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KORĖJOJE KARAS ĮSIDEGA VIS LABIAU
JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ IR NAUJOS SOVIETŲ SĄJUNGOS UŽMAČIOS.

Lįetuva, įr Latvija, įr Estija, 
ir Suomija. Ne Rusija gi už
puolė Suomiją, bet Suomija 
užpuolė Rusįją. . . Taį sena 
imperįalįstų melo giesmelė. 
Bet meluoti šį kartą vįsai ne 
sįseka, neš

užpuolimo metu Korėjoje 
veikė Jungtįnjų Tautų 
Organizacijos speciali ty

rimo ^komisija,
kurįą pietine Korėja buvo pa
prašiusį atvykti pakontroliuo
ti pasįenio ineįndentų, nes ko
munistai jau veržėsi ne^kartą 
į pietus. Ir ta JT komisija 
oficjaljai pranešė, kad įsiveržė 
ne pietįečįai, bet šjaurječiai į 
pietinę Korėją.

Įdomu, kad pietiečiai nega
lėjo įsįveržtį jau vien todėl, 
kad neturėjo priemonių: ne
turėjo neį tankų neį lėktuvų, 
neį patrankų, nei laivų. Ir da
bar negalį pasipriešinti, nes 
neturi ginklų, o jų dar nespė
jo ir JAV prįstatytį. — 
yra žiaurį tikrovė.

Tačjau, nežiūrint to, 
vos radijas transliavo 
užsienių reikalų 
Gromykos kalbą, 
tvįrtino tą melą, kad šiaurie
čius užpuolė pietįečiaį. . . Jjs 
per radįją davė įsakymą par
tijoj organizuoti mitingus įr 
visur prįįmti rezoliucijas, nu
kreiptas prješ Ameriką. Da
bar SSRS ,,vergaį nužemintie
ji“ pildo vaidžįos įsakymą įr 
mitinguoja, grūdami partijos 
beį vaidžįos.

Maža to,
Maskva Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausy

bėj įteįkė notą, 
kurįoje tvirtina, kad Korėjoje 
vykstąs pilielįnis karas tarp 
pačių Korėjos gyventojų, — 
todėi esą nevalįa kitoms vals
tybėms į jį kįštis, ir Amerika 
turintį atšuaktį iš Korėjos ka 
rįuomenę.

Mes žįnome, kad Maskva 
meisteris kurstyti vidaus ka
rus, tačiau juk čja ne pietį- 
nėję Korėjoje įvyko koks su
kilimas, kurįs išsiplėtė į vi
daus karą, bet įvyko ginkluo
tas pietįnės Korėjos užpuoli
mas įš už sįenos. Tai yra vį- 
saį kas kita. Ir čia jokia suk
ta kazujstika negali apsukti 
faktų tikrumo.

Amerika j SSRS notą 
nebuvo atsakiusį. Tačiau 
aįšku, kad JA Valstybės tos 
noįtos nepriims, nes jį grin- 
džjama melagingais argumen
tais ir nįeko bendra su tikrove 
neturį, (k);

Jungtįnės Amerikos Vals 
tybės šiemet nepriklausomy- i 
bės, paskelbtos 1776 metų lįe- ; 
pos 4 dieną, šventę minėjo 1 
naujo karo ženkle. Šių metų : 
JAV nepriklausomybės šven- i 
tė gyvaj prisįminta. Kaip : 
anuomet ėjo kovos už Ameri
kos laįsvę, kuri tačiau Ameri
kos kovotojų buvo plačįai su
prasta — ne tįktai kaip Ame 
rįkos išlaisvinimo, bet vįsą- 
žmonįška prasme, taip lygiai 
dabar JAV, pildydama di- 
džįuosius JAV kūrėjų idealus, 
pirmoji stojo prieš smurtą, 
prįeš užpuolįkus, prieš prigim 
tųjų tejsių, kurįos taįp gra- 
žįaį ir iškilmįngai įrašytos 
JAV laįsvės deklaracijoje, 
laužytojus ir totaiistinįus pa 
vergėjus.

JAV ta pačįa proga prįsjmi 
nė Jeffersono įr kįtų didžiųjų 
savo vyrų testementus, kurie 
kalba

ne tiktai apie Amerikos, 
bet ir vįsos žmonijos lais
vę ir teįses būtį lais

viems, ir tas teįses 
mokėti gintį,

Šja prasme Jungtinių Aine- 
tikos Valstybių pavyzdys yra 
aukščiau vįsų tautų įr aukš
čiau vįsų valstybių. Šis pa
vyzdys iškalbingai patvįrtįna, 
kad ta tauta, ta vlstybė, kurio 
je gimė žmogaus įr piliečio 
teįsių deklaracija, tebėra ją su 
kūrusiųjų prįncįpų saugotoja 
ir gynėja.

Taį tikri žodžiai, nes JAV 
žmonės šiandien jau miršta už 
tuos didžius idealus. Miršta 
svetimoje žemėje. Mįršta už 
bendrus vįsos žmonijos idea
lus. Nes tajka, kaip ir laįsvė, 
yra nedaloma.

Jau antra savaitė kaį Korė
joje vyksta 'karas. Visų žmo
nija nepaprastu nervu įtempi 
mu seka tą karą. Nė tiek ka
rą, kuris dar tėra tįktaį įžen
giamojoje stadijoje, bet seka 
tų įvykių raidą susirūpinę, 

ar prasįdėjęs įkąrąs bus su 
stabdytas, ar jjs išsiplės 
į Trečiąjį Pasaulinį karą? 
Amerįkos, Kanados, Didžio 

sįos Brįtanijos, Australijos, 
Naujosios Zelandįjos, Olandi
jos valstybės, vykdydamos 
Jungtinių Tautų Organizaci
jos reįkalavimą, jau yra įsijun 
gusįos į sudraudžįamąjį karą. 
Ir 41 Jungtinių Tautų Organį 
zacijaį praklausanti vlastybė 
yra pasisakiusį už Jungtinių 
Tautų Organizacijos rezoljucj 
ją, įpareigojančią gintį užpul
tąją Korėjos respubliką.

Tuo būdu moralinįs Jungti
nių Tautų Organizacijos au- 
torfte^as pakilo n'epaprsataį. 
Sovįetų Sąjunga mane, kad 
Jungtinių Tautų Organizaci
ja tokįa pat bejėgė, kaip ir bu 
vusi Tautų Sąjunga, kurį ne
sugebėjo reaguoti nei dėl Vjl- 
nįaus, nei dėl Saaro krašto 
grobįmo. Bet stipriai apsiri
ko. Žmonija praeities neuž
miršo. Iš praeities kliadų mo 
komasj ir daromos tinkamos iš 
vados.

Sekant įvykių raidą, reįkįa 
pasakyti, kad

Maskva į JAV ir Anglijos 
notas atsakė neigiamai, 
Maskva pasisakė j Korėjos 

reiklaus nesikišiantj. Bet ta
me Maskvos atsakyme slepiasi 
klasta.

Maskva tvįrtjną, kad ne 
šiaurinė, Maskvos valdomoji, 
Korėja užpuolė pietinę, bet 
atvirkščiai. Taį, . įprastas 
Maskvos melas. Mes gį žino
me, kad Maskva visada yra 
,,vargšė“, kurią vi®i sktįau
džia įr visį ją užpuldinėja: ir

dar 
yra

Tokia

Mask- 
SSRS 

minįsterįo 
kurįoje jis Ka,irįame apatiniame kampe— Korėjos situacijos planas su 38 paralele, kuria eina tarp 

abiejų Korej .. sjena įr dešinėje—Korėjos respublikos sostinei Keijo - Seoulo srįtįs, kur 
vyksta karas. Han upe eina frontas. Mūšiai vyksta prįe Seoulo uosto — Inchon, S'eou

lo aerodromo KįmpA ir ypač stiprūs prie Suwon.

KORĖJA IR JOS KARAS
Kraštas įr turtai. 1

Korėja yra rytinis Azijos pu 
siasaljs tarp Geltonosios įr Ja 
ponų jūros. Jos plotas — 85. 
246 kvadratinės mylios. Gy
ventojų turi apie 25 mįlionus. 
Jįe yra mongolų rasės, kalba 
savo korejiečįų kalba. Reli
giniu atžvilgiu — vįenį kon 
fucįninkaį, kiti budajječiai, 
tretį šinto tikybos, krįkščįo- 
nįų nedaug. Daugelis beras 
čių. S'eoule yra universitetas 
įr pietinėse Korėjos švietimas 
buvo pradėjęs kilti. Korėja 
turtinga gamtos turtais — tu 
rį aukso, sidabro, vario, ge
ležies, švino, mangano, naf
tos, anglįes. Šįe turtai vilioja 
komunistinius imperialistus.

Truputis istorijos.
Korėja savo įstorjją veda 

įš dvylikto amžiaus prieš Kiįs 
tų. Dėl geografįnės padėties 
ji. lyg *r Lįetuva, neturi ramy 
bės: yra nuolatinių užpuoli
mų objektas. Dėl Korėjos* rį- 
valįzuoja Kiniją, Rusija ir Ja
ponija. Korėja buvo savaran
kiška. Ir kai Rusįja pabandė 
uždėti savo meškos lapą, kilo 
1904 m. karas. Po to Korėja 
pateko į Japonijos kontrolę, 

Naujas Sovietų sabotažas Berlyne 
„N L“ korespondento pranešimas iš Berlyno,

Paskutinės žinios Berlyne vakariniam Berlynui sovįetį- 
buvo gana aliarmuojančios. 
Prasjdėjęs sovietų užpuolimas 
Korėjos respublikos čja buvo 
sukėlęs didelį susirūpinimą įr 
sąmyšį. Kaįkas net laukė, kad 
ir Berlyne prasidės karas. Bet 
Jungtinėms Tautoms pradėjus 
vykdyti savo įsipareigojimus, 
nuotaįkos atslūgo įr sugrįžo 
nusiraminimas, nors įr ne vi
suose gyventojuose.

Berlyne turimomis žinio
mis, Korėjos užpuolimo įnįcia 
lorįų eilėje ypač pabrėžiama 
Molotovo pavardė. Molotovas 
Poljtbiure įrodinėjęs, kad JT 
nepajudės ir visa Korėja bus 
užįmta Sovįetų. Todėl dabar 
Molotovui tenką ir vjsas odiu 
mas už sukeltą karą, kurįn S 
SRS dar nesiryžta, oficialiai 
pulti, n<>rs tą karą pradėjo jį.

Tačiau, kaip priemonė, ku 
ri vakarjeejus turi apsunkinti, kapituliaciją.

nis sektorius nutraukė elekt
ros ir vandens tiekimą. Taį 
naujas sovietinis sabotažas, 
kuris dar nežinia kuo pasi
baigs.

— Čekoslovakijos ambasa
dai Londone kaž kas Iškūlė 7 
langus. Dėl to įteikta protes* 
to nota.

— Prasįdejus Korėjos ka* 
ruį, JAV okupacinis viršinin
kas Vokietijoje gen. Mac Cloy 
pareiškė, kad JAV įš Europos 
nepasjtiauks ligtol, kol nenu
sistovės tajca įr rimtis.

