas ketvirtadalis ger
maniški žodžiai. (Modernusis 
anglų kalbos mokslas teigia, 
kad anglų kalbos žodynas susi 
deda iš 35% romėnų kalbų, 
30% klasikinių kalbų, 25% 
anglų saksų reiškia germaniš
kų, ir 10% kitų kalbų žodžių). 
Tas kyla klausimas, ar anglų 
kalba dar laikytina germaniš
ka, jei toks mažas procentas 
beliko germaniškų žodžių.

Panagrinėję žodžių dažnu
mą, gausime kiek kitokį vaiz
dą. Naujausių laikų studijos 
šioje srityje rodė, kad pvz., 
trečdalis visų žodžių spausdi
namų anglų kalboje susideda -š 
25 skirtingų žodžių, kuiie be
veik visi yra germanų kilmės. 
Vaizdumui paimkime tik pir
muosius dešimt: the, of. and, 
to, a, in, that, is, I, it. Visi jie 
germaniški taip pat kaip ir daž 
niausią pasitaiką įvardžiai, prie 
linksniai, jungtukai. Papras
čiausi kasdieninio gyvenimo žo 
džiai yra germaniški, kaip man 
„vyras“, woman „moteris“, 
child „vaikas“ house „namas“, 
field „laukas“, food „niais-

Šį pamėgimą savintis viską, 
kas svetima, galima suprasti 
tik kaip praradimą savosios kai 
bos dvasios ir jausmo. Nete
kus savosios kalbos jausmo, 
anglams atrodė ir svetimi žo
džiai, ypač prancūzų ir lotynų, 
kaip savi.

Bet iš kitos pusės turime visą 
eilę skolinių be -kurių neįmano
ma nė Vienna kalba. Kaip 
mums germanų kalbų skoliniai 
„alus, yla, gatvė, gudas, kvie
čiai“ atrodo savi ir sunkiai pa
keičiami, taip ir anglams — se 
n;ausieji lotynų kalbos skoli
niai, kaip ,,wint, church, 
pound, Įkitchen, cook“ ir kiti. 
Jie trumpi, lengvai tariami ir anglų kalboje, 
rašomi, jokio pakaitalo neturė
ję ir suaugę su kalbos dvasia.

Visų skolinių išnagrinėti ar
ba apibūdinti neįmanoma. Jų 
yra tiek daug, kad užtenką at
versti bet kokį žodyną ir kiek 
viename puslapyje rasime kas 
trečią ar ketvirtą žodį iš klasi
kinių kaibų. Vieni jų bus daž 
i.iau vartojami, kiti — mažiau. 
Vieni jų neturės jokio kito pa
kaitalo anglų kalboje, o kiti tu 
rėš. Vieni bus naudojami nau
joms sąvokoms, o kiti — kas
dieniniams reikalams. Be to, 
klasikinių kalbų žodžių varto
jimas priklausys ir nuo kalbė
tojo išsilavinimo. Juo didesnis 
iš lavinimas, juo daugiau klasi 
kinių kalbų žodžių iš jo išgrsi-

Praradę nujautimą, kuris žo 
dls savas kuris skobnys, ang
lai, begyvendami klasikinių kai 
bu dvasioje, ir senas sakinių 
konstrukcijas pakeitė lotyniš
komis. Je* anksčiau kasdieni
nę tiesą reikšdavo paprastais, 
taikliais žodžiais, minties neuž 
temdant nieįko nesakančiais iš 
sireiškimais, tai. klasikinių kal
bų pamėgdžiojimo svaitulyje 
paprasčiausią mintį pradėjo 
dirbtinai aprašyti. Paimkime 
pavyzdžiui seną anglišką prie
žodį „A rolling stone gathers 
no moss1', kuris atitinka mūsų 
priežodį ,,Vietoje ir akmuo ap- 
želia“. Tiek lietuviškam, tiek 
angliškam sakinėlyje paprasta 
mintis kasdieniniais žodžiais 
gražiai ir taikliai nusakoma. 
Kiekvienas sveiko proto žmo
gus lengvai supras, kas nori
ma pasaKyti. Bet lotynų kal
bos dvasioje išauklėtiems tai 
atrodė per daug paprasta. Jie 
sugalvojo tą mintį mandriau iš 
reikšti, sakydami: ,,Cryptoga 
mous concretion never grows

mano
Aš bu-

aš

jei kitokiomis rankomis s’ek- 
tų, jei kitokia širdimi santy
kiautų su aplinkuma. Aš tikė
jau, kad jis yra pataisomas, aš 
linkėjau jam viso geriausio, 
nes mūsų draugystė tiek toli 
Luvo nuėjusi, kad mano asme
niškas džiaugsmas tol būtų at 
rodęs nepilnas, kol aš jį būčiau 
mačiusi besiblaškantį. Ir štai 
mano jausmai pasiliejo nuošir 
džiausią malda, kad Dievas su 
teiktų jam palaimą kitaip ma
tyti ir kitaip jausti. Aš ma
čiau, kad jis pat yra vyriausias 
savo nuotaikų kaltininkas, be 
aiškių išorinių jpriežasčių.

Eidama iš bažnyčios,,
džiaugiausi savo malda ir tar
si tuo, ką aš jau buvau pasie- 
įkusi. Gal todėl aš taip karštai 
ir melsdavausi, kad niekados 
neabejodavau, niekados nepa
galvodavau, kad mano malda 
gali veltui nueiti. Mano nuo
taikai puikiai pritarė varpai, 
kurių dūžiai ir širdyje atsilie
pė ir į žydriąją erdvę kilo. 
Dangus buvo tyras, kaip kriš
tolas, be vasariškai violetinių 
atspalvių, tik ąkyse kažkas mk 
gėjo ir žybčiojo, tartum s*uab 
liniai varpeliai Wagnerio muzi 
koje.

Kaip malonus buvo iš bažny 
čios prieblandos pasipylusių 
žmonių margumas! Buvo 
daug vaikų, ypač mergaičių, 
kurių ryškesni drabužiai ir kas 
pinai mirgėjo, kaip gėlės ar 
drugeliai. Ir saulė tokia malo
ni pavasrį, rodos, žaidė tarp 
jų. Visa minia slinko saulėta 
gatvės puse, nei 'kitoje pusėje 
nuo namų dvelkė šaltis ir bu
vo nejauku. Einant toliau, 
žmonių srovė po truputį retė 
jo. Vieni nuėjo greičiau, kiti 
atkiliko, o vėl kiti išsibarstė į 
šalis.

kad tavo krūtinė virpa, lyg mu 
zikos instrumentas? Taip įr 
žmogaus siela atsiliepia tai mu 
zikai, kuri negirdima skambaa 
aukštybėse. Mumyse atsispin-" 
di tų paslapčių didybė, kurios 
vyksta bažnyčioje.

— Aš tau tikiu. Aš tikiu, 
kad tu moki jausti. Tačiau 
kur visi kiti, kurie parižiejų 
dvasią atsineša bažnyčion? Aš 
ir šiandien mačiau ne vieną, 
pamaldžiai klūpojantį ir lūpas 
krutinai į, mačiau ne vieną iš 
tų, kuiruos gyvenime aš galiu 
tik nidkinti. Žinoma, ne to
dėl, kad aš būčiau už juos pra
našesnis. Anaiptol, Aš jų ne
kenčiu už jų veidmainingumą 
r žemą sielą, kuriai nieko nė
ra šventa. Jie eina išdidūs į 
bažnyčią ir dar išdidžiau Pasi
tinka tokį, kaip aš, tarsi saky-l 
darni: štai aš, tikintysis! Kada 
toks klūpo bažnyčioje, aš nore 
čiau perskelti jo galvą ir atida 
ryti jo širdį, kad galėčiau pa
matyti, ką jis galvoja ir jau
čia. Aš norėčiau bent kartą įsi 
tikinti, kad iš tikrųjų jie yra 
vertingieji, o aš esu tikrai nie
kas, už kurį gali tik kitas pa
simelsti arba atlaidžiai pasa
kyti: atleisk jam, Viešpatie, 
nes jis nežino, ką daro.

Ašneturėjau ką jam atsaky 
tl. Man atrodė, Įkad aš turiu jį 
globoti ar paremti. Visa tai iš
siliejo paprasčiausiu būdu: aš 
paėmiau jo ranką ir ėjau tylė
dama.

Ar mano malda, ar mūsų pa
šnekesys — nežinau, kas buvo 
tikroji priežastis, kad mūsų 
santykiuose nuo šios dienos šis 
tas pasikeitė. Gal mus paveikė 
pavasario nuotaikos, o gal tam 
buvo atėjęs laįkas, kaip ir dau 
geliui mūsų palinkimų, kurduos

Aš not nepastebėjau, kaip 
mane pavijo Prūsaitis. Tylė
damas jis pagavo mano ranką, 
ir tik tada aš pasukau į jo šo 
ną.

— Ir tu buvai bažnyčioje?
— paklausiau.

Patvirtindamas jis linktelė
jo-

— Aš taip ir maniau, kad tu 
esi kur arti. Aš už tave šian
dien pasimeldžiau. Žiūrėk, 
man dabar taip gera. . .

Prūsaitis paspaudė 
ranką ir pasakė ačiū,
vau įsitikinusi, kad jis nuošir
džiai man dėkingas. Gal n ne 
už maldą, bet už prielanku
mą. Tačiau čia pat, jau kitu to 
nu, jis pareiškė:

— Tau nėra ko už mane 
melstis.

-— Argi aš negabu tau gera 
1-nkėti? — paklausiau.

— Tik ne tokiu būdu, lyg 
aš elgeta ar pasigailėjimo ver
tas būčiau.

— Kam taip baisiai. Vis dėl 
to tu ne t'k nesi laimingas, bet 
nemoki ir tuo džiaugtis, kuo 
galėtum. Tu vis ieškai, lyg pa 
tamsyje. Net ir ant tikro ke
bo atsistojęs, tu abejotum. 
Tau reikėtų daugiau tikrumo, 
bent nors t‘ek, kiek jo aš tau 
galiu perduoti.

— Iš Ikur tas tavo pasitik ė ji 
mus?

— Aš turiu maldą, aš turiu 
•į ką atsiremtį, o fu — ne. Mal 
da yra kaip sparnai; mostelėjai 
ir pakilai aukštyn. Tu būtinai 
turėtum išmokti skraidyti. Nie 
kur kitur nėra taip lengva, 
kaip bažnyčioje.

— Ko aš neturiu, to man ne 
duoda ir bažnyčia, — atsakė 
man Prūsaitis.

— Argi tu nesi jautęs baž
nyčioje, grojant, vargonams, mes paaiškiname prigimtimi.
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tas“, eat .valgyti“, drink „ger
ti“, sleep „miegoti“ ir visa ei
le kįtų. Tok*u būdu germanų 
kilmės žodžių procentas gyvo 
ie kalboje žymiai prašoka visų 
skolinių. Eilinis žmogus var
tos mažiausia nuo 80 iki 90% 
germaniškų žodžių.

Nagrinėdami anglų kalbos 
iašy|toj|U veikalus, pastebėsi
me, kad iš šimto žodžių evidu- 
tiniškai tik 20 bus skobniai iš 
negermaniškų kalbų. Bet laik 
raštinė kalba, kaip jau anks
čiau minėta, žymiai gausesnė 
svetimybėmis.

Apskritai, at-trauktinėms są 
vokoms, civilizacijos bei ku'l 
tūros laimėjimams, dvasinio 
gyvenimo plonybėms reikšti 
anglai naudojasi romėnų bei 
klasikinių kalbų žodžiais, o pa 
prastiems daiktams, kasdieni- 
uiam gyvenimui atvaizduoti, 
elementariausioms idėjoms iš’ 
reikšti vartoja germanų kilmės 
žodžius. Tat germaniški žo
džiai bus arčiau prie širdies, 
su jais labjau suaugę, šie žo
džiai lengviau ištarti bei var
toti ir bus žymiai trumpesni.