— Londone susirinkę JAV, 
DB įr Prancūzijos užsienių 
reį^calų minįsterių pav. per
žiūrėjo Vokietijos okupacijos 
statutą ir nutarė, kad šįos trys 
v-bėsi save lai|ro baigusiomis 
karą su Vokietija nuo tos die
nos, kada Vokietija pasirašė

bet buvo skaitoma savaraukiš 
ka, kol 1910 m. Japonija ją 
formaliai okupavo.

Baigiantis paskutiniam ka
rui, SSRS pasiskubino oku
puoti šiaurinę Korėjos dalį, ku 
rioje sudarė marionetinę Mask 
vos diriguojamą valdžią. 1946 
m. Jungtinių Tautų nutarimu 
Korėja buvo paskelbta nepri
klausoma ir nutarta sujungti 
šiaurinę dalį su pietine. Jau 
buvo sudaryta ir bendra val
džia iš abiejų dalių, bet Sovje 
tų Sąjunga atsisakė pasitrauk 
ti ir ligi šiol laiko ją okupuo
tą. Suorganizavo joje kariuo
menę, apginklavo ją įr pradė
jo gangsterįškus pietinės Ko
rėjos užpuolimus, — pagalįau 
įsiveržė karine, jėga.

Korėjos karas.
Jungtinių Tautų Organiza

cija, vykdydama savo chartą, 
stojo užpultosios pįetjnės Ko
rėjos respubbkos gintį. Bet 
Maskvos paruoštasis užpuoli
mas yra stipriai paruoštas, iš 
anksto orgaiųzuotas įr štai 
giaj pradėtas. — todėl ir at
siekė žymįų rezultatų. Netru
kus buvo užjmta respublikos 
sostjnė Seoul - Keijo.

, Beginkliai ir kariškai neor-

— Trumanui įsakius 7 es
kadrai saugoti Formozą,, 
Čįlangkaišekas nutraukė karo 
veiksmus prieš Kinijos komu
nistus.

— Kalifornijoje mirė pravos 
lavų archįmandritsa Feofįlas, 
kuris valdė JAV ir Kanados 
pravoslavų bažnyčias.

— Laisvųjų profesinių są
jungų organizacija pasįsakė 
už JT palaįkymą prieš užpuo
likus.

— Bįrželio 29 d. Berlyne 
pasįbaigė Kultūros laisvei gjn 
ti kongresas, kurįs^ pasisakė, 
kad nuolatinės nuolaidos agre 
šoriui jį tįktai skatina nau- 
joms agresijoms.

— Dvi Čekoslovakų kovo 
tojos su totalizmu —^Flamen- 
kova buvo nužudyta nacių, ° 
Skorokova dabar nužudyta ko 
muįnstų.

Politinis veidrodis
Pro naujausią Newsweek 

perįskopą
Spaudimas į Achesaną,

Respublikonai bandys, kad 
užs. reįkalų minjsterjs Ache 
sonas būtų atleistas ;š parei
gų. Tam pagrindą sudarė Ko 
rėjos krizė, kuri esantį nau
jas įrodymas „nusigyvenusios 
politikos Azijoje“. Tačiau 
Trumanas tvįrtaį laįkysįa sa
vo minįsterjo, nes jis turį pre 
zidiento visišką pasitikėjimą. 
Trumanas mano, kad Acheso- 
nas esąs vįenas įš puikiausių 
užs. reįkalų miįnisterių Anierį 
kos istorijoje.

MacArthur liks Japonijoje,
Įvykįai Korėjoje sumaišė 

gen. MacArthur planus. Jis 
buvo palankus greitam taikos 
sutarties sudarymui su Japo
nija ir prieš keletą dienų bu
vo nusprendęs grįžtą į Ameri
ką. Tačiau dabar nenumato
ma,, kad jis greitai grįžtų į na 
mus.

Strategiškas išvykimas.
Tokįo oficialios įstaigos gal 

voja, kad Korėjos invazija pa- 
aiškjna, kodėl sovįetų gen. De 
revianko ir didžiuma jo štabo 
naiįų nesenjai vįsaį paslaptįn- 
gaį išvyko iš Japonijos. Š. Ko 
rėjos įsibrovėliai galėjo su
čiupti keletą amerikįečįų, įr 
jeigu tai pavyktų Kremlius ne 
norėjo, kad Amerika Tokio su 
imtų rusus.
Naujos nuolaidos Vokietijai.

Vakarįečiai ruošia naujas 
Vokietijai nuolaidas. Liepos 
gale Londone įvykstančioje 
konferencijoje greičiusiaį bū
siąs pakeistas Vakarų Vokįe 
tįjos okupacįnis statutas; 1. 
Vokietija gaus savo užs. ieika 
lų ministeriją; 2. atsakomybę 
tvarkytį savo pramonę įr 3. 
lygų balsą Europos gynybos 
planavime. Tačiau neatrodo, 
kad būtų greitai atsisakyta 
nuo karo padėties pakeitimo, 
nes Britanija ir JAV tam prie 
šįngos.

Padjdins gynybos išlaidas.
Karas Korėjoje pabaigs gin 

čus dėl gynybos išlajdų įr mi
nister įs Johnson turės atsįsa- 
kyti nuo ekonomijos planų. 
Kongreso bus prašoma, kad lė 
šos karo reikalams būtų padi
dintos. kaįp to pageįdavę 
jungtinio štabo viršinįnkaį, 
nes jie daugiau nenorėję, ne
gu Johnson Kongreso yra pra
šęs, prįeš /kaio pradžią Korė 
joj. Taįp pat JAV vse griež
tesnę politiką Pacifįke, nežiū
rint to, kaip seksis Korėjoje, 
Taįp pat karį nė parama For- 
mozaį, Indo Kinijai, įr ki
tiems Tol. Rytų kraštams, ku
riems grąsina Sovietai, bus žy 
mįai paspartįnta.

Ryšium su įvykį ąį§ Tol. Ry 
tuosĮe, Amerika griežčiausiai 
prįešinsis Raudonosios Kini
jos įsileidimui į JT. Tuo bū
du Trįgve Lįe darbas nueįs 
veltui.

Atšalimas nuo Atlanto Pakto?
Anglija įr keletas Atlanto 

Pakto dalyvių šąla nuo duotų 
Įsipareigojimų. Jje bijo, kad 
Atlanto Taryba galįntį pa
virsti virštautįniu organu. 
Ypatingai,, Anglijos atsimeti
mas nuo Šumano plano parodo 
jos bajinę, kad taryba galintį 
savyje sutelkti tį^k jėgos, ku 
rios kai kurios vyrįusybės nie 
kada nebuvo linkusios kitiems 
perduoti.

Britai prekiauja,,.
Anglų prekybinės bendro

vės paskutinėmis savaitėmis 
nusiuntė į Šanchajų aviacinio 
benzįno, kur stovį apįe 80 — 
150 sovietų sprausminjų nai
kintojų. . .

Br< Aušrotas.

ganįzuotj prietilčiai ligšįol vis 
dar traukiasi, nors jau jiems 
padeda JT nariai, o visų pir
ma JAV, kurios gen. Mac 
Arthuras yra vyi-įausįs JT jė
gų vadas.

Pietiečiui jau buvo stabili
zavę frontą prie upės Han, ta 
čiau komunįstai panaudojo vį 
sas priemones ir frontą sulau
žė. Paskutinėmis žiniomis jie 
vis dar ėjo pįrmyn, nors Mac 
Arthuro štabas praneša, kad 
jie bus sulaikyti įr atmušti at 
gal. Jungtinis laivynas sunai
kino beveik vįsus 'komunį&tų 
laivus, kurje bandė kaip »U”’S 
reįkštjs. Jungtinių Tautų jė 
gos jau bombarduoja , šiauri
nės Korėjos karinius objek
tus. Ore jau vyrauja JT jėgos. 
Tikimasi, kad įr sausumoje 
JT jėgos pajms netri&us vįr 
šų.

JAU ATVYKO 20 000 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 
1950 m. liepos 1 d. ,,S. S.

General Black“ atvyko į New 
Yorko uostą 20.000 asįs lietu
vis tremtinys pagal D. P. ak
tą. Ji yra Orantajtė Jūratė, 
6 metų amžįaus mergaitė su 
tėvaįs vykstanti pas ' gim'nes 
Cleveland,Ohio.
DR, ŠLIUPO PAMINKLAS

VII. 9 Čįkagos lietuvių Tau 
tįnėse Kapinėse bus atideng
tas Dr. Jono Šliupo paminklas.

Gjedos dajninjnkas Al
girdas Brazįs į r daįnininkė 
Estelle Bagdonaįtė.

Kalbas pasakys k»nsulas 
Dr. Petras Daudžvardis, Ame 
rikos Lietuvių Tarybos iždį- 
ninjkas Mikas Vaidyla įr ALT 
sekretorįus Dr. Pįjus Grigai
tis.

Dįngsta dokumentaį.
Du diplomatiniai pakjetaj su 

slaptais dokumentais, Iječian 
čiaįs Indo • Kinijos karą, 
paslaptįngai dįngo iš lėktuvų 
likučių prieš dvi savaites nu 
kritusių Persijos įlankoje.

— JAV senatas pripažino 
valstybių teises Aliaskai įr Ha 
vajams.

— Naujai sudarytam Hen
ry Queuille kabinetui Prancū
zijos parlamentas išreiškė ne
pasitikėjimą. Prezidentas rū- 
pįnasį naujo kabineto sudary
mu.
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— Aš tvarką išlaikysiu, — 
išėjo į Vidaus re’kalų ministe
riją, kuri buy o vis a. vis „Var
po" bandrovės namų. Gedvi
lą jį paskyrė Tauragės apskri 
ties viršininku. Deja., neil
gam: jis netujkus komunistų 
buvo suimtas ir kalėjime išbu 
vo ligi vokiečiai užpuolė ru
sus ir BHdušą išleido iš kalė
jimo. Dabar jis Čikagoje.

Dienraščiai perdėm . buvo 
jau užversti komunistine pro
paganda. Dienraščiai buvo už 
persti niekinimu ir dergimu 
visko, kas buvo praeity gera 
ar bloga. Difenrašč>ai buvo 
prievartaujami niekinti Lietu
vos Nepriklausomybę. Susida
rė labai kebli padėtis, nes ( 

dienraščius redagavo ne 
redaktoriai, o komunistų 

partija
ir per Pr. DaJidės įstaigą, Vi 
suomeninio darbo Vadybą, įsa 
kinėjo viską dėti. Mane šiur
pas ėmė, kad po „Lietuvos Ži 
niomls” vis dar tebebuvo ma
no parašas.

Keliom dienom praėjus į re 
dakciją užėjo dr. K. Grimus.

— Kas daryti? Taip leisti 
„L. Žinias“, negahma! — sa
kė jis.

— Aišku, kad negalima, 
bet kad ir uždaryti neleidžia, 
— atsakiau.

(Nukelta į 7 psl.)
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Krautuvės jau stigo prekių. 
Tarnautojai stovėjo už tuščių 
stalų. Ypač greit rusai išpirko 
laikrodžius, nes Lietuvoje jie 
buvo pigūs — už 15 litų gali
ma buvo nusipirkt* švaicariš- 
ką laikrodį. Vėliau rusai pri
siuntė savų ,,buldogų", bet 
jau po 300 rublių. O šie buvo 
blogesni, negu deš’lmčialičiai. 
Viešpatavo suirutė.

Kadangi naujoji valdžia pa
sisakė už Lietuvos nepriklauso 
mybę, tai politinės Lietuvos 
srovės, nors ir nelegalizuotos, 
bet. savo sambūriuose nutarė 
palaikyti šią valdžią, kuri gįn- 

. .• Taipgi 
buvo nutarta eiti į visas tarny 
bas ir užimti pareigas,

Neatsim-ctnu kurią birželio 
dieną, pas mane į „Lietuvos 
Žinių” redakciją iš pat ryto už 
ėjo Jonas Bildušas iir pasisa
kė, kad jį išsikvietęs vid. reik, 
mln. M. Gedvilą ir siūlęs jam 
Tauragės apskrities viršinin
ko pareigas. J. Bildušas suti
kimo nedavęs ir klausia mar 
ne, kaip pasielgti? Jis žinąs, 
kad iš to nieko gera negali bū- 
jti, bet jis pasiduodąs Liaudi
ninkų sąjungos, kuriai jis pri
klauso, direktyvoms. Aš jam 
pasakiau, kad yra nusistaty
mas laikytis nepriklausomybės 
priįncipų ir pareigas užimti. 
Apsiveikė žmogus mano aki
vaizdoje ir, pasakęs:

kaip ir hudija mums v‘sas tas 
kovas už Lietuvos liaudies ge
rovę, mes ddod'ame pažadą, 
kad rūpinsimės vykdyti visa 
tai, už ką šis kareivis žuvo ir 
paaukojo savo gyvybę: liau
dies gerovė, visos Lietuvos ge
rovė ir visos Lietuvos gyento- 
jų gerovė.

„Tai yra mūsų darbo simbo
lis, ir už tuos idealus, už ku
rtuos žuvo pirmieji kovotojai— 
už Lietuvą, laimingą, neriklau- 
somą, mes kovosime <r jos nau 
dai dirbsime“.

Kaip matome, kalba eina 
apie Lietuvos nepriklausomy
bės išlaikymą. Ir šią kalbą tų nepriklausomybę, 
transliuoja Radiofonas per ra- I 
diją. Deja, spaudos cenzūra iš 1 
meta tų ceremonijų aprašymą 
ir Ministerio pirmininko pjisa- , 
kytą kaloą iš „Lietuvos Žinių”, 
kurias tada man tako redaguo , 
ti. Apie ministerių lankymąsi 
prie Nežinomojo Kareivio ka- ] 
po trumputę žinią duoda tele- ■ 
gramų agentūra „Elta“ ir įsa 
ko dėti tikta5 ją vieną. O Ra
diofono diektorius už prof. Krė . 
vės - Mickevičiaus kalbos per
davimą per radiją gauna «š~So- > 
vietų administracijos smarkios j 
pylos. Taigi: Krėvė kalba apie 
naprįklausomybę, o komunas- ■ 
tai — siunčia ištikimybės pa- j 
reiškimus Stalinui ir dėkoja už 
„išlaisvinimą''.

Bet naujieji įvykiai rieda . 
galvotrūkčiais. Visuotinėje be 
tvarkėje, suirime, kuris visur 
vyko,

prasidėjo nauji įsakymai;
Įkurta Vilniaus stoties įgalio
tinio įstaiga, kurios vedėju m* 
nisterio teisėmis paskirtas ko
munistas žydas Grosmann, pa 
s‘vadinęs lietuviška pavarde — 
D. Didžiulis. Apskričių ko 
mendantai pavadinti apskričių 
kariniais viršininkais ir jiems 
perduoįta visa ajpsfkričių val
džia. Legalizuota komunisti
nio jaunimo organizacija — 
Komsomolas. Įsakyta mokyk
las užleisti komunistų susirin
kimams. Darbininkams išleis 
tas įsakymas nespuvailiaufi, 
dirbti stropiau ir kelt darbo 
našumą. Finansų ministeris įsa 
kė valdininkams rūpintis pre
kyba ir pagrąsino kalėjimu. 
Įsakyta nepriimti iš raudon
armiečių rusiškų pinigų, bet ne 
įsalkyta kareiviams nemokėti 
rusiškais pinigais. Įstaigos ne 
č’nojo nei pinigų kurso, kai 
kareiviai rublius, specialiai 
jiems išduotus apsipirkti, bru

ko ųž išperkamus dalykus, 
Krautuvės tuštėjo, nes rusai, 
kaip šarančiai, jas užpuolė ir 
višką pirko ir siuntė į „turūn 
gąją tėvynę“. Steigiama mi
licija. Gaudomi ir siunčiami į 
Darbo stovyklą žmonės, — po 
25 ir daugiau.

Antroji ataka prieš spaudą.
„Apvalius” redakcijas nuo 

pirmojo nepageidavimo žmo
nių, birželio 28 dieną Vidaus 
reikalų ministerio Gedvilos įsa 
kymu uždaromi 2 lietuviški 
dienraščiai, 3 žydų dienraščiai 
*r 1 lenkų dienraštis. Pieš ki
tus dienraščius, kuriuos nepa
prastai griežtai cenzūruoja, ga 
kandamas peilis. Girdėti ap‘e 
redaįktorių paieškojimus. Kiek 
vienai redakcijai komplektuoja 
mi štabai—ten komunistų par 
t i joje su Vidaus reikalų minis
terija ir Dekanozovo štabu, 
Uždaromi keli savaitraščiai ir 
žurnalai. Motyvų tarpe — 
perdaug Lietuvoje laikraščių...

Varomi iš pareigų valdiniu 
kai ir tarnautojai; Savivaldy
bių departamento, darbo rū
mų, Kūno kultuos rūmų, Kau
no kalėjimo viršininkas ir tt.

Dešimt metų jau praėjo kai 
Lietuvoje siautėja rusai oku
pantai. Per tuos dešimt metų 
priaugo nauja karta, kuri, ar
ba mažai atsimena tai, kas Lie
tuvoje vyko prieš paskutinius 
dešimt metų, arba ir visai neži 
no. Be to, dalis tautiečių, ku 
rie nuo seniau gyveno šioje At 
,anto pusėje, taip pat nematė 
tų žiaurių okupacijų, kurios 
prieš dešimtį metų pradėjo kan 
kinti Lietuvą 'ir lietuvių tautą. 
Todėl aš rašau šiuos prisimini 
mus gana plačiai, kad GG Ska5 
tytojai, kurie to nėra patyrę, 
galėtų susidaryti bent apytik
rį vaizdą.

Prieš dešimtį metų, 1940 m. 
birželio 15 dieną, įsiveržę Lie
tuvon, kaip dabar jie veržiasi 
Korejon, Sovietų Sąjungos im
perialistai, visų p»rma rūpinosi 
sugriauti tai, kas buvo pada
ryta, arba kaip jįe sakė— 
sulyginti Lietuvą su Rusija.

O visam civilizuotam pašau 
iiui yra žinoma, kad rusų kur 
tūba, ir carų laikais buvo žy
miai žemesnė, negu Lietuvos. 
L!etuvos žmonės todėl ir caro 
laikais geriau gyveno, negu ru 
sų žmonės. Visas gyvenimo 
standartas Pabaltijo valstybė 
se buvo aukštesnis. Taigi ru
sai okupamai pradžioje ir susi
rūpino tą standartą numušti, 
pažeminti ūgi rusiškojo. So
vietinėje kalboje tai buvo da-
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Komunizmas - tai karas.
KULTŪRINGOJI ŽMONIJA DIDŽIŲ BANDYMŲ 

AKYVAIZDOJE
niais principais evoliucijos 
du siekti nuolatinio tobulėji
mo, ateina didžio bandymo die
nos.

Libaralinis pasaiibs, kuris 
daugumoje gyvena dar kapita
lizmo, o Jkaikur jau ir demokra 
rimus laikus, savo gerbūvio 
akyvaizdoje nori gyventi, ne
nori mirti, todėl nenori kariau 
ti. O komunistinis kanibaliz- 
pnas, nesiskaitąs su minimali- 
niais žmogaus reikalavimais, 
nieko nepaiso ir verčia kariau
ti, verčia vergus eiti į karus.

Tokiu tai būdu Sovietų Są
junga įsakė jos apginkluo
tiems ir jos valdomiems šiau
rinės Korėjos dalies gyvento
jams užpulti pietinę Korėją, 
kuri pradėjo savarankišką, sic- romą šūkiu — sulyginti L ėtu j 
kianti kultūrinių pakopų, gy- vos gyvenimą, su Sovietų Są- • 
venimą. Jungtinių Tautų or- jungos gyvenimu. Bet eikime < 

chronologine tvarka, kiek tai 
galima, ir sekime, kaip viskas 
diena po dienos buvo daroma.

Dar vylksta kova už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Okupantai bolševikai, užėmę 

Lietuvą karine jėga, pradžioje 
dar dangstėsi „taikingais tiks
liais“. Esą jie Lietuvos nepri
klausomybės nepažeisią. Bet 
viskas buvo daroma taip, kad 
kiekviena diena nešė tikrus 
okupacijos faktus.

1940 m. birželio 25 d. legali 
zuota Komunistų partjia, o ki 
tos partijos, kurios anksčiau 
nebuvo uždarytos, buvo užda
rytos dabar. Tą dieną pradė
tas Lietuvos kariuomenės „va 
lymas“ — atleista daug kark 
ninku. Dalis jų suimta.

Birželio 26 d. einančio Pre
zidento pareigas J. Paleckio 
įsakymu įsteigtos dvi naujos 
ministerijos: Pramonės ir Dar 
bo. Pirmai ministerių paskir 
tas Chaimas Alperovičius ir 
antrai — Junčia. Kučinskas. 
Abu komunistai. Tuo būdu ka
binete padidintas komunistų 
skaičius, kai komunistų visame 
ikrašte (pač-os komunistų par
tijos pranešimu) buvo apie 
700 asmenų, o tikrumoje dar 
mažiau, gal apie 300. Kabine
te komunistų jau buvo: Gedvi
lą, Koganas, Alperovičius, Jun 
ča Kučinskas ir ekskunigas L. 
Adomauskas, kuris paskirtas 
valst. kontrolierium. Ši grupė, 
būdama tiesioginėje Lietuvon 
atsiųsto Maskvosi komisaro 
Dekanozovo žinioje, pildo 
Maskvos įsakymus — naikina 
Lietuvos nepriklausomybę.

Birželio 26 d. naujas kabine
tas, sena tradicija, Kaune, Ka 
ro muziejaus sodely

pagerbia Nežinomojo 
Kareivio kapą.

Einąs Ministerių pirminin
ko pareigas užsienių reikalų 
ministeris prof, V. Krėvė - Mic 
kev^čius pasako šią kalbą:

„Pirmieji mūsų žingsniai 
yra pagerbti Nežinomojo karei 
vio kapą, kuris visai Lietuvai 
y ra simbolis nepriklausomos 
Lietuvos. Prie šio kapo, kuris

Gyvename didžio politinio 
žmonijos kataklizmo laikotar
pį, kuriam pagrindus sudaro 
nelygus kultūrinis žmonijos iš 
sivystymas. Greta aukštos 
kultūros tautų, yra dar Ir pus' 
lauįkinių tautų, kurios tebegy
vena žemo lygio laikus, nes 
dar nėra atsisakiusios kan ba<- 
lizmo. Tokia nelygia žmonių 
kultūrine padėtimi bando pa
sinaudoti komunistinis totaŪz- 
mą®, pats tebegyvenąs kani
balizmo laikotarpį.