Aiškumui paimkime keletą 
žodžių, kūne savo prasme la
bai artimi n kurių pirmasis yra 
germaniškas, o antrasis — >š 
romėnų (klasikinių kalbų: tu 
build: to construct, to make; 
to manufakture, to eat: to di
ne, to see: to observe, to 
think: to imagine, book: volu
me, work: labor, little: minute. 
Ir mums antrasis šios grupės 
žodis bus žymiai sunkiau ištar
ti, rašyti ir įsidėmėti. Bet 
mokslininkai, technikai, žurna
listai, labjau pamėgę svetimy
bes, sudarydami sudėtinius žo 
džius, kaip antai: construction 
engineer, automobile manufac
turer, a volume of poetry, a 
scientific observation, a minu
te particle, labor union.

Taigi, anglų kalba, prasidė
jus žiloje senovėje, kaip ir He 
tuvių kalba, iš tos pačios indo
europiečių prokalbės, yra visa 
laiką kitėjusi. Tik priešingai 
mūsų kalbai, kuri neatitrūko 
nuo gyvosios kalbos, išlaikė se 
nąsias lytis ir senus žodžius, 
anglų kalba prarado ir vieną ir 
kitą. Netekusi formų gausumo 
ir savo kalbo* dvasios, ji prade 
jo papildyti tą spragą svetimy
bėmis. Joje mes rasime dau
giau skolinių negu bet kurioje 
kitoje kalboje. Skoliniai, daž

KULTURINl
„NEMUNAS“ KANADAI.

Nemuno administracija visuo 
se kraštuose paliko vienodą 
prenumeratos kainą 4,80 doi. 
tikėdamasi, Kad JAV lietuviai 
paĮkels didesnę išlaidų naštų. 
Kanadoje lietuviams daroma 
nuolaida, nes Kanados doleris, 
užsakant Nemuną, skaitomas 
lygiu JAV doleriui.
NOTT1NGHAMO „ROTA“ 

SUKAKTUVININKĖ
Nottinghanio, Anglijos lie

tuvių, choras „Rūta“ minėjo 
metines sukaktuves. Choras 
vedamas dirigento p. Untulio, 
davė gražų koncertą, kuriame 
atsilankė daug anglų. Chcras 
publikai labai patikęs.

Sukaktuvių proga choras su 
silaukė daug sveikinimų.

’ KRONIKA
RAŠO OPERAS?

Lituvoje A. Klenickis rašąs 
operą „Giria ūžia“ ir A. Ra
čiūnas —„Marija Melnikaite“. 
Pirmąjai libreto parašęs Dau
guvietis, antrąjai A. Venclova.

BACEVIČIAUS 
MUZIKOS KURSAI

Žinomasis pianistas ir konr 
pozitorius Vytautas Bacevi
čius kas vasarą ruošia kursus, 
kuriuose mokoma skambinti 
pianinu, ruošiama koncertuoti, 
dėstoma muzikos teorija, har
monija, kontrapunktas, muzi
kinės foimos, dainavimas. Siu 
dijos adresas: Franklin To
wers Hotel, 333 West 86th St., 
Apart. 1014, New York 24, N. 
Y„ USA.
DOMISI LITUANISTIKOS

ROMANAS APIE ATEITIES 
VALSTYBĘ

George Orwell savo paskuti 
niu romanu „1948“ (George 
Orwell, Nineteen eighty-four, 
Londno, Seeker and Warburg, 
1949). piešia ąteities, vienos 
partijos diktatūros valstybę, 
su „Didžiuoju Broliu“ pryša- 
ky. Partija turi šūkius: „Ka
ras yra taika. Laisvė yra ver
gija. Nežinojimas yra galia“. 
Baimė, teroras, propaganda, 
sukta dialektika yra priemonės 
Okeanijai valdyti. Jos piliečiai 
yįa visą laiką sekami, nes jie 
yra laikomi priešais ar gali
mais priešais. Sekamos ir jų 
milntys. Dargi šnekamoji kal
ba yra „tobulinama“, išmetant 
iš jos žodžius bei sąvokas, ku
riomis galima būtų nusikalsti 
prieš tos valstybės doktriną. 
Žmogus, bandąs kitaip galvoti, 
yra sunaikinamas ir dvasiškai 
ir fiziškai.

Mirties spinduliai

niausiai ilgesni žodžiai, sudaro rurgas prof.

KELIONĖ AUSTRALIJON
Tokiu vardu rašytojas Pul

gis Andriušis netrukus išlei
džia knygą, gurioje aprašo sa
vo kelionę iš Vokietijos į Aus 
traliją. Knyga būsianti il'us 
truota kelionės ir Australijos 
vaizdais.

DAINOS APIE 
NAPOLEONĄ

Didelis lietuvių draugas 
prancūzų prof. Schmittleinas 
surinko daug lietuviškų damų, 
kuriose minimas Napoleonas 
>r, jas iliustravus dad. Jony
nui, netrukus išleidžia atskiru 
leidiniu.

KATALIKŲ MUZIKOS 
KONGRESAS

Romoje sušauktasis katali
kų muzikų kongresas sušilau 
kė 500 dalyvių. Kongresas nu 
tarė rinktis kas treti metai.

BIBLIJA LIETUVIŠKAI
Lietuvių evangelikų - liute

ronų vyr. prezidiumas spausdi 
na lietuvių kalba Biblijos isto 
jiją ir verčia lietuvių kalbon 
Bibliją, kurios senosios laidos 
yra labai pasenusios.

LIETUVIŲ KALBOS 
ŽODYNAS

Vokietijoje, Heidelberge, 
jau išėję pirmieji lietuvių lite
ratūrinės kalbos žodyno sąsiu
viniai. Žodyną redaguoja Sen 
pas ir Brenderis.

— Gerklės specialistas chi-

KURSAIS
Iš Australijos lietuviai klau 

ria, ar Amerikoje neveikia li
tuanistikos kursai, [kurie daly
kus dėsto raštu. Tokius kur
sus tikrai reikėtų organizuoti, 
•— būtų didelė nauda.

Kiek žinoma, Čikagoje vei- 
Jda žodžiu dėstomieji lituanis- 
t‘Kos kursai.

— Amerikos žydai pabegė 
lių ir naujakurių įkurdinimo 
Palestinoje reikalams nuo šių 
metų sausio 1 dienos jau šukė 
lė 53.762.000 dolerių. Ar mes 
nors šiek tiek galime prilygti?

— Dailininkas Borjeras ap
sigyveno Adelaidėje (Austra- 
’ijoj) ir ajidarė foto studiją.

Romane vaizduojamas eili
nis žmogelis, drįsęs turėti svei 
ką protą, kurs ilgainiui Min
ties policijos palaužiamas ir 
„padaromas" tokiu, kaip ir 
kiti.

Skaitytoją šiurpu nukrečia 
policinės valstybės vaizdai. 
Tas, kps yra matęs bolševikinį 
režimą okupacijos metu, nega
li atsistebėti, kaip autorius, 
pats betarpiai nepatyręs gyve
nimo anapus geležinės uždan
gos, nepajutęs to režimo atmos 
feros^ sugebėjo duoti, vien sa
vo kūrybinės intuicijos veda
mas, galima sakyti, tikslų ir iš 
baigtai nuoseklų diktatūrinės 
valstybės gyvenimo vaizdą.

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA? |
MES SUTEIKIAME JUMS |

TEISINE- KALBINE PAGALBA |
Tvarkome imigrac'jos, pilietybės, palikimų bylas; su į 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin- T 
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant.; atstovaujame įmonėle, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų be- $ 
tuvių interesus. Jums patarnavimus ai lieka teisininkai ' 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer- < 
sitetuose. J

JONAS JUŠKAITIS Į
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 $ 

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

Apie mirties spindulius jau tuo metu padažnėja mirties at 
eilė metų įvairiomis progomis vėjai. Per Ketverius metus bu 
buvo kalbama. Pirmiausiai vo minėtuose miestuose ir jų 
spaudoje pasirodydavo žinių, apylinkėse užregistruota apie 
jog esą, išrasti mirties spin- 70,000 mirties atveju, kuriuos 
dūliai, kurie gali sulaikyti galima būtų pavadinti netikė’ 
skrendančių lėktuvų motorus tai®, nes saulei nespinduUuo- 
ir tokiu budu lėktuvai esą pri jant žabngais-ais spinduliais to 
verčiami kristi žemyn. kios mirtys būvančios žymiai

Buvo kalbama apie Marconi retesnės.
išrastuosius mirties spindul us, Kai tik vadinamieji staigūs 
kuriais galįs būti nutildytas ir pądažnejusieji mirimai su- 
priešo kariuomenės motorizuo- mažėja, pagrečiui sumažėja ir 
tų dalinių veikimas. Po karo saulės siunčiamųjų spindulių 
spaudoje sklido žinios, jog kiekis. Tyrinėtojai nustatė, 
Mussolifiis įsakmiai reikalavęs ‘kad tai esą elektromagnetiniai 
išradėją, jo išrastus mirties spinduliai.
spindulius panaudoti frontuo- Vadinamieji electromagnet>- 
se. Esą, toks bandymas, daly- niai spinduliai pasirodo, gau- 
vaujant išradėju*, buvęs pada- siau saulės išspinduluojami 
rytas *r po jo pats išradėjęs nu kiekvieno 27-tadienio saulės 
8‘žudęs. ritmo atveju. Taip pat buvo

Tačiau mokslininkai apie nustatyta, jog mirimų padaž 
dirbtinius mirties spindulius nėjimas ranka rankon eina su 
i-ki šiol savo žodžio dar netarė. 27-tadieniu sauės ritmu. 27 ta- 
Viskas ir pal*ko spėliojimuose, dienių ritmu saulė kaip tik

Eilė mokslininkų vis dėlto gausiau išspinduliuoja elektro- 
kallia apie mirties spindulių magnetinius spindulius, o šie 
ošimo gabmybes. Pastebėta, spinduliai kaip tik žalingai ve* 
jog gamtoje sutinkami nežy loa ypač liguistus arba nusil- 
mūs kiekiai žalingų spindulių; pusius organizmus. Dėl to 27’ 
Esą, tie kenksmingieji spindu- ladien-o saules ritmo metu pa
kai galėtų būti pavadinti mir- dažnėja mirimai kaip tik tų gy 
ties spindul-ais, jei jų techni- vybių, kurios turi fiziškų nega 
kos pagalba pavyktų surinkti ’avimų. Iš tiesų, saulės išspin 
didesnius kiekius. auHuojami elektromagnetiniai

Mokslininkai, pastebėję to- spinduliai nėra jokie mirties 
kių sp-ndubų esimą, pradėjo spinduliai, 4 ilk trukdančiai jie 
stebėti jų įtaiką mūsų planetai, veikia silpnesniuosius organiz- 
Ilgesnį laiką stebėjimai buvo mus, kūne sunkiai juos bepa
daromi Kopenhagoje, Zuriche kebą.
ir Frankfurte tuo pačiu laiku. Ir taip mokslininkai, ieško
siu v*etovių mokslininkai, ste darni pėdsakų gamtoje, pasitai- 
bėdami saulės išspinduliuoja- kančių žalingųjų spindulių ir 
mų spindulių įtaką žemėje, pa jų šaltinio, nustatė, jog tokiu 
stebėjo, jog tuo metu, kada sau šaltiniu yra saulė, kuri kartais 
ie išspinduliuoja didesnį kiekį spindubuoja silpniesiems nūr- 
žabngųjų spindulių, ‘kaip tik tį artinančiais spinduliais. (L).

Zubkus, ilgesnį s©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©®^©^
pusiausvyrą per daug trum- ntiką sirgęs, pasveiko ir prade 
piems seniems žodžiams. Be jo darbą savo specialybėje, 
skolinių anglų kalba būtų yir- — Vyr. skautininkas V. če 
tusi vienskiemene kalba. pas (Bostone) skautų vadams 

(Bus daugiau) pradėjo leisti laiškus „Budėk“.

VIII.

Nuo tos dienos mus pagavo 
jaunystės srovė ir nusinešė ne
sulaikomai ta pačia vaga, ku
ria praplaukia tūkstančiai jau 
r.ų gyvenimų, prigimties baisą 
'šgirdusių. Be jokių pastangų 
mes riedėjome savaime, kaip 
riedama žemyn, ir vis dėlto, 
mes buvome išdidūs, tartum 
tas kelias kitiems neprieina
mas būtų buvęs, tartum tą ke 
l ą mes patys ir mes tik vieni 
išsikovoję būtumėme. Niekas 
nebūtų galėjęs mūsų įtikinti, 
kad mes žemyn ar tik pasro
viui plaukiame. Mes jautėmės 
kaip dievai ir tikėjome, kad yra 
ir tokiu jėgų, kurios aukštyn 
traukia, kad ir mes į trykštan
čią, į tą kylančią versmę įsijun 
gę buvome.

Koks ilgas kelias mūsų buvo 
nueitas! Žingsnis po žingsnio, 
kol neapsakomi jausmų plotai 
tapo ištirti ir pasisavinti. Iš 
abejonių ir nedrąsių lūkesčių, 
kada net patys sau nedrįsome 
prisipažinti, koks jausmas au
go mumyse, tartum per anksti 
ištartas meilės vardas būtų ga 
Įėjęs sugriauti bekylančius rū
mus, — mes išėję į svaiginan 
čias aukštumas, kuriose pirmą 
kartą šventai ir iškilmingai bu 
vo ištartas žodis meilė, ir nu 
ėjome toliau saulėtais klo
niais, širdimi ir lūpomis giedo 
darni meilę, kuri dabar buvo 
jauki šiluma ir atviras džiaugs 
mas, toks paprastas ir toks ar
timas.

Pirmieji pasibučiavimai, ku
rie reiškė kovą, laimėjimą ar 
kritimą, buvo jau pamiršti. Da 
bar mes bučiavomės, kada šil 
tas jausmas nebetUpdavo krū
tinėje, kada jam perduoti 
žvilgsnio ar rankos paspaudi

mo būdavo permaža. Vis dėl 
to, net i rdabar aš steigdavau 
si išlaikyti saiką, vieną kartą 
susilaiįkydama, kitą kartą savo 
mylimojo nepadrąsindama. 
Dažnai aš išs-sukdavau iš jo 
lankų, nors ištiktųjų nebuvau 
ukra, kad kūniškas artumas 
jam būtų buvęs brangesnis, ne 
gu man. Jis gaudydavo mano 
rankas, apimdavo mane per be 
menį, sodindavosi ant kebų ir 
glostydavo mano plaukus. Ka 
r'a aš su tuo sutikdavau—man 
būdavo nepaprastai gera, ir aš 
nejausdavau jokio sąžinės prie 
kaišto. Kartais aš ir pati išdy 
kaudama atsidurdavau jam ant 
kelių, rankomis apkabinusi jo 
kaklą. Jei tada mes apie ką 
nors kalbėdavomės, mūsų pa
šnekesys būdavo nepaprastai 
nuoširdus.

Retkarčiais aš pati stebėda
vausi, kaip mes galėjome taip 
toli nueiti ir koks stebuklas bu 
v o mumyse įvykęs. Aš sau ne
priekaištaudavau. Greičiau aš 
pati iš savęs juokdavausi, iš 
anos Stefanijos Masiulytės, ku 
ri taip neseniai didžiavosi su 
nieku nepasibučiavusi, nors bu 
vo dešimtys to siekiančių. Da 
bar aš sėdėdavau svetimam vy 
riškiui ant kelių, aš jį bučiuoda 
yau ir vis dėlto tariausi esanti 
ta pati, kaip ir anksčiau.

Kur buvo dingęs tas panie
kos ir net pasišlykštėjimo prie, 
skonis, kurį aš jausdavau, pa
stebėjusi ką nors besimeibkau 
jant? Aš niekados nebūčiau U 
kėjusi, kad toji padorumo nuo 
voką man pačiai neturi būti tai 
koma. Tačiau net ir dabr aš 
nepagalvojau, (kad žmogus tu
ri du saikus: sau ir kitiems. Ki 
tų gražios meilės aš nebuvau 
jnačiusi, bet manoji neabejoti
nai buvo graži.

(Bus daugiau).

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.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0208

gX==B9a=e9ES=SX»BCC=MeS===SSS=ES9ee====X3E=3=S==SXSSeSS5==SSSSSaS

Mes valome ir dažome į 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus e 
uždėdami jiems “Drex”, Į 
kad neperlelstų vandens į 
ir duotų gražesnę iš- 5? 
vaizdą.
Taipgi valome visokiau- y 
sios rūšies karpetuš ir n 
fotelius (Chesterfields), I 
gardinus lengvus ir y 
sunkius. Sutaisome rū- H 
bus (iširimus), įsiuva- II 
me sagas ir pan. Kiek- x 
vieną orderį paimame iš H 
namų ir pristatome į na- II 
mus. *
Už mūsų atliktą darbą II 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 II

(galimąpašaukti lietuviškai. X 

Lietuviai savininkai: I

J. Kriaučeliūnas )
J. Matulaitis

A. Majauskas
MONTREALIS 2836 Allard Tr. H35>

VICTORIA 
CLEANERS 
&.DYERSC0.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
All descriptions \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS and chesterfields 

CLEANED \
CITY-WIRE PICK-UP 

AMD DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

K-LL.. HK--" ..... ...................................ZXX1—

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

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

a—HEM===—^0:3—-a—s-s-——-S

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

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

Nr. 1 
$

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

(plytelėmis)
2 sv. cukraus
1 sv. džiov. vaisių
y2 sv. sūrio
2 sv. alyvos (Mazola)

Nr. 5 

$ 

5.85

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

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

(plytelėmis)
2 sv.cukraus

Nr. 2

$

5.65

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

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

Nr. 3

$
5.30

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

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

Nr. 6

$

4.45

(plytelėmis) 
% sv. arbatos (Lipton
1 sv. džiov. vaisių

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

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

(skardinėje)
y2 sv. arbatos (Lipton)

Nr. 9

$

6.00

$

6.75
5 sv. kiaul taukų
4 ; v. malt, put kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

Nr.

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

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

$
5.65

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95
Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 

maisto pakietus.
Teiraukjtės dėl siuntų didesniais' kiekiais

KITI SIUNTINIAI
Vaistai penicilinas ir ktB Pinigai į visus Europos kraštus.

l Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG D

456 West 63rd Street, Chicago 21, I1L Telefonas Wentwo 
rth 6—4107.

•MNMNMtMMM
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Ottawa minėjo genocido žiaurumus
Birželinė Lietuvių Tautos gą ir gausu sava ir anglų kai

liūdnoji sukaktis šiais metais 
Ottawoje buvo paminėta pla
čiau ir stipriau. Pradėta bir
želio 11d. pamaldomis ir rink
liava Tautos Fondui. Vėliau 
minėjimas buvo atliktas sutar
tinai su latviais ūr estais. Tam 
reikalui buvo sudarytas bend
ras visų trijų tautybių organas 
— Pabaltijo Tautų Fedjeraci- 
jos Ottawpje — pavadinimu, 
kuris ir pravedė tų minėjimą.

Lietuviams tam organe atsto 
vavo: Trečiokas, Šimanskis ir 
Paštkevičius.

Birželio 14 d. vakare gedu
linga eisena prie War Memo
rial paminklo buvo padėtas di 
džiulis tamsiai raudonų gyvų 
rožių vainikas, papuoštas visų 
trijų tautų tautinėm spalvom.

Padėjimo ceremoniją įvykdė 
visų trijų tautinių bendruome
nių pirmininkai, asistuojant vi
sų trijų tautybių tautiniais rū 
bais pasipuošusioms sesėms.

Tylos susikaupimo minute 
pagerbti Kanados Karžygiai ir 
Pabaltijo Tautų Pilkieji Did
vyriai. Kaip nuostabiai šutam 
pa abipusis Didvyrių _pasiauko 
jimas ne vien tik už savuosius 
kraštus, bet kartu ir už viso 
Laisvojo Demokratinio Pasau
lio idealus. Juk mūsų Didvy
rių dabartinė kova ir Auka yra 
dalis tos didžiulės, pasaulinės 
kovosi prieš XX-ojo amžiaus 
žmonijos tiraniją — bolševisti- 
nį komunizmą.

Prie paminklo apeigų vyr. 
tvarkytoju buvo lietuvių B-nės 
pirmininkas arch. V. Trečio
kas,

Vasario 17 d. vakare didžiu 
Įėję Technical High School sa 
Įėję įvyko aktas ir koncertas, o 
šalutinėse patalpose — paio— 
da. I

ĮŠiemeft ypatnigai gausu bu
vo publikos. Parodoje visos 
tautybės parodė visa tai, ką tu 
ri su savim brangaus, prune 
pančio gimtuosius kraštus. Čia 
galėjai matyti visų trijų tautų 
moterų tautinius rūbus, įvai
rius audinius, rankdarbius, su
venyrus, medžio drožinėjimus, 
diagramas, vaizduojančias Ne
priklausomo gyvenimo pažan- 

ba reprezentacinių ir propagan 
dinių leidinių ir medžiagos 
apie savuosius kraštus ir komu 
nistų vykdomąjį genocidą — 
įautų naikinimą.

Kai vienon vieton surenka 
ma iš visų tai, kas turima., tik
rai atrodo nemaža toje srityje 
atskirų pasišventėlių — leidė
jų ir tam tikrų institucijų yra 
padaryta. 1

Lietuviikasfe skyrius savo 
kiekybe nebuvo toks gausus, 
kaip latvių ir estų, tačiau išsta
tyti mūsų gražūs tautiniai rū 
bai, daugėjo žiūrovų buvo ypa 
tingo dėmesio vieta! Gimto
sios žemės žiupsnelis, papras
tas muilo gabalėlis atvežtas iš 
Tėviškės nevienam broliui “r 
sese)! priminė kai ką gražaus, 
tolimo, nepasiekiamo. . .

Parodą ruošiant daug triūso 
•dėjo rengėjai, taJkininikaujant 
darbščioms tautle(tėms: ŠJur- 
nienei, Plečkaitienei, Trečiokie 
nei, Zuloniem.

Gedulingas aktas .pilnoj di
džiulėj salėj žiūrovų, pradėtas 
Kanados giesme: „O, Cana
da. . .“.

Po išsamesnio anglų kalba 
žodžio apie Genocidiškąjį dar 
bą »r metodus Pabaltyje — se 
kė trumpesni, žodžiai visų tu
jų tautybių gimtąja kalba, po 
kurių buvo giedami ^pvi tautos 
himnai.

Iš lietuvių žodį tarė A. Paš
kevičius, klausimų formoj iš
keldamas mūsų nūdienes parei 
gas ir uždavinius ir kvietė kiek 
5 ieną brolį ir sesė apsimąstyti 
■r pasielgti kiekvienam taip, 
kaip dar rusenąs lietuviškas 
balsas kiekvienam širdyje įsa 
kys daryti.