Dar neišmokę apvaldyti kul 
tūros atsiekimų, kurie žmo
gaus gyvenimą daro gerbūvin- 
g-esnį, sovietiniai vadinamieji 
komunistai ne tiktai patys ka
nibalai — sunkesniu metu vai 
go žmogieną, skersdami savo 
vaikus arba artimuosius, jie ka 
nibalizmą proteguoja ir tų tau 
tų tarpe,, kurios siekia aukšles 
nės kultūros bei civilizacijos. 
Sovietiniai kanibalai, ne?iūrėda 
mi demokratinės žmonijos rai
dos, bando viskam pastoti ke
bą ir kultūringąją žmoniją nu
trenkti kelis tūkstančius metų 
atgal, kai žmogus žmogui bu
vo žvėris.

Iš turtingiausios šalies, už
imančios visą Žemės rutulio 
šeštadali, kuri jau despotmių 
carų laikais maitino didžiąją 
Europos dalį, jie padarė baisią 
slkurdo ir bado, pačių komu
nistų žodžiais — proletariato 
— šalį, kurioje protarpiais pa
čiai stinga juodos duonos, ir 
žmonės valgo žmones. Sovie
tiniai komunistai dabar tą ba
do, dvasinio skurdo tvarką 
bando jėga įvesiti ir kitose, kul 
tūringesnėse už ją šalyse. Taip 
savo metu laukinės Azijos or
dos, kebais atvejais, bandė už 
plūsti kultūroje pežengusią 
Europą, bet nuo jos pačios su
nyko. Tačiau Europai teko >š 
gvventi sunkių dienų?

Atrodo, kad dabar tas „azia 
tiškasis” barbarizmas kartoja
si, tiktai didesne jėga ir didės 
niu veržlumu. Pagal laikus, 
tas 'komunistinis kanibalizmas 
yra stipriau ginkluotas ir kaip 
sakoma rafinuotesnis. Žmoni
jai, kuri yra radusi geriausius 
progreso kebus — demokrati- 
K=wx— - ----------------„V M
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ganizaciją, .kurios tikslas yra 
saugoti taiką ir tvarką, įsakė 
karą sustabdyti. Bet komunis 
tintai kanibalai, įsakymo nepa
klausė. Nepaklausė to įsaky
mo ir jų centras — Maskva. 
Todėl Korėjoje prasidėjo ka
ras. Natūralu, kad dabar visi 
susirūpinę, kas gi bus toliau?

Kultūringasis pasaulis karo 
nenori. Labai nenori. Bet už 
pultiems raikia gintis. Paga
liau, kultūringasis pasaulis tu
ri moralinius principus, kurie 
yra griežtai priešingi kanibalų 
žvėriškiems „pricipams". Ir 
karas vyksta. Ar jis sustos?

Faktas yra, kad žmonija pa
statyta prieš didelius bandy
mus. Ar ji apgins demokrati
nius principus, ar ji turės pas* 
duoti kanibalizmo bangai? Pa 
gal visus duomenis, pagal is
torinius faktus, pagal praeities 
patirtis, — kultūros sunaikini
mas neatrodo įmanomas. Aukš 
tesnė kultūra galų gale laimė
davo visais laikais, — ji turi lai 
mėti ir dabar. Bet komunisti 
ms kanibalizmas, kaip ir praei 
tyje, yra „fiziatiškas” ir jis ga 
Ii pareikalauti daug aukų. 
Tiems dar didesnio politinio 
kataklizmo laikams ir tenka 
ruoštis. Visiems turi būti aiš 
ku, kad susidūrimas neišven 
g’amas. J. Kardelis.
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APIE MONTREALIO
(Čikagoje išeinąs ' katalikų 

srovės diemaštis ,,Draugas" 
1950 m. birželio 26 d. 146 nr. 
rašo:

„Kun. Bobinas, Montrealio 
lietuvių parapijos klebonas, vi 
sokeriopai remia ir skatina re 
liginį ir kultūrinį šios koloni 
jos lietuvių gyvenimą. Jo pa
stangų bei pasiaukojimo dėka, 
visi lietuviai senieji ir naujai 
atvykusieji, pradeda jau&Us 
viena šeima”.

UOKDARIAT
Nemeluokite — teisybė yra 

kitokia.
„Vilnis” rašo apie Vilniaus 

konservatoriją. Girdi, ji buvu 
si įsteigta 1945 m. — Melas, 
nes ji veikė Nepriklausomybės 
laikais ir jos direktorium buvo 
„V“ minimas J. Benderius. Ir 
joje profesoriavo daugumas 
„V“ minimų mdkytojų — Dva 
rionas, Švedas, Benderius, Gal 
kauskas ir tt. Dabar, tiktai 
įvesta daugiau naujų,ūžėtai yra 
ateistų iš ankščiau dirbusiųjų, 
kaip Laumenskienė, Kaupaly- 
tė, Kaveckas, Martinėms ii tt. 
Tat, kuo čia stebėtis ir kuo č>a 
galima nustebti? K. Petraus
kas ir A. Sodeika profesoriau
ja? — Tur būt jau paseno, ne 
gali operoje dainuoti, tai vie
ton to, kad Nepriklausoma Lie 
tuva tokius užsitarnavusius 
dainininkus aprūpintų pansijo 
mis, sovietinė valdžia juos ir 
pasenusius verčia dirbti ir ne- 
paleidž-a užsitarnauto poilsio. 
Tai viena.

Antra. „Vilnis" rašo: „Ta
rybinė konservatorija visai ne 
panaši į Smetonos laikais bu
vusią fkaunišk ę konservatori
ją, kurioj tik turtingi galėjo 
mokytis, kūnai nerūpėjo liau
diško meno kėlimas''. — Tai 
yra melas ir tuščiaplepysitė. Ki 
tokia dabartinė konservatori
ja? — Gali būti, nes jos lygis 
yra žemas. Žemas todėl, kad 
joje „profesoriauja" Stepulis, 
žmogus bcmoįkslis. Jo visas 
mokslas — „Stalininė premi
ja”. zaidelis, Torponskis, LL 
vontas taip pat yra partiniai 
bemoksliai.

(Sakote, kad kauniškėje kon
servatorijoje galėjo mokytis 
tiktai turtingi? — Melas. Štai 
ir faktai. Visi Kauno konser
vatorijos studentai buvo netur 
tingų tėvų vaikai. Nebent ko 
kia viena, kita išimtis galėjo 
būti. Bet duokite faktų. Štai 
valstiečių vaikai; Dičiūtė, 
Dambrauskaitė, Kaupelytė, Ra 
čiunas ir kt. O štai darbinin
kų vaikai: Nabažas, Kardelie
nė, Klenickas (dabar laure
atas, gavęs iš Liatuvos iždo sti 

; pendijg, — paklauskite jį pa
tį). O štai ir darbininkai Kru- 
žintaitis (Maisto), Sadkūnas, 
gavę iš iždo visą aprūpinimą 
ir tt. Daugelis jų dabar profe 
soriauja toje garbinamoje Vii 
niaus ir Kauno konservatori
jose arba dirba operoje ir tt.

Trečia. Nerūpėjo liaudiško 
meno kėlimas? — Melas. Tam 
tikslui buvo įsteigtas specialus 
institutas. O koks gi tarybinis 
rūpinimasis tuo menu?

Taigi, „Vilnis“ niekus ple
pa ir bjauriai meluoja. Tokia 
jau komunistinė sąžinė: me
luoti, kiek galima daugiau. — 
gal Įkas ir prilips, kas nors pa
tikės. Mandrfipypk<».

Nachaliski melagiai „
t,.Vilnis“ rašo: „Prieš dvi

dešimt metų lietuvių tauta vi- 
siems laikams nuvertė buržu- ’ 
arijos ir dvarininkų jungą ir, i 
įkūrusi tarybų valdžią, atvėrė : 
sau kebą į laisvę ir nepriklau
somybę, į neregėtą liaudies 
ūkio bei kultūros suklestėji
mą”. Taip rašo' K. Preikšas, 
„Lietuvos TSR Ministrų Ta
rybos Pirmininko pavaduoto
jas“.

Kas tame, ką rašo tas „pa
vaduotojas” yra neregėta, tai 
tik nachailiškas jo- melas. Visi 
gi žino, kad Lietuvoje dvari
ninkų valdžios nebuvo, nes Lie 
tuvoje po žemės reformos ir 
dvarininkų neliko. Bet dar na 
chališkesnis Preikšo melas •— 
tai teigiamas, (kad lietuvių tau 
ta nuvertė tą valdžią. Juk Pa 
leckis iškilming'ame „Liaudies 
seimo“ posėdyje viešai dėkojo 
Sovietų armijai, kad ji atėjo 
Lietuvon ir įvedė sovietinę 
santvarką. O visi tie „sukles
tėjimai” tai nieko daugiau, 
kaip nachalų plepalai.

Faktai yra, tokie: Sovietų 
Sąjungos kariuomenė Lietuvą 
okupavo, įvedė Lietuvoje ko
munistų partijos nelaisvę ir 
baudžiiavą ir kankina bei ma
rina žmones badu, skurdu, mo 
rainiu ir fiziniu pavergimu. 
Tai yra tikra tiesa.
Dvylikos gaila, o tūkstančių 

negaila. . .
Tai bent komunistinė logi

ka. 12 amerikiečių žuvo — tai 
gaila, o kai korėjiečiai žūsta 
tūkstantimis. . . tai jų vidaus 
reikalas... Na ir suprask, žino 
gau, komunistų logiką.

Be to, jūs, „Vilnies“ ir ki
tų komunistinių nesąmonių ra
šytojai, atsakykite: Kodėl Sta
linas nedaro žygių, kad Korė
joje būtų sustabdytas karas, 
jeigu jums brangi žmonių gy
vybė?

Valstiečių bei kumečių 
svajonės »r tilkrovė.

„Vilnis” apie Lietuvos vals 
riečlų mintis šitaip pareiškia: 
„Ech, kad taip nuosavos že
mės sklypelis, kad dar nors va 
gą prisidūrus”, — svajojo ta
da (kumetis ir valstietis”.

Teisingai pasakyta: ir kūme 
lis ir valstietis taip tikrai no
rėjo ir svajojo. Ir ko gi jie su 
silaukė prie „Vilnies“ garbi
namos sovietinės okupantų vai 
džios? Ir iš kumečio ir iš vals 
tiačio sovietinė valdžia atėmė 
ir tuos sklypelius, kuriuos jie 
turėjo, ir atidavė naujosios 
baudžiavos dvarui — kolcho
zui. štai tau ir valstiečio ir ku 

Sis naująjį mečio svajonės, prie sovietinės 
ūpą“. valdžios.

PARAPIJĄ
d. 148 nr. tas

LIETUVIŲ
O birželio 28 

pat „Draugas” jau šitaip ra- 
šo:

„.Montrealio lietuvių tarpe 
gyvai diskutuojamas lietuvių 
dvasinių reikalų aprūpinimas. 
Šiuo metu 
tik viena lietuviška parapija, 
kuri betgi daugiau aptarnauja 
prancūzus, kaip kad lietuvius. 
Girdėtis, kad pilnesniu lietuvių 
ra.liginiu aptarnavimu, lietu
viai darys žygių i 
Montrealio arkivyskupą' .

šiame mieste yra
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laidas vykstantieji apsimokėtų.
J. J-tis, 

PELNINGESNĮ DARBAI 
UŽIMTI ■

Prasidėjus vasaros sezono 
darbams, buvo tikėtasi, kad vėl 
daugeles anglų darbininkų išei
sią ir pasidarys vietų naujiems 
darbininkams. Dalinai taip ir 
yra. Darbas tekstilėje šiuo lai
ku nėra sunku gauti, tačiau t*k 
su minimaliais atlyginimais. 
Aukštesniu atlyginimu darbai 
yra pilnai užpildyti ir nepap
rastai sunku tokį surasti.

J J-tis
, FARMERIŲ’’ NUOTAI

KOS PAGERĖJUSIOS,
Rudenio ir žiemos metu ap

silankius pas mūsų tautiečius, 
kurie dirba žemės ūkio darbuo 
s e ir išimtinai bemaž visi gyve 
ną hostebų barakuose, savo 
buitimi labai teisingai nusiskųs 
davo ir derindavo planus Kaip 
patekti į fabrikus. Tačiau dabar 
pavasario ir vasaros metu, daž 
no noutaikos yra pagerėjusios. 
Vyrai sako, kad pavasario 
oras ir saulė stiprina sveika
tą, o dirbami farmose viršva
landžiai daugiau praturtina ki
šenes. J J tis

P-LĖ LIAUDANSKAITĖS 
NUOTRAUKA.

Didžiausias anglų žurnalas 
„Picture Post“ gegužės 27 
d. numeryje, priekiniame vir
šelyje, įsidėjo p lės Liaudans 
kaitės, apsirėdžiusios tauti
niais rūbais, nuotrauką.

Žurnale įdėtas išsamus 
straipsnis ir nuotraukų iš DP 
gyvenimo Vak. Vokietijoje. 
’ lėtame paaiškinime apie p-lę 
Liaudanskaitę saikoma, kad jos 
tėvas Lietuvos ' kariuomenės 
majoras, rusų išvežtas į S*birą 
*i ten koncentracijos stovyk
loje žuvęs. Ji su mamyte iš
važiuoja į Ameriką ir vežasi 
vienintelį tautinį kostiumą, ku 
rį pavyko iš namų išsivežti. Iš 
gyvenusios 5 metus DP sto
vyklose, Britų zonoje, paga
liau išvyksta į lauktąją laisvą 
šalį Ameriką. J J-tis,

Trys Amerikos inžinieriai, 
du Brazilijos valdininkai ir „A. 
L. Balso“ korespondentsa, Ed
vardas G*rčis, per 52 d*«nas 
sukorė 13.129 kilometrus per 
Brazilijos valstybes.

Kaipo technikai, ieškojo
me geresnės žemės dėl koko ba 
baku ir kranauda sintetinio ži
balo, alkitrano ir t.p. gamyba*. 
Pirapora miestelyje, Minas Ge 
raes, jau įrengta stotis — tab 
rikas. Tik 1045 klm, nuo R*o 
de Janeiro. . .

&oje įdomioje mokslinėje ke 
lionėje sutikome šiuos l*etu 
v*us :

Zosė Kavaliauskaitė, atvež
ta iš Žemaitijos 8 metų am
žiaus. Jau 23 meta* gyvena 
Brazilijoje. Mirė motina, o 
1943 m. m*rė ir tėvas, buvęs 
Baiana do S. Franc*ško laivų 
firmos bugalteris. Ji ištekėju 
si už stambaus dvarininko. Au 
gina 9 metų dukrą ir 7 m. sū
nų.

Iš Pirapora laiveliu keliavo
me San Francisko upe, džiung 
hų gilumom Pirmas sustoji
mas buvo Paacu.tu, Brasil 
Land Cattle dvare. Č*a turėjau 
malonumo susipažint* su duse 
t*škiu Stas*u Uzb*ckiu, 17 me
rų gyvenančiu Brazilijoje ii 10 
metų daugiau nieko kito nevei
kiančiu, ka*p tik oncų (braziliš 
kų tigrų) medžiokle besiver
čiančiu. Čia labai daug oncų ir 
jos pjauna veršiukus, ši v*eta 
už 1.564 klm. nuo sostinės.

Pasiekėme Xigue miestelį, 
Bajijos valstybėje. Aplankė
me kristalo kasyklas. Vėl tu
rėjau malonumo susipažinti su 
ten dirbančiais tautiečiais Jo
nu Sadausku ir Jonu Kava
liausku. Tie vyrai laukia ka
ro, nes karo metu uždirbdavo 
iki 500 kruze*rų per dieną, o 
dabar tik 60 kr. Paklausiau, 
ar gali už tiek pragyventi, tai 
atsakė, kad ant pingos (degti
nės) užtenka.

Už Remanso prie Plauhy pa
siekėme ametisto kasyklas, ku
riose d*rba 18 vyrų: 5 brazilai 
ir 13 svetimtaučių, kurių tar
pe surikau vilkaviškietį Povi
lą Žadeikį. Ametistą jie krau
na į dėžes, nes kainos nukritę. 
Dabar turi 75.000 kruzeirų 
vertės, bet karo metu tai siekė 
tris kart daugiau.

Pasiekęs Sao Raymundo Nu 
rato miestelį, gatvėje su už. 
Cook paklausėm kaboklą, kur 
yra restoranas. Jis mus nuve
dė pas „patrao“ (šeimininką). 
Su inž. Cook kalbėjau angliš
kai. šeimininkas taipgi angnš 
kai. Kada paaiškėjo, 
kad „patrao" yra Albinas žūk 
lis, aš jį pakalbinau lietuviš
kai. Jam net stiklinė iš rankos 
iškrito ir jis nustebęs tarė: Gal 
perkūnas Jus į čia atbloškė. . . 
jau 14 metų kaip čia gyvenu *r 
pirmą lietuvį surikau. Esu iš

Lukštynlų kaimo, Obelių vals
čiaus, t*kras rokiškėnas. Na, 
toliau patys skaitytojai galite 
|s*viazduoti, (kad be gero pasi- 
vaiš'inimo neapsieita.

Darbas, darbu, o poilsis po
ilsiu. Pro Sao Luiz patekome 
į Belem do Para miestelį. Nak 
tį vandravojome po ,,Night 
Clubs“. Pasišaukėme taxi šo 
terį, Hudson 1949, chapa 217. 
Šoferis puikia* kalba angliškai. 
Paklausiau, kokios jis tautos. 
Pats nežinau, jis man atsako: 
Turiu 5 pasus. Mat iš Lietu
vos vykau Paryžiun. Paskui 
šoferiavau Londone. Vehau 
tą patį darbą dirbau Bolivijos 
sostinėje, La Paz, o dabar tu
riu ramiausią gyvenimą šiame 
gražiame Brazilijos m-esti lyje 
Belem. Aš neišsilaikiau ir pia 
b*lau lietuviškai:

—i Gal velnias tave į čia at
nešė. . ,

— O jūs, „anglai“, ar jau 
Dievo iš dangaus atsiųsti, — 
jis linksmai tarė lietuviškai.

Kada paklausiau, kkaip jo 
vardas, jis noriai porino:

— Jonas Triukas, iš Uk 
mergės. Mes buvome trys bro 
liai. Antanas, Lietuvos Nepri 
klausomybės kovų savanoris. 
Kovojo pr*eš lenkus ir prieš 
bolševikus ir iš kovų lauko ne
grįžo. O brolis Kostas, grei
čiausia bus kacapų nužudytas, 
nes jokios žiruos negaunu iš 
namų. Gi aš, kaip matote.

V. Kiviška, Madeikių km., 
Joniškio valsčiaus, netoliese tu 
r* bičių ir vištų ūkį.

Iš Balem lėktuvu pasiekėme 
ePtrolina, Pernambuco valsty- 
je. Ten per San Francisco 
upę statomas 948 metrų ilgio 
tiltas, kuris sujungs dvi valsty 
bes, tarpe Petrolina ir Juazei- 
ro. Stato kompanija Frank ir 
tilto meisteis yra Povilas Stan
kaitis, gyvenantis Hotel Bra
sil, Juazeiro miestelyje.

Prie Candais yra didž-ausi 
naftos šaltiniai kur Viktoras 
Naudžiūnas, kaipo mechani
kas, ten uždirba po i.000 kiu- 
zeirų menes*ui.

Iš Amerilendo į Ipitanga Su 
sisiekimo Departamentas ve
da plentą. Kaipo traktoristas 
čia d*rba Kostas Jasiulairis.

Baia valstybė turi 426.427 
!kv. km piolo, o gyventojų lik 
3 miiionus. Tame skaičiuje 9. 
027 ateiviai, iš kurių 2.795 is
panai. Mažiausia irlandiečių, 
būtent t‘k 1, o lietuvių 12, pra
neša dienraštis „A Tardė“ 23. 
3 50.

„D*aro de Noticia“ 9. 4. 50. 
skelbia tą savaitę įvykusios ge 
ležinkelio 'nelaimės aukų sąra 
šą. Žuvo 129 žmonės, sužeista 
371. Sužeistųjų tarpe yra Po
vilas Sesickas, 43 m. amžiaus, 
gyv. rua Dias Martins 109, Ca 
choeira do Itaplmkrim, Ėst. Es 
pirito Santo. (ALB). Eb Giros.

AngUjoje kol kas lietuvaičių 
„atsargos“ dar nėra galut nai 
išsibaigusios, tad vedybų gran- 
uinėlė nenutrūksta. Susidaio 
vis naujos lietuviškos poros *r 
šiek tiek mišrių. Tačiau šelmis 
garnys, gal, nepakęsdamas 
Anglijos rūškanų, jaunąsias po 
reles retai kui apdovanoja Icly 
te. Daugelis sukūrę šeimas 
motyvuoja būsimus ekonomi
nius gyvenimo sunkumus ir 
apie „garnio dovanas“ nenori 
net kalbėti. Tačiau tai nėra 
rimta priežastis. Gyvenimas 
įpareigoja kiekvieną lietuvišką 
šeimą susirūpinti mūsų tautos 
atžalynu. J. J-tis.

NAMŲ ĮSIGIJIMAS DAR 
TEBESTOVI VIETOJE
D. Britanijos Lietuvių Są

junga aktyviai deda pastangas 
įsigyti nuosavus namus Lon
done, kuriuose būtų sutelktas 
visas salos žemėje esančių įie 
tuvių kultūrinis židinys. Tam 
tikslui surinkta jau 3050 sva
rų sterlingų. Tai didelė suma, 
bet ji yra permaža įsigyti 
tinkamus, jaukius ir šiek tiek 
erdvesnius namus. Manoma, 
kad šis daugiau negu įpusėtas 
žygis, netolimoje ateityje bus 
užbaigtas ir tokiu būdu nos ir 
per didelius sunkumus bus įsi
gyti Lietuvių Namai, garsioje 
pastaulio sostinėje — Londo
ne. Jg J-tis.