Koncertinėje dalyje buvo de 
klamacijos, muzikos, solo dai
nų ir šokių dalykėliai ir tauti 
nės šokių grupės pasirodymas.

Lietuvius toje mišrioje, ga
na vykusioje programoje atsto 
vavo p. Šimanskis, tikrai gra
žiai išpildęs „Tamsiosios nakte 
lės“, „Kur bakūžė samanota1 ‘ 
ir 2 arijas — Valentino Mal
dą iš operos „Faustas“ ir Tore 
odoro ariją operos „Car
men“ . Iššauktas kartoti prie 

do padainavo Mefisto ariją >š 
ope'ros „Faustas“.

Iškilmės baigtos Himnu 
„God save the King,. . Vie
tos spauda gražiai paminėjo tą 
liūdnąją mums sukaktį, įdeda 
ma vainiko padėjimo apeigų 
nuotraukų.

Vietos radio stotys trans- 
pavo po porą kieekvienos tuaty 
bes dainų ir muzikos dalykė
lių. . . Kazimieras Poška, 
TRAGEDIJOS PRIE BALTI

JOS PAMINĖJIMAS
Calgary, Alberta, Susiorga

nizavus veltos apylinkės lietu
viams į vienetą, buvo sueita 
kontektą su latvių ir estų or 
ganizacijų vadovybėmis. Po 
bendrų kelių posėdžių prieita 
susitarimo, kad rusų okupan
to masinį Pabaltijo tautų žu
dymą, pradėtą birželio 13 — 
14 dienomis (1941 m.), pami
nėti' šiais metais savųjų tautų 
būreliuose. Taip pat painfor 
muoti vietos spaudą ir radiją, 
abu vietos dienraščius „Alber
tan“ (birželio 14 d.) ir „Calga 
ry Herald“ (birželio 18 d.) 
įdėjo straipsnelius, United 
Church pamaldose priminta 
klausytojams Pablatijo tauUe 
čių liūdesys ir jųjų maldos 
prasmė. Radijaus stotis „CFN 
C‘\ (kuri visada maloniai su
tinka prisiminti mažųjų tautų 
likimą ir kuri šiais metais la 
bai nuoširdižiais žodžiais pami 
nėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo dieną, vasai io 
18), perdavė suglaustai Pabal 
Ujo tautų šauksmą dėl laisvės 
(10 vai. žiniose).

Visur viešumoj liūdną buže 
}>o 13 — 14 d. paminėjimą at 
stovavo ir sėkmingai pravedė 
p. Irena Ne(krošytė. Calgarie- 
čiai džiaugiasi turėdami savo 
tarpe noriai dirbančią organi
zatorę. P. Iiena Nekrošytė gi 
muši ir išaugusi Šiaurės Ame- 
’■‘koj, tebeturi įgimtą į lietuviš 
kūmo pątrauk‘mą ir kur galė
dama padeda savo tautiečiams. 
Būtų gera, kad ir dugiau vie
tinio jaunimo pasimaišytų sa
vo tėvų ir artimųjų rateliuose. 
Savo mokslu >r išsilavinimu jie 
padėtų lietuviams neatsilikti 
nuo kitų tautų kultūrinio dar
bo plačiuose Canados plotuose.

B. B.

ŪKININKŲ KLUBO 
PIKNIKAS . GEGUŽINĖ
Tillsonburgo, Ont., ūkinin

kų klubas liepos 2 d. po pietų 
gražiame p. Mikėno ūky, gra
žioje vietoje daro pikniką - ge 
gužinę. Gros geras orkestras. 
Bus loterija ir kiti įvairumai.

Vieta — 3 mybos į pietus 
nuo Tilionburgo kebu Nr. 19.

Visi lietuviai maloniai prašo 
mi skaitlingiausiai atsilankyti.

Rengėjai,

Birželio 14 — 15 d. įvykius 
Vai d'Oras minėjo birželio 19 
d. Tą d>eną per Vai d‘Oro ra
dio stotį angliškai kalbančiai 
visuomenei buvo priminta apie 
tų dienų reikšmę, o taip pat tų 
baisių įvykių kaltininko Sovie
tų Sąjungos pavojų laisvam va 
karų pasauliui.

Ta proga pagal iš Vai d“ Oro 
miesto tarybos gautą oficialų 
leidimą buvo suorganizuota 
plataus mąsto rinkliava Vok*e 
tujos sanatorijose gulintiems 
džiovininkams paremti

Iš pat ryto j gatves pasipylė 
energingų rinkėjų poros, pla- 
tindamos mažus lapelius, gu
riuose anglų ir prancūzų kalbo 
mis trumpai buvo paaiškintas 
lietuvių džiovininkų atsiradi
mo priežastys ir jų dabartinė 
padėtis. Surinkta tokia pinigų 
suma, kur- viršijo ir didžiaucių 
optimistų viltis.

Sekančią dieną su aukų la
pais buvo aplankytos , Vai 
d’Oro krautuvės ir kitos biznio 
ųnonės.
Sekmadienį dėžutėmis

surinkta .................. $ 15,4.30
Pirmadienį

per krautuves . . . .$ 81.07

Viso $ 235.07
Čia ypatingo paminėjimo 

verta rinkėjų pora — Vanda 
Bendoraitienė ir Viktoras Mi- 
kuckas, kurię vieni per tas dvi 
dienas surinko $ 83,36, t. y. 
trečdalį Visos sumos, o taip pat 
ir kiti rinkėjai, ypač moteiys, 
savo energingu rinkimu, taip 
pat gera rinkliavos organizac’ 
ja prisidėjo prie tokių rinklia 
vos rezultatų.

Tik tas, kas gerai pažįsta 
Vai d'Oro veikimo sąlygas, ga 
U pilnai surasti, kad rinkliava 
pasisekė visu 100%.

Kadangi Vai d‘Ore lietuvių 
maža, tai rinkliavoje dalyvavo 
beveik visi apylinkės tautie
čiai, o kai kurios moterys, net 
dvi pamainas be poilsio su skir 
tingais partneriais rinko.

Žemiau seka sąrašas su re
zultatais apskačiuotas kiekvie
nam rinkėjui atskirai:

Bendoraitienė Vanda ir Mi 
kuckas Viktoras po $ 41.68,

HAMILTONIEČIAI 
VAIDINA TORONTE

Hamiltono L’et. Meno Mėg. 
Būrelis pirmą kartą išvyksta 
gastrolių į artimiausią savo ko
loniją — Torontą. Kalbamas 
būrelis vaidins linksmą kome
diją „Pirmas Skarųbubs“. 
Spektaklis įvyks birželio 30 die 
ną, 8 vai. vakaro, lenkų salę- 
jt: 1087 Queen Street, Toron
to, Ont., (kampas Queen ir Do 
zerkourt gatvių). Vyksta visi 
premjeros dalyviai, kurie labai 
gražiai pasižymėjo per pirmąjį 
spektakli Hamiltone.

Reikia tikėtis, kad ir toron- 
tiečiai teiksis gausiai atsilanky 
ti savo kolegų ir kaimynų spėk 
taklyje, kaip ir hamiltoniečiai 
gausiai lankė Toronto teatro 
gastroles. Tai bus savos rūšies 
„revizitas" mažesnės kolonijos 
didesnei. Diena yra gana pato 
gi, nes liepos 1 d.,, šeštadienis, 
bus valstybinė šventė, o po jos 
seks sekmadienis. Tomis die
nomis daug kas iš dirbančiųjų 
bus laisvas.

Po spektaklio bus linksmi šo 
Iriai, kurių metu Toronto jau
nimui bus puiki proga susipa
žinti su hamiltoniečiais, nes jų 
daug žada atvykti Torontan.

V. D.

„NEMUNAS“ Dr. K, GRI
NIUI PAGERBTI

Kultūros, visuomenės žurna
las „Nemunas“, įžymiojo vi- 
suomeninko ir mūsų preziden
to Dr. K. Griniaus atminimui 
pagerbti, išleidžiamas padidin
tas. Raštus ii nuotraukas pra
šoma siųsti iki liepos mėn. 15 
dienos, adi_esu: 2140 Brick 
Ave., Scranton, Pa.

Puikiai pasireiškė Vai d‘Oro lietuviai
Vilimienė Antanina $ 14.00.
Vainelevičiūtė M-tė $ 13.50,
MilkeraJ'tienė Marta ir Povi-

lėnas Vladas po $ 11.70, ■ 
Černiauskienė Frozė $ 9.03, 
Pikšilingienė Jadvyga ir 

Markevičius Juozas po $ 8.58,
Sįlienė D'-dija ir Černiaus

kas Juozas po $ 8.21,
Povilėnas Tomas — $ 7.17, 
Pakalniškis Vytas — $ 6.33, 
Vičiuhs Pranas — $ 5.68, 
Žemaitienė Olga ir Šernas 

Jonas po $ 4.37,
Šukytė Lilijana ir Gedvilas 

Pranas po $ 3.65,
Stonkienė Bronė — $ 3.39, 
Žulienė Angelė ir Želvys An 

tanas po $ 2.86,
Vizbarienė Jonė ir Skarba

lius Bronius po $ 2.67. V.
'••••••••••••••••••••••c

NAUJI KANADIEČIAI
Į Kanadą 1950. VI. 14 die

ną „General Heinzelman“ lai
vu išplaukė šie lietuviai; 
Jurjonas Adolfas 
Jurjonienė Leonarda 
Jurjonytė Regina 
Sliapavičius Irma 
Mačytė Uršulė 
kndrukaitis Juozas 

Andriukaitienė Adelė 
Danilevičius Kęstutis 
Kontautaitė Uršulė 
Kontautahe Marija 
Kontautas Vytautas 
Kemešys Kęstutis 
Kemežienė Margarita 
Prielgauskas Leonas 
Prisepionka Jonas 
Prisepionk'ienė Karolina 
Prisepionka Algimantas 
Vasarienė Marija 
Umbražiūnas Zigmas 
Umbražiūnienė Ona 
Miklova'-tis Edvardas 
Sakalauskas Petras

Kun. V, Šarka,
Stovyklos kapelionas.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOBES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0094

Lietuviška moterų kirpykla I
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- 1 

žavimus, dažymą ir kt. 9
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ 1

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

mu. 11 I ' u i in»

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas. 1

| Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon).
Į Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par-
L duodant namus ir visų rūšių biznius. !
r Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.

2057 St, Jame. St, W., Montreal. Tel. WI 0227 
(Dieną it naktį) “•

MOR INKIMES ANGLIŠKAI
; LESLIE MACKINTOSH ,

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

• ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS. »

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
[dolerius mėnesiui.

Rašykite:
La^lie Mackintosh Reg‘d., P, O, Box 294. Westmoun»t, 

  Quebec

Will I

LIETUVIŠKA

BALD U KRA L1LVE
IR DIRBTUVE.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J.KAMICHAITIS, PATAR1M AI VELTUI

----- 1. Įį-n . I H.. j , 3t—
i Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1064 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que. Tel.
TR 5929, priima pataisymams įvairius laikrodžius.

1 Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai. Kainos že
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.

i Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
f fc—»■ . . y................ y y TT

LIETUVIŠKA VALYKLA
! Valome, prosijame, dažome ir sutaisome vyriškus ir mo- I 

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

I
;

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

I
JOE HAVER :

Radio Tarnyba
Taisomi visų rūšių aparatai. §

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

I
 LIE! L VIS DAZV1 OJAS |

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

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

5659 — 12 avė Rosemount Montreal, Tel. HO 7338. g 
tgiCtCtCtetetcictCietcictctctctctCiCICtCtCMiCtCiCtCUHeWWElCICWKMMWHCWmKCWMMMMtCWM

''Wk... hr------------XX------------XH   VK —XX 1 —XX~T-r~XfCZZTZZTXKTT— <IKL XX' -■■xx. mc

Siuntinys Nr. 1—$6.90 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. saliami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bek.
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 «v. lokolado

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
AID OVERSEAS, INC., 2244 W. 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL,, USA.