Kelis Australijon nuvyku- Samarai — maža salelė 
sius lietuvius gydytojus Aust pua pietų rytuose, vienos 
ralijos valdžia komandiravo į įlos atstume nuo žemyno. 
Naująją Gvinėją, atogrąžų sri v< grožių gali lyginti su

Kuria vieta pasaulyje, išskyrus 
Lietuvą. Truputis plokščio pa
kraščio, o viduryje — lapuo
čiais ir palmėmis žaliuojanti 
kalva. Vešli žolė padengia vis 
ką tartum žabu kilimu. Iš tolo 
išsiskiria baltuoją europietiško 
stiliaus ir tropikams pritakinti 
namai. Nuo pačios salos taip 
pat labai gražus vaizdas: Ra
musis vandenynas nusėtas 
daugybe žaliuojančių salelių, 
kaip n patsai Samaraį, kur yra 
misijų buveinė, laivų statykla, 
na, ir raupsuotųjų kolonija. 
Baltųjų gyventojų Samarai te
turi apie 150. Būdingų viešo 
pobūdžio institucijų čia tėra 
tik viena rūšis: įvairių tikėji
mų bažnyčios. Nėra karčiamų, 
nėra nei kino teatro. Gyveni
mas slenka lėtu, tropikams 
įprastu greičiu. Išsiskiria tik 
vietos žinių sklidimas. Jos vi
sus pasiekia greičiau, kaip ko
kia moderniška pašto įstaiga 
galėtų jas perduoti.

Kaip ir Port-Moresby, Sama 
rajaus ligoninėje darbo sąly
gos yra neblogos. Čia yra rent
genas, keli mikroskopai, neblo 
gas rinkinys instrumentų, ku 
riuos galima papildyti užsaky
mais. Žemesnio personalo taip 
pat nestinga. Vietos gyvento
jai jau yra pripratę kreiptis į DAUG EMIGRUOJANČIŲ Į 
"---- ...... KANADĄ.

Į Angliją atvažiavę tremti
niai, reikia pasakyti, kad bėga. 
Iš esamų emigracinių sąlygų, 
bus palankiausios ir tinkamiau 
sios tik į Kanadą. Nemaža lie 
tuvių jau išvyko ir nemažai 
dar bando galimybes ten išvyk 
ti.

Anglijoje jokių geresnių gy 
venime perspektyvų ateityje 
nenumatoma. Būtų gera, kad 
Kanadoje esantieji mūsų tau 
tiečiai, savo giminėms ar pažįs 
tamiems sudarytų darbo sutar 
tis ar affidevitus atvykimui į 
Kanadą. Už kelionę ir kitas iš

Ba
rny 
Sa- 
bet

tį, Orangutangų žemę, kui gy 
dytojai pradžioje turėjo išeiti 
specialų pasiruošimą, ypač su 
sipažinti su specifinėmis ato
grąžų sričių ligomis. Vienas 
jų dr L. Petrauskas, žinomųjų 
Petrauskų šeimos narys, dabar 
„M. P.“ rašo:

„Mėnuo, kurį „naujieji aus
tralai gydytojai“ praleido Foit- 
-Moresby, susipažindami su 
Sveikatos Departamentu ir su 
Visu administraciniu aparatu, 
prabėgo nejučiomis. Kiekviena 
diena buvo užpildoma paskai
tomis ir lankymais įvairių in
stitucijų, ligoninių, mdkykių 
čiabuviams, aplinkinių kaimų. 
Būtų perdaug viską aprašinėti 
smulkiai. Pridėsiu tik tai, kad 
pastebėjome, jog civilizacijos 
įtaka čia daug stipresnė, kaip 
daugis mūs tikėjosi čia rasti. 
Vis dėlto Naujosios Gvinėjos 
čiabuviams dar tolimas kelias 
iki JAV negro. Aukščiausias 
čiabuvio čia pasiekiamas pos
tas yra įstaigos raštininkas. 
Yra ir išimčių: keletas moky
tojų, vienas gana stambios vie
tinės firmos reikalų vedėjas.

Vienas svarbiausių mūsų bu 
vojimo Port - Moresby bruo
žų buvo reprezentacijos klau
simas. Buvome sutikti su 
įprastu australams nepasitikė
jimu svetimšaliais. Tačiau jau 
per labai trumpą laiką mums pa 
vyko ledus aprirpyri. Daugis 
mano draugų turėjo savyje kai 
ką daugiau, kaip medicinos pa
tyrimo: ar tai laisvai kalbėjo 
angliškai, ar galėjo dainuoti,ar 
galop, laisvai ir tinkamai jaus
tis draugijoje, surasdamas te
mų, visus dominančių ir jas 
suprantančių. Liaudies damos 
taip pat atliko savo vaidmenį, 
o jų buvo įvairių: lietuviškų ru 
siškų, lenkiškų, vengriškų ir 
ukrainietiškų. Galimas daik
tas kad svarbiausia buvo tai, 
kad mes išstūmėme iš pasikal
bėjimų temų „vietos žinias ‘ ir 
„charakteristikas“, kurios čia, 
kaip ir kiekviename mažame 
miestelyje, yra kasdieninė duo 
na.

Mūsų paruošimas buvo ap- 
vainikuoiaj įteikimu .„Regis
tration certificate“, o tai galų 
gale įteisino mūsų padėtį gy
dytojais Nauj. Gvinėjoje. Tuos 
liudijimus mums įteikė Austrą 
lijos užsienių reikalų miste
ris Spender'is. Tuo pačių bu
vo baigtos ir mūsų atostogos. 
Per kelias dienas visi buvome 
išskirstyti. Nė vienam neteko 
pakliūti į „pragarą“, bet į dau 
giau ar mažiau civilizuotas vie
tas. Gyd. Svirklys pateko į 
Laę, gyd. Jacjkus -— į Waų, 
gyd. žigas į — Goilalą, o man 
gi teko atsidurti į Samarąjį.

ligoninę, tad nestinga ir darbo. 
Vidutiniam kontinento gydyto
jui, su elementariniu patylimu 
ir domėjimosi neturėtų, atro
do, būti sunku patenkinti tiek 
europiečių , tiek čiabuvių rei
kalavimus. Žmonės neblogi. 
Diena praleidžiama neskubant, 
patogiai. Pastebimas būdin
gas paprotys kur neužeisi, kiek 
vienas būtinai pasiūlys romo, 
kuris čia laikomas 
rimu.
gelbsti 
mas ir 
kartus 
niu. Taip tad, prie pusės bon 
kos romo penki asmenys, be 
skirtumo — vyras ar moteris, 
— gaK aptarti visas aktualias. 
Kitų silpnybių čia nedaug: vie 
nas radijo mėgėjas ir didebs 
pamėgimas žvejoti. Žvejams 
čia yra rojus, Pagauti 10—15 
kilogramų svorio žuvis čia ne
sudaro jokios sensacijos žvejų 
pasaulyje.

Samarajaus egzistencijos pa
gundas yra valdžios įstaigos ir 
^aplinkinės plantacijos. Nuo 
jų vien priklauso Samarajaus 
ateitis. Kol kas nematau čia 

, galimybių naujiems ateiviams.
Labai šgerai čia galėtų gyven 
ti batsiuvys ir dantų gydyto
jas. Tačiau nieko negaliu pa
tarti, kuriuo būdu būtų įmano
ma gauti leidimas į čia atvyk
ti“.

Ir didesnį 
tropinis 

paprotys 
atmiešti

i tautiniu gė- 
mėgėją čia 

nepaslanku- 
bęnt penkis 

romą vande-

Tai Vakariečių Penketukas, girdimas antradieniais ir 
ketvirtadieniais 5.45 p. m. per Trans Canada tinklą. Jų 

programoje 15 minučių pietų meto muzikos.

Pasauliu susidūrimas
j

KAI SAULĖ BUVO SUSTOJUSI IR ŽEMĖ PRADĖJO 
ATGAL SUKTIS

Sensacinga Dr_ Imanuelio Velikovskio knyga.
Apie raudonai dažančias dul 

kės, kurios labai erzino žmo
nių ir gyvulių odą, sukeldamos 
žaizdas ir ligas ir mirtį, prane
šama iš daugelio k*tų kraštų.

Toliau sekė tampos nelaimė

Exodus knygų 8 ir 10 skyriuo
se ir Psalmių 78 ir 105 sako
ma, „Žemės dulkės pavirto kir 
mėlaitėnris per visą Egipto že
mę. . . Ir atsirado neapsakoma 
daugybė musielių. . . visoje

Egiptu. Tamsybė viešpatavo 
septynias dienas ir buvo lydi
ma s*aub*ngų reišlkinių. Ir tai 
suprantama, sako Vel*kovskis, 
kadangi kometos masė artėjo 
prie žemes. Priartėjimas buvo 
lydimas akmenų bei trupinių 
lietaus *r žemės stabtelėjimo: 
žemė sudrėbėjo ir kurį laiką su 
stojo sukusis, kol palengva at
gavo savo sukimosi greitį.

Tautos bei gentys dąugely 
kitų kraštų turi panašius pa 
davimus apie kosmines kątas- 
trofas, kurių metu saulė nebe
švietė ; ilgoji tamsa yra atrime 
narna Suomijoje, Babilonijoje, 
Peru indėnų Pietų Amerikoje 
r visame pasaulyje. Nežinia, 
koks nuošimtis žmonių ir gyvu 
r>ų žuvo tose mūsų planetą su 
krėtusiose katastrofose.

Kometai praskrendant visai 
arti žemės, viduin*s žemės karš 
lis *r kometos svilinančios du
jos paskatino įvairius smul
kius gyvius veistis gąsdinan
čiai dideliais kiekiais, Kaip

Egipto žemėje“. Tamsa ap
ėmė visą kraštą ir „atsirado 
skėriai' ir kirmėlės be skai
čiaus, *r nuėdė visas žoles“.

Ta rykštė nesiribojo vienu 
Egiptu. Kiniečių metraščiai 
mini įkyrią kirmėlių rykštę im
peratoriaus Yahou laikais, kai 
didžiausia vandenų banga iš 
okeano siūbtelėjo per konrinen 
tą *r nusileido į p^tį imperijos 
vidurį ir kai visus Kinijos gi
rios išdegė. įmano' knygos 
Bundah*s aprašo dangaus kū
nų sukeltas nelaimes, dangaus 
galybių tarpe vykstančias bai
sias kovas ir sako: „Baisūs pa
darai paplito po visą žemę, 
šlykštūs ir .kandžiojantys, ir 
nebeliko adatos smaigalio kur 
jų nebūtų“.

Paskui raudonų dulkių pra
sidėjo „smulkių dulkių“ kriti
mas, kurios „lyg krosnies pele
nai įkrito ant visos Egipto že
mės“ (Exodus 9—8). Mūsų 
planeta tuo metu nėrėsi gilyn 
į kometos uodegą. Pradėjo

kristi laba* išgąstinga (akme
nų) kruša, tokia, kokios nėra 
buvę Egipte nuo pat pradžių“ 
(Exodus 9:18). Tie akmenys 
buvo karšti; jiems krintant 
„ugnis maišės* su kruša“ (Ex
odus 9:24),.