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

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.

C. 15 sv. grynų kiaulinių
taukų ............... $ 5.40

D. 37 sv. grynų kiaulinių
taukų ............... $ 8.85

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 42—$6.95

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

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

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

Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 
y2 sv. šokolado
1 dėž. (400 g) margarino
1 sv. pieno miltelių

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

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
Siuntinys Nr. 90—$5.00 
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukę 
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. 5J4 sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
£.10 s v. džiov. slyv. $3.60
L 5% av. margar. $3.50
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skirtas dr.
atminties

PAGERBTA DR. GRINIAUS ATMINTIS IR PAMINĖTAS 
LIETUVOS OKUPACIJOS DEŠIMTMETIS.

Biržebo 18 d. Oakvillėj p. p. 
Frenzelių faruioj, atvirame ore 
įvyko nepaprastas kaminskie- 
čių susirinkimas, 
Kazimiero Griniaus
pagerbimui ir Lietuvos okupa
cijos dešimties metų paminėji
mui. Susirinkimas vyko susi
kaupimo ir gedulo ženkle, ką 
rodė juodu kaspinu perjuosta 
trispalvė.

Kaminsįkiečių, organizacijos 
pirmininkas p. Bedarfas, ati
daręs susirinkimą ir pakvietęs 
atsistojimu pagerbti 'visus kri
tusius ir krintančius už Lietu
vos laisvę, sus-mui vadovauti 
pakvietė Lietuvos kariuome
nės savanorį Augustą Frenzelį. 
tą Frenztlį.

Pirmininkaujantis, įvykiams 
pritaikytam žody nušvietė lie
tuvių tautos, lietuviškos demo
kratijos ir dr. Griniaus, kaipo 
vieno žymiausių demokratijos 
Lietuvos atstovų tragišką lik’i 
mą. Savo kalbos pabaigoje p. 
Fienzelis pakvietė susirinkimą 
atsistojimu pagerbti dr. Gri
niaus atmintį.

Toliau Onutė Budieninkaitė 
paskaitė dr. Griniaus atminčiai 
skirtą kūrinėlį, kuriame labai

gražiai jaunoji autorė nušvietė 
to didžiojo lietuvių asmenybę, 
jo nuopelnus lietuvių tautai ir 
jo tragišką 1‘kimą, užmerkusį 
jam akis toli nuo gimtojo kraš
to, nuo žaliuojančių lietuviškų 
laukų ir banguojančios Šešu
pės glamonėjusios mažą Kaziu 
ką jo vaikystės ir jaunystės 
dienomis. Dr. Griniui pagerb 
ii Milda Žcmcckaitė įspūdingai 
pade/damavo Vinco Kudirkos 
eilėraščius „Ne tas yra didis“ 
ir „Maniesiems“. Sekė Kęstu
čio Kupčinsko puiki deklamaci 
ja eilėraščio nežinomo auto
riaus, apdainavusio tragišką 
vežamų į Sibirą lietuvių likimą.

Dr. Griniaus atminties pa
gerbimo pabaigoj, organizaci
jos pirmininkas p. Bedarfas su 
ririinkimui pranešė, kad ka- 
minskiečių organizacijos vado
vybė, susitarusi su Toronto 
lietuvių solialdemokratų orga
nizacijos vadovybe, nutarė 
mesti į visus laisvojo pasaulio 
lietuvius šūkį, kad visų bendro 
mis jėgomis būtų ryžtasi Įam
žinti demokratiškojo Lietuvos 
F rezidento dr. Kazimiero Gri
niaus atmintis laisvoje Ame- 
irkos žemėj, pastatant jam pa
minklą Tautinėse Kapinėse Či

SLA 320 KUOPA
/Atvykę pirmieji dipukai į 

Rodney, Ont., dirbti pas vietos 
lietuvius tabako augintojus, 
1948 m. Įsteigė čia 320 SLA 
kuopą, kuri iki šiol ten velke. 
Laikui bėgant, dauguma kuo
pos narių baigė sutartis ūkiuo
se ir išvažinėjo į miestus. Tad 
kuopos veikimas vien tik dėka 
energingo nario Em. Shneide- 
r’o teišsilaikė. Kadangi arti
miausioji didesnioji lietuviu ap josios susirinkimas 
gvventa vietovė yra London, 
Ont. ir dalis buvusių kuopos 
narių • steigėjų čia persikėlė, 
todėl išvystymui geresnio kuo 
įjos veikimo dėliai, buvo susi
tarta su SLA Centru, kuris pa 
zedė nariams Al. Kojelavičiui 
ir A. Mišk'm imtis iniciatyvos 
perkelti SLA 320 kuopos bu-

OKUPANTŲ SIAUTĖJIMAI LIETUVOJE
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

jai išvežė Maskvon; kiti sakė, 
kad jis suimtas, nes pasirodęs 
patriotas, Maskvai nepalan
kus. Sklido gandai, o niekas 
tiesos nežinojo.

Po kiek la-ko, tačiau paa‘škė 
jo, kad Paleckis buvo pamišęs 
ir kuriam laikui buvo izoliuo
tas Kauno mėsos prekybinin
ko, Laisvės alėjoje turėjusio 
dešrų krautuvę, Kazėno vasar
namyje, miške ties Pažaislio 
vienuolynu, ant Nemuno kran
to. Beje, Kazėnas tą vasarna
mį buvo tik ką pasistatęs, bet 
užėjo bolševikai ir iš jo atėmė. 
Taip jis ten net nepavasarojo. 
Iš vasarnamio buvo padarytas 
psichiatrinis izobatas — aukš
tiems soviptmiams ponams.

Gab būti, .'kad tikrai Palec
kiui ar „galva apsisuko“ nuo 
valdžios, kurios jis taip troš’ mą paruošiant Besarabijos pro 
ko; gal jame tikrai kovojo pa- biemos sprendimą, yra taip pat 
triotas su kvislingu; gal, bend
rai, žmogus buvo paveiktas įvy 
kių. Beit fąktas, kurį patvirti
no bendravęs su juo tada prof. 
Krėvė Mickevičius (dabar JA 
V), kad Paleckis tikrai buvo iš 
ėjęs iš proto. Tiesą sakant, 
nugėręs, jis visada kvailinda
vo, — tai, gal, nedaug rei
kėjo visaJi išeit’ iš proto. Gana 
to, kad Paleckis; buvo susiigęs 
!r valdžios eilėse buvo nemalo
nus sąmyšys. Kaip gi? — vai 
džios galva — beprotis! . .

Atvirai sakant, visa sovieti
nė valdžia tokia ir yra. Juk 
t-krai protinga valdžia taip ne 
darytų, kaip daro sovietinė 
valdžia. Kad ir toks Dziei 
žynskis, kuris milionus žmonių 
•šžudė, buvo tikras sadistas — 
beprotis.
Visi užsieniai dorm's* Pabaltijo 

likimu.
Rastieji Hitlerio kanceliari

jose dokumentai įrodo, kad už 
slėniai domėjos* ir sekė sovie 
♦inį smurtą Pabaltijos valsty
bėse. štai tų dokumentų iš
traukos :

Birželio 24 d. Vokietijos Už

sienių Reikalų Ministeris pra
neša :

Vakar baigus pasikalbėjimą 
dėl Besarabijos, Molotovas su 
aiškiu pasitnekinimu įteikė 
,,Tasso“ birželio 22 d. komuni 
katą, dėl kurio aš pareiškiau 
savo įvertinimą. Iš to komuni 
kato redakcijos aš darau išva
dą, kad jo autorius yr pats Sta 
linas. Paneigimas dabr c'-rku 
Juojančių įvairių gandų dėl 
skirtingumo tarp Vokietijos ir 
Sovietų Sąjungos ir dėl karklo 
menių koncentracijos ryšium 
su sovietų operacijomis Pabal
tijo srityse ir neabejotinas V o 
kiečių sovietų santykių išaiški
nimas turėtų būti visiškai mū
sų naudai šiame svarbiame po
sūkyje. Tačiau tolimesnis to 
komunikato tikslas, pabrėžiant 
Vokietijos ir Sovietų solidaru

aiškus.
(Bus daugiau).

kagoje. Tuo reikalu atatinka
mu raštu nutarta kreiptis į 
„Naujienų“ redaktorių dr. Gi i 
gailį, kad jisai per jo vadovau 
jamą organą, jungiantį įvairių 
’ ažiūrų lietuvius, imtųsi tos 
akcijos. Susirinkimas labai gy 
vai ir šiltai reagavo į p. Bed.ir 
fo pareiškimą ir bematant (am 
kilniam reikalui suaukojo 40 
dolerių.

Antroje susirinkimo daly, 
skirtoj Lietuvos okupacijos 
dešimtmečiui, paminėti, buvo 
dr. P. Ancevičiaus paskaita 
„Kodėl ir kaip prieš dešimt me 
tų Lietuva neteko nepriklauso
mybės“. Prelegentas atsak’nė 
damas j klausimą „kodėl“, la
ižai plačiai nušvittė priežastis, 
privedusias prie antrojo pašau 
bnio karo ir Versalįškos Euio_ 
pus sistemos žlugimo. O su 
Versalio Europos žlugimu, žiu 
go ir jo padariniai. Tolimesnėj 
paskaitos e'goj atsakinėdamas 
į klausimą „kaip“, referentas 
plaČ-ai apsistojo ties garbės, 
pareigos, drąsos, atsakomybės 
supratimu ir pajautimu pas vai 
džiusius Lietuvą sluogsnius ir 
lygino visa tai su tokiais pat 
klausimais kituose kraštuose, 
paliestuose antrojo pasaulinio 
karo katastrofos.

Savo įdomią paskaitą refe
rentas užbaigė birželio 15 d. 
1940 m. įvykiais ir Prezidento 
A. Smetonos pasitraukimu bei 
jo gyvenimu Rytprūsiuose.

Oakvil iškis.
'.va

Mūsų visų neprklausomas, visuomenės ir kultūros 
žurnalas J

„NEMUNAS“

LONDONE, ONT, 
vtfnę į London, Ont., apimant 
veikimo plotą visą plačiąją apy 
bnkę (iki 50 mil. radiusu), į 
kurią įeitų Rodney, Mont-Brid 
ge ir kitos lietuvių apgyventos 
vietovės. Perkeliamą kuopą su 
stiprinti organizuojant prisira
šyti daugiau narių.

Tas ir pasisekė įvykdyti. 
Kuopa perkelta į Londoną ir 
birželio 18 d. įvyko pirmasis 

Londone, 
Ont. 604 Central Avė. p. Dra- 
gūnevičių namuose. Organiza 
torių Al. Kojelaičio ;r A. Miš
kinio pastangomis prirašyta 12 
naujų nanų, tokiu būdu kol 
kas ;kuopa jau turi per porą de- 
sėtkų narių ir tikimasi ateity 
dar keliariopai padidinti. Iš 
rinkta nauja valdyba: Aleks. 
Kojelaitis — pirmininkas, Emil 
Shneider-s — vicepirm. Ant. 
Miškinis — finansų sekt. - ka- 
Jninkas, Alg. Dragūnevičius - 
protok. sekret., Ant. Ratinskie 

ė — narys kandidatas.. Revi
zijos Komisija: Petr. Dragūne 
vičius ir Pr. Skvarnavkbus, 
kandidatais — Birutė Dragū- 
nevičiūtė ir Jon. Graibus.

Susimilime, nutarta steigti 
Londone lietuvišką bibliotekė- 
'ę, surenkant knygas aukomis 
ir pirkti iš pramogų pelno. Be 
to pavesta valdybai neatidelio 
jant sueiti į kontaktą su kito
mis vietoje veikiančiomis liet, 
organizacijomis, dėl sudarymo 
skubiau K. L. B. - A. L. O. K. 
Londone. Tuo reikalu SLA 
320 kuopai atstovauti išrinkti 
•jonas Graibus ir Al. Kojelar 
tls.

Linkėtina SLA 320 kuopai 
vystyti savo veiklą ne vien 
draudos savišalpos reikale, bet 
ir kultūrnėje sintyje, kuo pla 
čiausiai Londone ir apylinkėje, 
.■sujungiant visus ištikimus tė 
vynei lietuvius vieningon šei- 
mon — nežiūrint, nei politinių 
pažiūrų, nei tikybos skirtumų, 
kad bendrai broliškai galėtume 
raugiau padėti kiekvienam iš 
mūsų nelaimei ištijkus bei sus-r 
gus. A.

I TAUTIEČIUS

%

PARDUODAMAS 
restoranas

774 Church Ave., Verdun, 
Montreal.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel. YO 0669.

todėl visi skaitome. Gyvenam labai reikšmingas die
nas, tai kaipgi be žurnalo, kuris sutelkė įžymius kul 
tūrininkus, rašytojus, visuo.nemokus ir pasiekia viso 

pasaulio lietuvius.
,, N E M U N Ą ‘ ‘ galima užsisakyti visuose įžymes
niuose miestuose _pas atstovus. Metams 4,80 dol. „Ne
muno“ adresas: 2140 Brick Avė., Scraton, Pa. USA.

IŠNUOMOJAMAS
Verdune (kambarys vienam vy
rui arba moteriai. Laisvas nau 

dojimasis virtuve.
Teirautis: TR 9735.

1286 Valiquette Ave
išnuomojamas

KAMBARYS
vienam arba dviem asmenim.
Galima naudotis virtuve. Su
žinoti ten pat bet kuriuo laiku.

Lygiai pagalvokite ir apie 
gyvybes apsidraudimo reikalą. 
Nelaimė žmogaus nelauk'a, o 
šeimą pabkti neaprūpintą nė 
vienas iš mūsų nenorėtų.

Aps‘di-auskito nuo nelai
mingų atsitikimų, nuo 

nostolingų ligų, nuo 
nelaimių!

Pats laikas mūsų tautie
čiams isįgyci ir gyvenamuosius 
pastatus, o norintieji juos par
duoti čia ras geriausius pirkė
jus už geriausią kainą. Lietu
viškoji agentūra ir šioje srity 
je Tamstai yra pasiruošusi pa
tarnauti skubiausiu būdu. Kiek 
vieną turtą įkainojame aukš
čiausia šio mi to kaina. O pir
kėjas be nuostolių per mus 
lengvomis sąlygomis gal’- IapM 
nekilnojamo turto savininku.

Kadangi v*s didesnis lietu
vių skaičius kuriasi VUle La 
Salle, Crawiord Park ir Ver
dune, tai dėl jų patogumo bus 
atidarytas antras mūsų agentu 
ros skyrius Ville La Salle prie 
įmest y, kurio adresas yra nu 
rodytas skelbime. Pradžioje 
♦■s skyrius veiks tiktai antra
dieniais tarp 7.00 ir 10.00 v. v. 
vėliau laįjkas galės būt patobu 
Imtas.

Noriu tautiečiams pranešti, 
kad dėt paskolų gab kreiptis 
tiktai gyvenatieji Montreabo 
saloje Dėl gyvasties arba su
sirgimo aparaudų., susidėjus 
bent kelčiai asmenų, galėsiu va 
žiuoti į Provinciją. Raštiškai 
draudimų provincijose netvar
kau.

Taip 
tautybės

pas savus“, 
kiekvienos 
toks tikslas yra belu 
apdi.audos 

al Enterprises Reg‘d‘ 
ros. Jau ke tveri 
Montrealyje įsisteigė ir gražiai 
veikia pirmoji lietuviška ap- 
draudos agentūra. Jau per 5. 
OOO.OOOjai yra patikėta kapita
lo, įvairaus 'turto vertė. T‘k 
nuoširdus ir sąžiningas darnas 
šiai lietuviškai agentūrai tei
kia galimybės dar plačiau iš 
e’ti į didžiąją Montreabo lietu 
vių visuomenę ir užimti dar 
platesnį pagalbos darbe barą.

Kas gi šiandien iš mūsų tau
tiečių nėra patyręs, kaip daž
nas svetimtautis agentas dėl 
sdpncsnio kalbos mokėjimo ne 
-šsiaiškino, tampa blogos va
lios įtakoj.

Užtat šiuo atsišaukimu visi 
tautiečiai yra maloniai kviečia
mi nuo betko ir oetkur apsi
draudžiant, kreiptis į savąją be 
tuvišką agentūrą ir išsiaiškinti. 
Č’a visada tamsta būsite mulo 
niai su t iki sa ir savo gimtoje 
kalboje išsiaiškinsite kad ir 
sunkiausias susidariusias pro
blemas.

Gyvename šalyje, kurioje 
dar nėra išvystyta valstybiniu 
mastu draudmias. Tiekturto, 
tiek gyvybės draudimas tebė
ra pr-vačių bendrovių ranko
se. Tuo ’r norima priminti, 
kad kiekvienas tautietis jau da 
bar žinotų, kad apsidraudimas 
č;a yra būtinas, nes je> pats ne 
apsrdrausi.e niekas kitas neap- 
draus, ir visokios nelaimės at
veju jau nieaas mumis nesirū
pins.

Jau dabar pats laikas per
žvelgti visiems savąjį tiek kil
nojamą, tiek nekilnojamą tur
tą, ir jei lasiusi kas neagdraus 
ta — apdrausti.

„Savi 
skamba 
obalsiai; 
viškosios Montre- 

agentii' 
me I ai kai

PAIEŠKOJIMAI
Vincas Kvjetelaitis, 48 

Lloyd Que., Hamilton, Ont., 
ieško Raimundo Nauzuerio, at
vykusio iš Alytaus apskr., Sei 
rijų, Kanadon, 1928 29 m.

ATEITIS BE RŪPESCŲ
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

„THE MACCABEES 1NS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju 

mažamečius vaikus.
Inforimacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir drlaudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

PHARMACIE MONTREAL5,--- JC..... M
TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar., vykdami j lietuvių pikni 

ką (atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

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

----- . k- k— ie— . sc ir---- r-36

Turite giminiu ar draugu

kenčiančiu nuo ligų

justi gimtojoj saly ?

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

PALENGVINKITE JŲ KANČIAS PASIŲSDAMI JIEMS VAISTŲ IR MEDICINIS- 

KŲ REIKMENŲ.

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

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

RECEPTAI MUSŲ special ybė
PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN «

Alb. NORKEL1ŪNO AQENTUROJE |
MONTREALENTERFRISESREG'D. S

MONTREAL PHARMACIE
Vienintelė lietuviška apdraud os agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaištų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti

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

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

Savininkas — vaistininkas C. E DUQUETTE.

DIDŽIAUSIA PASAULYJE VAISTŲ KRAUTUVE

HA. 7251 °1 a i» n a k t iH A. 7251
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MOWT^REAl Musu gerbiamiems skatytojams

JONINĖS MONTREALY PRAĖJO GRAŽIAI.
Joninių išvakarės suruošė 

prancūzai ir latvia*, kur*e Joni
nes paprastai švenčia ypalin 
gai iškilmingai. Ville Lasalle 
buvo tų iškilmių centras. Čia 
panke VUle Lasalle savivaldy
bė pakūrė laužą, leido raketas 
ir (tt. O latviai ir lietuvių gegu 
nių aikštėje suruošė savo Joni
nių išvakares su savo garsiu 
>»Lygo Jani“.

Montrealio prancūzai bir
želio 24 d. darė karnavalą — 
eiseną, kurioje dalyvavo įvai
rių tautų žmonės su savo spe 
cifimais pasipuošimais ir’tt. 
Eisenoje pirmą kartą dalyvavo 
japonai, kurių daugiausia čia 
apsigyveno praėjusio karo me 
tu.

Buvo kvieėimi dalyvauti ir 
Pabaltijo tautų žmonės, bet 
jie, gavę labai trumpą laiką pa
siruošti, nusistatė nedalyvauti.

Sekęs po to sekmadienis, bir 
žel’*o 25 d., praėjo taip pat Jo
ninių vardu. Akademinis sam- 
būrys suruošė autobusu išvy
kimą į užmiestį. Dalyvavo apie 
.50 asmenų, kurie gražiai *r įdo 
rniai praleido dieną kalnuose.

Lietuvių parapijos svetainė 
j e po bažnyca buvo Joninių 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
apie 50 asmenų.

P. Jonui Staniuliui Joninės, 
kaip staigmena, buvo suruoš 
tos už miesto. Jose ta'*p pat 
dalyvavo apie 50 asmenų. Ir 
č’a bičiuliškai laikas praleistas 
gražiai *r maloniai.

D*džiausis Montrealio lietu
vių subuvimas buvo gamtoje, 
gegužinių piknikų vietoje, 
kur buvo susirinkusių apie 500 
asmenų. Kadangi diena buvo 
graži, tai visas popietis gana 
maloniai buvo praleistas. At
silankė daug gražaus jaunimo, 
kuris pasišoko, pasivaikščiojo 
ir, bendrai, gražiai praleido lai 
ką. Piknike atsilankė svečių iš 
Amerikos ir kitų Kanados vie
tų. Susidarė naujų pažinčių.

Žodžiu, Montrealiečiai Joni 
nes turėjo neblogas.

MIRĖ ,»NL“ SKAITYTOJAS
Birželio 22 d., paralyžiaus iš 

tiktas ir iškritęs iš važiuojan
čio sunkvežimio, mirė senas 
niontrealieUs ir senas „NL“ 
skaitytojas Kazys Ąugustis, 
gyvenęs 2331 Grand Trunk.

Pirmadienį Montrealio ka
puose Kazys Augustais palaido
ms. Jam laidotuves rūpino ir 
gražiai palaidojo iš JAV, iš 
Waterburio atvykęs jo brolis 
Povilas Auguątis. Velionies 
-aidojimu ir globojimu daug 
dar rūpinos* ir J. Leknjckas. 
Į kapus velionies palaikus ly
dėjo ir apeigas atliko prancū
zų katalikų kunigas.

PAGAVO MONTREALlšKĮ 
ŽUDIKĄ

JAV, Montanoje, pagautas 
plėšikas T. Rossleris, kuris 
bandė apiplėšti Toronto banką 
Montrealyje ir nošovė pašto- 
jusį jam kebą policininką. Vi
sa tai įvyko dienos metu, kas 
parodo, kad plėšikas Rossleris 
yra drąsus akiplėša.

SEKMADIENĮ BUS 
GEGUŽINĖ - PIKNIKAS.

ŠĮ sekmadienį, liepos 2 d. 
Montrealio lietuvių gegužinių 
— piknikų v-etoje bus geguži
nė, kuri prasidės antrą valan
dą po pietų. Bus muzika, šo
kiai ir veiks įbufettas.

Piknikų vieta pasiekiama 
tramvajais ir autobusais, ku- 
jie eina į VUle Lasalle. Ville 
Lasalle geriau persėsti į Lachi 
nės autobusą, kuris daveža ūgi 
gegužinių vietos, prie tautie
čio B. Jazoko svetainės (Ed
vard ir 6 Avė kamĮio), nes č*a 
autobusas esti tuščias. Bet je’i 
kas nori pasivaikščioti, gali ir 
nnnnnnnrmmnnmm

IŠNUOMOJAMAS

pėsčias iš La Salle eiti paupio 
plentu.