„Visi medžiai sunaikinti“, 
rašo ipuveris, . . .“ neberanda
ma vaisiaus nei žolės. . . pasė
liai žuvo visoje pusėje. . . vis
kas d*ngo, kas dar vakar bu
vo“. Per vieną dieną derlingi
lauka* buvo paverst* dykuma. 
Exodus knygose rašoma: „Ir 
kruša (akmenys) nukirto kiek 
vieną žolę laukuose bei nulau
žė kiekvieną medį laukuose“.

Tokios pat katastrofos apra
šymas randamas Indų tekstuo
se Visuddhi Magga: „Pradžio
je smulkios dulkės (krito iš 
dangaus) ir paskui stambios 
dulkės, ir paskui smulkus smė 
lys ir paskui stambus smęlys *r 
paskui dideli akmenys iki uolų 
dydžio. . . tokio didumo, kaip 
galingi medžią* ant kalvų vir
šūnių ”,

Meksikos indėnų CuauhlAt- 
lan metraščiuose aprašoma kos 
minė katastrofa, kurią lydėjo 
akmenų kruša ir ugnies liūlys.

Majų šventosiose knygose 
Popol Vuh pasakojama: „Žmo 
nės skendo l*epsnojančiame 
skystyje, kuris lijo 4š dan
gaus. . . ir tuomet pasipylė ant 
jų .galvų didelė ugnies liūtis iš 
viršaus“'.

Quiche rankraštis vaizduo

ja, kaip Meksikos gyventojai 
žuvo smalos liūtyje. „Iš dan 
gaus nus*le*do smalos ir lim
pančios substancijos lietus. . . 
Žemė buvo tamsybėje *r lijo 
dieną ir naktį. Ir žmonės bė
giojo šen bei ten ir buvo lyg 
beprotybės pagaut*; jie bandė 
lipti ant stogų, bet narna* griu 
vo žemėsna ; jie bandė lipti į me 
džius, *r medžiai juos sviedė 
tolyn į šalį; *r kai jie bandė gcl 
betis urvuose ir uolose, tos štai
ga užsidarė. . .“

Tolimame Sibire vogių tau
telė per amžius išlaikė savo at
mintyse padavimą: „Dievas at 
siuntė ant žemės liepsnų jū- 
ią. . .“ ’ To ugnies tvano prie
žastim* jie laikė „ugnies vande 
nį“.

Pusę meridiano toliau į pie 
tus, Rytų Indijoje, čiabuvių 
gentys turi padavimą, kad to 
’imoje senovėje iš dangaus lijo 
Sengle Das arba ugnies 
vanduo“. Su labai retomis iš 
imtimis visi žmonės žuvo.

Kas buvo tas ugnies lietus?
Nevalytas žibalas (petroleu- 

maą)' susideda iš dviejų ali
mentų, karbono (anglies ir h*d 
rogeno (vandenilio). Kometų 
uodegos daugiausia susideda iš 
tų dviejų elementų. Nesant de 
guonio (oxigeno) kometai 
skrendant jie nedega, tačiau 
praskrendant atmosferą su de- 
guoniu (o tokia yra mūsų že
mės atmosferą) iš tų dviejų 
elementų (ahglies ir vandeni-

bo) susidedančios dujos užsi
dega.

Midraš*m, senovės rabinų 
aeksuose, daugelyje vietų sa
komą, kad nafta (hebrajų kal
ba taip vadinamas petrolejus) 
kartu su karštais akmenimis 
krito ant Egipto. „Egiptiečiai 
atsisakė izraelitams leisti išei
ti, ir jis išpylė ant jų karštą 
naftą“.

Perėjus* degančios naftos 
liūtį, žemė įriedėjo dar gil*au
į kometos uodegą ir pradėjo 
artėt* į palį kometos kūną. To 
priartėjimo pasekmėje įvyko 
didebs žemes sukimosi sukrik* 
mas. Galėjo įvykti žemės 
ašies pakrypimas, suardęs die
nos »r nakties tvarką be esmi
nio žemės sekimosi tvarkos su 
griovimo. Vlad*nas, gaiėjo 
įvykt* tik žemės iškrypimas iš 
jos pozicijos, nesustaiidant jos 
sukimosi. Iš to sukrėtimo kilo 
baisus vėjas: neapsakoma aud 
ra su dujomis, dulkėmis ir pe
lenais nusiaubė žemę.

Egipto ir Palestinos paseny 
je pr*e EI Arishyra juodo gra
nito maldykla, kurioje yra il
gas heroglifų užrašas. Čia 
skaitoma: „Rezidencijoje jvy 
ko didelis sujudimas... niekas 
negalėjo apleisti rūmų per de
vynias dienas ir per tas devy
nias sukrėtimo d-as buvo tokia 
bais* audra, kad nei žmonės, 
nei dievai (^karališkos šeimos 
nariai) negalėjo matyti veido 
tų, kurie buvo greta jų”.

Biblijos knygose Exodus 10 
.22-23 taip pat sakoma: „Ir 
buvo to Iria tamsybė visoje 
Egipto žemėje per tris dienas. 
Jie nematė vienas kito, ir per 
tris dienas negalėjo pakilt* iš 
savo vietų“.

T*e patys rabinų užrašai sa
ko, Jrad per tris dienas visiš
ka* nebuvo gaNma nieko maty
ti, per keturias dienas buvo ga
lima jau šiek tiek matyti, kad 
ta tamsybė, lydima baisių ura
ganų (audrų) buvo .tokia pra
gariška, kad sunaikino daugu
mą Egipto gyventojų, kaip 
egiptiečių, taip žydų.

Jei Egipto tamsa buvo pa
sekmė žemės dienos ir nakties 
santvarkos pakrikimo, kilusio, 
dėl jos ašies pakrypimo, ir bu
vo lydima kometos dulkių bei 
pelenų tvano, ta* nuo tų dviejų 
fenomenų turėjo nukentėt* vi
sas žemės kamuolys. Ilga tam 
s* ‘*r niūri diena turėjo būti ly
giai rytinėse, lygiai vakarinė
se pasaulio dalyse. Ir tai pa
tvirtina senovės persų Šalti
niai, Bahman Yąst: buvo lai
kas, kada rytų Irane ir Indijo
je saulė buvo matoma danguja 
per eilę dienų. Senobės kinie
čių ša]t*nia* tvirtina, kad di
džiosios katastrofos metu, im
peratoriui Yahou viešpatau
jant, saulė nenusileido per ke
letą dienų ir visa žemė buvo 
liepsnose.

(Bus daugiau).
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Musų mokytojų reikalai 
Kanadoje KULTŪRINĖ KRONIKA

anglų kalbą. Jei pavyks kole
giją baigti ir tokiu būdu įsigy
ti Kanados mokytojo cenzą, 
ta*, kol čia mokytojų, trūksta, 
darbo gaut* bus nesunku, žino 
ma, ne Toronte, bet toliau šiau 
rėje, kur nors Sudburyje. Ka 
dangi kolegijoje mokslas eina 
dienos metu, tai studijuojan
tieji vargu begalėtų dirbti ko
kį darbą pasipinigauti — jam 
reikėtų turėti gatavų pinigų.

Paklaustas, ar nevet tetų 
įsteigti mokytojams ateiviams 
specialius kalbos ir pedagogi
kos kursus, vicem*nister*s at
sakė neigiamai. Geri kalbos 
kursai šią vasarą yra prie To
ronto univers’teto, skiriam* in
teligentams. J*e geriausiai tin 
ka *r mokytojams. O ka* dėl 
pedagoginių kursų, ta* provin
cija Toronte turi mokytojų 
ruošimo kolegiją, privalomą 
kiekvienam v*d. mokyklos mo
kytojui — taigi ir mokytojams 
ateiviams. Tai yra vienintelis 
kebas. Nebūtų jokios prasmės 
daryt* kokių išimčių.

Iš pasikalbėjimo paaiškėjo, 
kad pradinių mokyklų mokyto 
jų reikalas yra keblesnis. Toks 
mokytojas turi kalbėt* visais 
atžvilgiais pavyzdinga anglų 
kalba, nes j*s turi mokytį tos 
kalbos visokios tautinės kilmės 
vaikus, palaikyti tvirtus anglų 
kalbos pagrindus visoje kana
diečių tautoje. Jei toks moky
tojas ateivis atsirastų, jis tu
rėtų dar pastudijuoti spec*a 
l*oje šios rūšies mokytojų ruo
šimo mokykloje — Normai 
school.

Netrukus tikimasi apsilan
kyti pas kolegijos dekaną suži 
aoti pačių smulkmenų, kaip į 
tą kolegiją įstoti, kas ir kaip 
ten studijuojama, koki kiti kon 
kretūs reikalavimai gali būti 
statomi mūsų padėties kandi
datams. Apie tai kolegijos mo
kytojai taip pat bus painfor
muoti per laikraščius, kaip *r 
šį kartą.

P, Štuopis, 
Liet, mokytojų atstovų vaiuu.

Toronto įvairių tautybių 
(lietuvių, lenkų, estų, latvių, 
baltgudžių ir ukrainiečių) tiem 
tinių mokytojų atstovai raštu 
paprašė Ontarijo Švietimo Mi
nisteriją (Department of Edu
cation) suorganizuoti jiems 
specialius vakarinius kelių mė
nesių anglų kalbos kursus, o 
vėliau ir pedagoginius kursus, 
kuriuos sėkmingai baigę moky 
tojai ateiviai galėtų gauti dar
bo Kanados mokyklose. M i 
nisterija netrukus pakvietė po
rą mokytojų atstovų pas vice 
ministerį tuo reikalu pasikal
bėti. Iš to nuoširdaus pasikal
bėjimo birželio 19 dieną paaiš
kėjo štai (kas.

Buvę gimnazijos mokytojai, 
kurie norėtų dirbti vietos ati 
tinkamose mokyklose, turi 
kreiptis į Ontario College of 
Education Toronte, kuri pa
ruošia šiai provincijai viduri
nių mokyklų (High School) 
mokytojus, prieš tai baigus’us 
universitetą. Mokslas trunka 
vienerius metus. Kol piliety 
bės neturima, užtenka paduot* 
nustatyta tvarka pilietybei įgy 
Ii prašymą (intention). Kole 
gijai reikia įteikti savo univer
siteto diplomą, mokyklinės tar
nybos pažymėjimą ir gero eige 
šio pažymėjimą. Kolegija su 
Europų universitetų diplomais 
skaitosi. Po to speciali tos ko
legijos komisiją, pasikvietusi 
tokį kandidatą, jį apžiūrės ir 
įvertins, ar jis yra tinkamos 
išvaizdos, ar gerų manierų, ar 
kalba pakankama* angliška*; 
tur būt, pasikalbės su juo kai 
kuriais klausimais iš jo spec*a 
lybės. Visa* tobulo anglų kal
bos mokėjimo nereikėtų, ka
dangi vistiek jiems neteks tos 
pačios kalbos dėstyti, o reikės 
dėstyti kitus dalykus. Kana
dos vidurinėse mokyklose dir
ba daug prancūzų mokytojų su 
ne visai tobula anglų kalba.

Jei vis* duomenys komisijai 
pasirodys teigiami, tai kandi
datas bus į kolegiją priimtas ir 
per vienerius mokslo metus dar 
turės progos patobulinti savo

Vyt. Tarvainis
PIRŠLIAI

Atvažiuoja piršliai. Apkaišytas vežimas.
Žirgas ugnį pasagom skelia.
Jie pasuks tuoj pas mano mergelę 
ir kalbės ir meluos, kas juos žino.
Prieš gavėnią ten vėliak bus linksma, 
šoks, dainuos ir išgers.. .
Tik motulė dukrelę apverks 
ir išleis, kur jaunystė palinksta.