Autobusas, kuris eina į La- 
chinę, sustoja prie fannos 
(tuojau už Golfo lauko), ku
rios vaismedžių sode, obelų, 
kriaušių *r kitokių medžių pa 
vėsyje, yra gegužinių vieta. 
Išlipus iš autobuso eiti deši
nėn per farmos kiemą, kebu, 
kuris nuveda tiesiai į piknikų 
vietą, esančią už 200 žingsnių 
nuo autobuso sustojimo vietos. 

Visi tautiečiai malonia* kvie 
člami atsilankyt* ir atsivesti su 
savimi giminių, pažįstamų, sve 
Čių iš kitų Uetuvių kolonijų bei 
atvykstančių iš JAV.
SKAUTAMS VYČIAMS IR 

VYČIAMS KANDIDATAMS. 
Ateinantį šeštadienį, liepos 

1 d. Įvyks iškyla į St. Adolfe. 
Renkamės uniformuoti 
centrahnėj stoty, ties 10 
nu, lyg'*ai 8 vai. 30 min. 
Iškyla tęsis dvi dienas.

Draugovės vadas.
SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 

tėvams, globėjams ir rėmė
jams pranešama, kad liepos 9 
d., 2 vai. 30 min. Parapijos 
svetainėje šaukiamas steigia
masis jų būrelio susirinkimas. 
Jauskite pareigą padėti beau
gančiam jaunimui ir savo pata 
rimais pagelbėti auklėj mo 
klausimuose. Jūsų atsilanky
mas ir dalyvavimas busimąją 
mc būrelyje bus sutiktas su 
tikrai nuoširdžiu dėkingumu. 
Montrealio skgutų čių Tuntas.

KOMUNISTAI 
BOIKOTUOJA

Patirta, kad Montrealio ko
munistai pradėjo boikotuoti ne 
komun'istų arba atsimetus*ųjų 
nuo jų krautuves, įmones ir 
t. t.

Jeigu taip, tai ar nelkomunis 
ta* gali savo lojalumu remti de 
mokratijos išdavikus — komu 
n*stus?

LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE

Viešėdamas Kanadoje ir 
kydamas įvairias jos vietas, 
šiomis dienomis Montrealy vie 
sėjo iš Čikagos atvykęs p. Pet 
ras Vyčius, kuris lankėsi ir „N 
L“ redakcijoje. P. Vyčius už 
siprenumeravo ,,NL“.
SUGRĮŽO MONTREALIN

Bandęs redaguoti Toronae 
„Laisvąją Lietuvą“, p. Jonas 
Nevaidauskas sugrįžo Montre- 
al'*n *r žada čįa pastoviai apsi- 

; gyventi.

LANKĖSI IŠ JAV
Praėjusią savaitę iš JAV 

■ anikėsi Montrealy; pp. Povi
laičiai iŠ Čikagos pas pp. Šipe- 

[ bus, p. 
Cicero, 
sūnaus 
Ponai 
Besąsparienė iš 
pas pp. Liaud'*nskus. 
atsilankė ir Montrealio lietu
vių piknike. Pp. Liesuna*Čia'* 
„Nepr. Lietuvai“ paaukojo 
dolerius.

SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS 

neįvykęs praėjusį sekmadienį, 
skelbiamas šį sekmad-enį pik
nikų aikštėje 4 vai. p. p. Kvie 
čiami dalyvauji ir susidomėję 
apsidraudimu sveikatos bei ne
laimingų atsit*kimų atveju.

ARTISTŲ PADĖKA
Pirmąjam Lietuvių Dramos 

Teatro „Živilės“ spektakliui 
besiruošiant, buvo susilaukta 
didelio Montrealio visuomenės 
pritarimo ir aktingos, gražios 
talkos. Tebūnie leista bent 
kuklia padėka paminėti nuošir 
džius teatro bičiulius ir rėmė
jus: „Nepi įklausomą Lietu
vą“, parėmusią teatrą pakarto
tine paskolai ir skelbimais, 
daug padėjusius pp. Kardelius, 

kambarys vedusiems ir vienas Juškevičius, Tamošaičius, Lėk 
kambarys mergaitei; 1064 Ri- niekus, Jonynus, “ 

vervieu Avė, VerjJun,
Tėlef: TR 5929

Esant daugeliu* pageidavi
mų, ypač iš seniau Kanadoje 
gyvenančių tautiečių, „NL“ 
administracija kartkartėmis iš 

.’iuntinėja pranešmus apie pre 
numerates užsibaigimą, pi ašy 
dama ją atnaujinti, ir, jei yra 
užsilikusi, ją išlyginti.

Šiomis dienomis esame iš
siuntę daliai prenumeratorių, 
šių pranešimų. Šia proga ma
loniai prašome jau dabar atsi
liepti į mūsų priminimą, kad 
kartais „NL“ prenumerata ne
užsimirštų eglėje daugelio kas 
dieninių reikalų. Taip pat ma 
loniai prašome dar neatsihepu 
s'iųjų į anksčiau išsiuntinėtus 
priminimus galimai greičiau at 
siųsi prenumeratos mokestį, 
kad nesusūrukdytų laikraščio 
siuntinėjimas.

LIETUVIŲ INŽINIERIŲ IR ARCHITEKTŲ ŽINIAI
Visi Colegos gyvenantieji 

Kanadoje, dar neįsįtoję į Pašau 
l*o Lietuvių Inžinierių ir Archi 
tektų S-gą (PLIAS), kvie
čiame įstoti į tos Oganizacijos 
Kanados Skyrių Toronte.

pašykite PLIAS Valdybai,

Maloniai prašome ir visų ki 
tų atsinaujinti prenumeiatas 
nelaukiant pranešimų.

Šia proga primename, k«d 
nėra reikalo laukti prenumera
tos paskutiniųjų dienų, nes pri 
siųstasis mokestis užskaitomas 
atatinkamam laikotarpiui pir
myn, skaitant nuo užsibaiguno 
datos.

Dėkojame iš anksto už Ger
biamų Skaitytojų malonų dė
mesį savajam laikraščiui.

Be ko kith pranešama, kad 
paprasčiausia yra pinigus siųs 
ti įdėjus juos į voką. Tok*u at
veju yra mažiausia rūpesčio — 
nereikia ne* paštan eiti, nei or
derių išpirkinėti.

„NL“ Administracija,

CNR 
pero- 
ryto.

o. J. Sližys, 53 Hewitt Ave, 
Toronto, Ont.

PL I AS nariai, pakeitę adre
sus, prašomi pranešti naujus 
adesus ten pat.

P LIAS Kanados Skyriaus 
Toronto Valdyba.

c.

Laiškai Redakcijai
B., kaipo vieno daktaro asis
tentei. Šiomis dienomis ta rpa 
r* ponia, kaipo gydytoja, ieško 
jusi' atitinkamo darbo Hamil
tone ir jau dirba pas privačius 
ukrainiečių gydytojus. Pažy
mėtina, kad jinai jau turi kana- 
cl’škos įstaigos raštą, kur-aine 
pažymėta — esanti daktarė ir 
tuo raštu operuoja.

Šiuo savo straipsniu noriu at

lan-

Bernadišius su šeima iš 
pas pp. Vauįišas jų 

vestuvių Jirogaę 
L*esūnaič*a* ir ponia 

Waterburio 
Vis* jie
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Prašau patalpinti šį str. ,,N. 
L.”. Už str. faktų tikrumą at
sakau.

Pasitaiko mūsų lietuvių tar
pe žmonių, kurie, atvykę į Ka 
aadą, pasivadina daktarais bei 
kitom profesijom, visai tokiais 
nebūdami. Savaime supranta
ma, tokie žmonės yra žalingi. 
Vietos gyventojai, susidūrę su 
takiais „intelektualais“, susida 
io sau klaidingą vaizdą apie kreipti Lietuvos gydytojų dė 
Lietuvos mokslo lygį Be to, • 
tokie asmenys kenkia tikrie
siems profesionalams, kurie i 
čia nori pradėti dirbti savo ■ 
profesijose.

Štai labai nemalonus pavyz
dys. 1948 metų rudenį ponią*. 
B., pasivadinusi medicinos dak 
tarė, dirbo Homewood sana
torijoje, Guelph. Tikrumoje 
jinai išviso nėra studijavusi me 
d’cinos ir, rodos, nėra net lan
kiusi seserų kursų. Žinoma, 
su ja kaip su daktare, buvo 
skaitomasi. Svarbiausia, kad 
jai buvo pavesta atlikti kai ku- 
i >e mediciniški darbai ir net 
labolatorimai tyrimai. Kaip pa 
vestą darbą atliko, skaitytojai 
tai gab įsivaizduoti. Apsiskan 
dalino! Bematant iš paminėtų 
pareigų buvo atleista. Visa ne 
laimė, kad vietiniai gydytojai 
pradžioje buvo įsitilk.inę, jog 
Lietuvos gydytojai ant tiek ne 
mokšos, kad net nesugeba pa
imti iš ligonio kraują. Kaip tik 
po pasakyto įvykio ton pačion 
sanatorijon buvau paskirta at 
likti metų sutartį ir čia man 
paaiškėjo ponios B. čia padary 
los negerovės.

Ponia B. lietuvių buvo įspė" 
ta dėl jos pas*vadinimo dakta 
le. Atrodė, kad šis įspėjimas 
ir nepasiseKęs bandymas Ho- 
mewoode ponią B. atgrąsys to 
bau nuo panašių veiksmų. Pa
aiškėjo kitaip. Apleidusi Gu
elph ir toliau panašiai „repre
zentavo“ L’etuvos gydytojus. 
Štai tame pačiame laikraštyje 
skaitėme sveikinimus poniai

mesį ir palieku jų nuožiūrai 
kaip užkirsti kelią, kad ateityje 
nebūtų pažeidžiama Lietuvos 
mokslo garbė.

Med. gyd, Ona Valaitienė. 
Guelph, Hom. San.

Didž. Gerb. Pone Reda|ktoriau!
Perskaitęs „Nepr. L.“ 23 

Nr. tilpusį p. Z. Rimšos laiš- 
ką Tamstai, supratau, kad jis 
liečia ir mane.

Visų pirma aš negalėjau su 
tikti su tuo, kad aš buvau su
klydęs, nes žinios mano kores
pondencijai apie p. Rimšą bu
vo gautos iš po pačio, o antras 
dalykas, tai aš esu visai skir
tingos nuomonės dėl p. Rimšos 
laiške minimų „kitų tautų tęs- 
pektavimo ir „civilizuotumo“ 
didelio būtinumo, kad tas pa
dėtų užimti geresnes pozici
jas, ypač mūsų sąlygomis — 
dirbant kartu su menkai piasi- 
lavinusia<s ir sukomun*stėju- 
siais, iš Son priemiesčio Bay 
View ruseliais ir ulkrainie- 
č*ais. . .

Prisimindamas mūsų Tau- 
tos Himno žodžius — „Vardan 
los Lietuvos vienybė težydi“, 
aš savo laišką švelninu.

Aš būsiu labai dėkingas, jei 
šį mano laišką įdėsite į art*" 
miausią „Nepr. Lietuvos“ mf- 
merį.

Reiškiu gilią pagarbą.
Jūsų S. S. Mane korespon

dentas J. Sk, 
1950 mt. birželio m. 12 d.
S. S. Marie, Ont.

Birželio mėn. 2 0d. įvykusia 
me KLB Toronto Apylinkės L 
OK posėdyje, kuriame daly va 
vo visų Toronto lietuviškų or
ganizacijų atstovai, nutarta 
sudaryti Laikinąją Toronto 
Lietuvių Namų Statybos Fon
do Valdybą >š KLT Toronto 
skyriaus, KLS Toronto sky
riaus ir Verslo S-gos atstovų.

Dalyvis,

MENO PARODA 
TORONTE

Lietuvių Dailės Institutas 
Malloney’s Meno Galerijoje, 
66 Grenville St. Toronto (Col 
lege ir Elizabeth kampas) ruo 
šia dailininkų P. Augiaus, V. 
Petravičiaus, V. Rato ir T. Va 
liaus medžio rėžinių parodą, 
vardu: mod. bet. grafika. Pa
roda ruošiama kanadiečių me
nininkams, todėl lietuvių v*suo 
ųjenė prašoma lankytis 4 *r 5 
liepos mėn. dienomis.

Paroda atidaryta po pietų ir 
vakarais. +ej*mas nemokamas.

KORPORANTIŠKAS 
SUBUVIMAS ■

Buvusių korporacijų F*liae-
- Lithuania, Neo-Lithuania., 
Jaunoji Lietuva, Lietuva ir 
Herkus Monte korporantai *r 
iii isterini gyvenantieji Toron
te ir apylinkėse, š. m. liepos 
8 d. 7 vai. p. p. ruošia subuvi
mą, kuris įvyks 346 Bloor St. 
East (,,Wakunda ‘), Toronte.

Korporantai prašomi regis
truotis pas p. Stepaifienę, gyv. 
114 Maion st. Telef. LA 2565 
ki !*epos 5 dienos, kasdien 19

— 20 va).
K. S „ŠVIESA“ 
SUSIRINKIMAS ■

Atvažiuojančių iš JAV sve
čių — šviesiečių proga šaukia
mas K. S. „Šiiesa“ susirinki 
mas, kuris įvyks liepos 7 d. 8 
vai. vakaro „New Vienna“ pa
talpose (kampas Huron ir Har 
bord). Kviečiami dalyvauti na 
riai *r prijaučiantieji.
~ Bus daromas pranešimas 
apie K. S. „Šviesos veiklą ir 
uždavinius JAV.

IŠ DAINIEČIŲ VEIKIMO
Gegužės 26 d. gausus būrys 

dainiečių susirinko, pas A. Gru 
bav*čienę ir dukrą Izabelę, 331 
Lawrence Ave, aptart* labda- 
ios reikalų — patenkint* visus 
gautus gegužės mėn. naujus 
prašymus, pagelbėti maistu te- 
bėsant’ems tremtyje lietu
viams.

Iš dabartiniu momentu gau
namų laiškų, v*s labjau aiškė
ja, kad dabar likusiems trem
tyje labjausiai reikia teikti pa 
gelbą, vis daugiausia* gauna
ma laiškų iš senyvo amžiaus 
žmonių, džiova sergančių li
gonių ir našlių su vaikučiais, 
kuriems emigruoti nėra vilties 
nei galimybės.

Į šitokių žmonių padėtį, dai 
nietės maloniai prašo atkreipti 
tautiečių dėmesį.

Kadangi birželio mėnesiu* te
buvo tik penk* nauji atsišauki-

Bakanavi- 
čius, Vizbarus, Puniškas, Ke- 
rnežytę, Pociūtę ir jos talk’nin 
kų būrį, Barauskaitę, Vaič'ū-

Brangiam tėveliui mirus, A.A, ir P. GRIGAMS 
reiškiame gilią užuojautą

V ir St. Gudaičiai,

naitę, Starijkevičiūtę, Rukšė
nus, Piešinę ir jo oktetą, Luką, 
Nevardauską, Rusiną, Kisielių, j 
raujoką, Aniulį, Gražį, Jocą, 
Kuprevičių, Gorį, Ališauską, , 
Černišovą ir dar daugelį nuošir , 
džių talk-nmkų, kurių prLidė' 
jimo nėra galimybių nei apibū 
d’nti, nei suminėti, nes visi su , 
minėtieji yra daug įvairių dar- . 
bu nudirbę bei daug veiksmų 
atlikę. Taipgi didelė" padėka 
visai skaitlingai Montreal-o vi 
suomenei, atsilankiusiai spek
taklyje 'ir ypač tai jos daliai, 
kuri iš anksto pirko rėmėjų 
garbes bilietus ir tuo sudarė 
galimybę daryti būtinus pasi
ruošimus. Todėl bendromis vi
sų pastangomis „Živilės“ spėk 
taklis tapo Montreal*© lietuvių 
nuosavybe.

Lietuvių Dramos Teatras,

Be dieviškojo įkvėpimo joks 
žmogus nėra didis. (Cicero).

Moteris, kuri savo vyro ne
gali paveikti, yra žąselė; mote
ris. kuri nenori jo paveikti, yra 
šventoji. (M. von Ebner 
Lschenbach).

GEGUŽ1NĖ WELLANDE,
KLB Wellando Apylinkės 

I.aikmas’s Org. Komitetas lie
pos mėn. 9 d. (sekmadiėnĮ) 12 
vai. p. Vinco Bieliūno farmoje 
’uošia didžiulę gegužinę — 
pikniką.

Šokiams gros puiki muzika, 
veiks turtingas bufetas su k*e. 
tais ir minkštais gėrimais.

Wellando ir apylinkės lietu
viai maloniai prašom* liepos 9 
dienos popietę praleisti lietu
viškoje gegužinėje.

Į gegužinę važiuoji iš Web 
iando miesto East Main st. 5 
mylės į rytus. Prie įvažiavimo 
į gegužinės vietą bus iškabin
tas ant kelio rodyklės.

KLB Wellando 
LAO Komitetas

JONINIŲ UGNYS
Delhi lietuvių bendruome

nės apylinkė prie Tilsonburgo, 
birželio 24 d. surengė tradicinį 
Joninių laužą, kurį padegda
mas ūkininkas August*navi- 
č‘us kvietė visus tautiečius tą 
lietuvišką ugnį — karštą tė
vynės meilę ir nuolatinę kovą

už tėvynės laisvę visada palai
kyti, kur mes bebūtumėm. Jo
ninių laužai tą naktį liepsnojo 
Rambyne, kiekviename tėvy
nės piliakalnyje ar kitoje lietu
vių susitelkimo vietoje. š*ą 
tradiciją atsinešė lietuviai ir 
čia — Kanadon.

Laužo programą vykdė Lon 
dono lietuviai — skautai-ės ir 
jaunimo tautinių šokių grupė. 
Liepsnų liežuviams gražia’ žai 
džiant, aidėjo lietuviška daina, 
sukos tautinių šokių darnios 
pynės, tryško humoras ir juo
das. Gausia^ susitelkę tautie
čiai linksmai šnekučiavos, da
lindamiesi savo nuotaikomis *r 
vi įsimindami laisvės dienas tė 
žynėje. L. E-tas,
/ ... 11 ......................... ‘ ‘W
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.

SUDARYTA TORONTO LIETUVIŲ NAMŲ STATY
BOS FONDO LAIKINOJI VALDYBA.

mai, tai dainietės nutarė pa
siųsti daugiau šalpos įvairiose 
Sanatorijose besirandantiems 
džiovininkams.

ŠĮ*ame susir*rukime dainie
čių grupę papildė dvi naujos 
narės — Eleonora Alšausk*e- 
nė ir Jadvyga Zalagenienė.

Mūsų reviz. kom., kurią išsi 
r-nko šis susirinkimas, sudaro 
M. Pociuvienė, A. Ščepavičie- 
nė, V. Abromaitytė ir Z. Užc- 
meckienė.

Kadangi dvi mūsų uolios ir 
darbščios narės ir pirmosios at 
vykusios iš tremties, sukaru
sios laimingus šeimos židinius 
Kanadoje, SI. Kavaliauskaitė - 
Jokubyniėnė ir L. Petrova*tė - 
Novogrodskienė jau susilaukė 
r pirmųjų įpėdinių, tad dainie 
lės, jas nuoširdžiai sveikina ir 
linki gražios ir laimingos atei
ties.

Siūloma surengti gegužynę, 
kur*ai veną gauti sutiko pasi
rūpinti L. Užemeckienė.

Papildyti dainiečių iždą 
pifm. M. F. Jokubyniėnė dova 
noja servizą pienu’* ir cukrui, 
kurį išleidus čia pat susirinki
me gaunama 5.70 cnt. pajamų. 
Susirinkimas baigiamas malo
nių šeimininkių vaišėmis ir sma 
gia visų narių nuotaika. Se
kančiam susirinkimui kviečia 
visas dain'-cies U. Grinskienė 
ir dukros Genė ir Lidija gyve
nančios 570 Dovercourt Rd. 
tarp College ir Blloor gatvių. 
Susirinkimas įvyks 30 d. lie
pos 8 vai. vakaro. Maloniai 
kviečiamos ir narinčios tapt* 
narėmis.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
NAUJŲ ALUDŽIŲ 

ATIDARYMĄ
Toronto gyventojai yra nuo 

monės, kad mieste yra jau per 
daug alaus ir kitų alkohobnių 
gėrimų parduotuvių. Gyvento 
jai yra nusistatę prieš naujų 
aludž'ių ir smuklių atidarymą. 
Organizuotai protestuoja ka
nadiečiai dvasiškiai, mokyto
jai, universitetas ir visuome
nės organizacijos. Jie visi pa- 
aįeiškia Įsitikinimą, kad alko
holis turi neigiamos įtakos jau 
nuomenės auklėjimui. Ypatin 
gai nenorima, kad sva*ginanlie 
ji gėrimai būtų pardavinėjam* 
rajonuose arti universiteto, mo 
kjįklų ir bažnyčių.

Su tikslu painformuot* gy
ventojus ir oganizacijas apie 
naujų leidimų prašymą alkoho 
Uu* pardavinėt’*, Ontario Like 
r*o Įstatymas reikalauja, kad 
pieš kiekvieno naujo prašymo 
svarstymą turi būti skelbiama 
viešai spaudoje ne mažiau 
.kaip du kartus.

PLB Toronto Apylinkės L 
O K — 20 organizacijų delega 
Ji.i — savo posėdyje, birželio 
20 d. išdiskutavęs klausimą są- 
'yšyje su anglų spaudoje pasi- 
todž*usiu skelbimu apie prašy 
r-ą leidimo alui pardavinėti 
94 1 Dundas Street West patai 
pose, balsų dauguma nutarė 
kreiptis raštu į atatinkamą 
kompetentingą įst-gą ir pareikš 
t- pageidavimą, kad dėl mora
linių, estetinių ir etinių prie
žasčių, prašymas, pardavinėti 
alų vyrams ir moterims išvar
dintose patalpose neturėtų bū
ti patenkintas.

Jonas Juškait’s, 
ADVOKATAI IMA.

Toronto advokatai kanadie
čiai už profesinį patarnavimą 
paima nemažas pinigų sumas. 
Suinteresuoti asmenys vienai 
didelei advokatų firmai už iš- 
rūpinimą leidimo alui pardavi
nėti sumoka 200 dolerių. (R!)

KATALIKŲ VEIKIMO 
CENTRO SUVAŽIAVIMAS

Liepos mėn. 1 ir 2 dienomis 
Toronte šaukiamas katalikų 
veikimo centro suvažiavimas 
Kanados Lietuvių katalikų vei
kimo centrui rinkti.

Tomis pačiomis dienomis 
šaukiamas *r katalikių moterų 
suvažiavimas.

Bazė katalikų veikimu* yra 
steigianti spaustuvė. kur* 
spausdina „Tėviškės Žibu
rius“. Nusistatyta sudaryt* ak 
c'nę bendrovę iš 2.000 pajų po 
10 dolerių kiekvienas, (kor).
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