MAŠINA TIRTI ŠIRDŽIAI
Illinois universiteto moksli

ninką* dr. Krasno *r dr. Iv* pa 
skelbė, kad jie pastatę tokią 
mašiną, kuri tiksliai nustato 
širdies nesveik'mą. Mašina da 
lanti diagnozus 98% tikslu
mu.

„MIŠKAS ŪŽIA“
Simo Bakšio parašytą sce

nos vaizdelį, parodantį Lietu
vos miškų pavasrį, su seneliu 
m*ško sargu, su iš mokyklos 
per mišką grįžtančiais moki
niais, jų pasikalbėjimus, dai
nas ir kt. liepos 1 d. Sao Pau 
lo Dariaus ir Girėno salėje vai 
d*no lietuvių kalbos pamokų 
lankytoja*. Miško dekoraci
jas piešė tapytojas Jonas Še- 
petauskas, dainų mokė L. Ra 
hę/kas.

DAIL. JONAS RIMŠA,
Meno studijos direktorius La 
Faz m'este, Bolivijoj, netru
kus atvyksta į Braziliją ir R*o 
de Janeiro mieste suruoš savo 
kūrinių parodą. Bolivijoj mū
sų tautietis yra plačiai pagar
sėjęs. Iš Brazilijos dali. J. 
Rimša žada vykt* į Europą. 
Dailininko žmona gyvena Bra- 
rihjoj.

ADELAIDĖS KULTŪRINIS 
GYVENIMAS.

Adelaidėje yra ap*e 800 lie
tuvių ir skaičius kasdien auga. 
Tuo būdu Adelaidė natūraliai 
taps lietuviškumo centru Aus
trai ijoje. Jau dabar Adelaidė 
je yra pačios stipriausios vi
suomenės, kultūros bei meno 
jėgos: da*l. A. Rūkštelė, smu* 
kin*nkas P. Matiukas, kuris ne 
t(k radiofone be* koncertuose 
duoda savo programas, bet ir 
ruošia naujuosius smuikinin
kus, solistai — E. Rūkštel’cnė, 
Vasiliauskienė, Dainienė, P. 
Rūtenis, L. Kazlauskas *r kiti; 
choro vedėjas V. Šimkus su 
pač*u geriausiu lietuvių vyrų 
choru Austril-joje.

Adelaidėje pirmieji susibūrė 
ir dramos mėgėjai, ir režisuo
jant P. Rūten*u*, pastatė „Pir
mąjį Skambutį“. Gaila tik, 
kad po to mūsų teatralai kiek 
pasitraukė, dėlto adelaidišk*a* 
tiki, kad jie po ilgesnio poilsio 
energingai kibs į darbą.

Adelaidėje turime ir 5 lietu
vius studentus, studijuojan
čius Adelaidės universitete. 
Turime 9 teisininkus, kurie 
ypatingai reiškiasi kultūriniam 
bei visuomeniniame darbe. kū
lime Kleboną Kun. Dr. P. Ja- 
tulį. Adelaidės arkivyskupo 

žodžiais, „visi kunigai turėtų 
būt* tokie, kaip Kun. Dr. P. 
Jatulis“.

Turime čia geriausiai orga
nizuotus v'soj Australijoj Uetu 
v>us skautus, kuriems vadovau 
ja psktn. V. Ilgūnas. Tuinne 
seniausią iš visos Australijos 
lietuvių tautinių šokių grupę. 
Tai V. Katkevičiaus nuopel
nas. Adelaidės apylinkėje įsi
kūrė, turbūt, pirmoji lietuviš
ka plytinė.

Pagaliau, kovo 26 d. įsteig
tas Lietuvių Sporto kjųbas Vy
tis, kurio pumininku išrinktas 
J. Kalvaitis. (AL)

NAUJAS SAVAITRAŠTIS
Vokietijoje nuo liepos 1 d. 

pradedąs eiti naujas savaitraš
tis „Tremtis“. Būsiąs leidžia
mas Memmmgene, ten, kur ėjo 
biuletenis „Laisvoji Lietuva“.

IŠ AUSTRALIJOS BĖGA 
MUZIKAI

Žinomasis altistas St. Gab- 
’.iolavičius, kuris su žmona, iš- 
raiškinio št^kio šokėja D. Nas
vytyte, buvo nuvykę Australi
jon, keliasi į Ameriką, nes Aus 
strahjos muzikų profesinė są
junga jo- nepriima, nors pripa
žįsta esant geru specialistu.

Įdomu, kad smuikininkas 
Povilas Matiukas ten koncer
tuoja radiofone ir tt.

Gegužės mėn. Adelaidėje bu 
vo estų * lietuvių koncertas, 
kuriame dalyvavo P. Matiu
kas, sol. E. Rūkštehenė ir šo
kėja R. Plokštytė, E. Rūkšte- 
lytė ir tautinių šokių grupė, ve 
dama L. G*niotytės_..................

— S. Gaidelio vadovauja
mas choras Manchcstery, Ang 
Hjoje, dalyvavo tarptaut. kon
certe ir pasirodė labai gražiai.

— Dailininkas Krivickas 
Freiburge, Vokietijoje, padarė 
savo dailės darbų parodą.
------- Prof. Petraškevičius ir 
prof. Kazys Sleževičius sovietų 
valdžios esą ištremti į Sibirą.

— Gydytoja S. Saunorienė 
gavo darbą R*o de Janeiro 
miesto ligoninėje kaip gydyto- 
a, savo specialybėje.

— JAV „Darbininką“ per 
ėmė leisti Tėvą* Pranei ikonai.
AUSTRALIJOS TRIUŠIAI

Skaičiuojama, kad Austi ali- 
joje yra privijusių apie 100 mi 
hjonų triušių, kurie sudaro 
kraštui didelę nelaimę, nes vis
ką, kas žalia, suėda ir net pa 
rausia geležinkelių pylimus,
up*ų užtvankas. Išnaikinti tr*u įvyko tait*es ir rašybos nesuta ii“ : kraeft, graes, plaent, da
lius esą sunku, nes j*e laba* p*mas. Tik gaila, kad spauda tns. Taip š*e žodžiai amerikie- 
sparčia* dauginasi. nebuvo anksčiau įvesta, sakysi č*ų ir kanadiečių dar ir šian-

Anglų kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

III Tartis
Didžiaus* sunkuma* ne tik 

mums, besimokantiems anglų 
kalbos, bet ir anglams sudaro 
tarties ir rašybos skirtumai. 
Nė vienoj kitoj kalboj tarimas 
taip didžiai nesiskiria nuo ra
šybos, kaip anglų kalboje. Nė 
vienoj kitoj kalboj tas tarimas 
toks nelogiškas ir neta*syki*n 
gas, kaip anglų kalboje. Nėra 
nė vieno balsio, kuris visur vie 
nodai būtų tariamas. Nėra net 
garso junginių, kurių tarimas 
visur toks pat. Paimkime pa
vyzdžiui šį garsų junginį — 
ough. Kaip jį tarti? To nie
kas negali pasakyti. Je* paimk 
s‘me žodžius rough „šiuikš- 
tus", i ough, „kietas, tamp
rus”, enough „gana“, ta* visur 
paskutiniuosius keturis garsus 
tarsime — af. Analogiškai bū 
tume linkę tarti ir plough -„ar 
ti“, bough „šaka“, bet tuos' pa
čius garsus šiuose žodžiuose 
reikia tarti — au, kaip: plati, 
bau. Na, o kaip tarti cough 
„kosyt*“, dough „tešla“, thr
ough „pro, kiaurai“, hiccough 
„žaksėt*, žaksėjimas“ ? Juos 
be mėgindami tarti, tikrai pra
dėsime žaksėt*. Tas pats gar
sų junginys šiuose žodžiuose 
tariamas —oi, —ou, —ū ir 
—ap: (kof, dou, thru, hikap. 
Išeina ,kad reikia dvi kalbas *š 
karto mokintis, nes anglų kal
bos tarimas nuo rašybos t’ek 
pat skirias* kaip prancūzų nuo 
lotynų kalbos. Kodėl ta*p yra?

Tartis, kuri Viduriniaisiais 
amžiais sutapo su rašyba, nau
jaisiais laikais toliau vystėsi. 
Rašyba su spaudos įvedimu sta 
bilizvos* *r l*ko pastovi, vėliau 
nebereformuojama. Rašybą ga 
l*ma supastovinti, bet ne taitį. 
Tartis gyva, visą laiką keičia
si. Kodėl? Ogi todėl, kad nei 
kalbos, nei girdos organai nėra 
tobul*. Vaikai, besimokindami 
kalbos, pamėgdžioja suaugu
sius, taip kaip girdi ir kaip su
geba. Bet tas pamėgdžiojimas 
nėra sąmoningas ir tobulas. 
Dėl tokio netobulo pamėgdžio 
jimo *r kyla skirtumai individu 
alinėj kalboj, skirtumai tarmė
se ir pagaliau skirtumai kal
bų šeimoje. J*e ryškėja pama
žu ir pagal tam tikrus garsų 
dėsnius, šiaip ir toj pačioj ge
neracijoj tos pačios šeimos ar 
ba tautos naria* nebesus*šnc 
ketų.

Tat tarimu* toliau besivysi
ant, o rašybos prie tarimo po 
spaudos įvedimo nederinant ir 

me prieš tris tūkstančius me
tų. Tada mums žymiai leng
viau būtų angliškai rašyti. Pa 
vyzdžiui dabar angl'šk'ai rašo
mas home „tėviškė, namai“, 
būtų rašomas kaimas, nes pro 
germaniška lytis buvo tokia 
pati ka*p l*etuv*ų kalboje. Po 
priebalsių pervartos kaimas iš
virto į ha*maz, gotų kalboje 
("prieš pusantro tūkstančio me
tų) užtinkama lytis he*ms. Bet 
naujoj anglų kalboj žodis kai
mas išv'rto į ham, kuris vidu
riniais amž*a*s toliau išsivystė 
t home. Ta* šioji lytis supai- 
stovėjo ir ik* šių dieni? rašybo
je užsiliko, nors šiandien jau 
tariame houm. Toliau vietoje 
ear rašytume ausis arba aušo 
ir tartume yr, vietoj sour rašy 
tume sūrūs arba suraz ir tartu
me saur ir pan. Taigi, gaila, 
kad tik nuo naujausių laikų žo 
džių grafinis vaizdas nebes*kei 
tė!

Tolimesnis garsų vystyma
sis naujaisiais laikais ne visus 
garsus vienodai ir tuo pačiu lai 
ku palietė. Labjausi'ai pasuke* 
ė balsiai, Vien* balsiai atsi 

skyrė nuo grafinio vaizdo jau 
šešioliktame šimtmetyje, kaip 
ilgas ė garsas žodyje feel „jaus 
t*“, virtęs ilgu i: fU, o kiti de
vynioliktame šimtmetyje, kaip 
ilgos o garsas žodyje home 
„tėviškė, namai“ išsivystę 
į ou: houm.

Be to, tas pats garsas nevie 
nodai ždož*uose išsivystė. Daž 
nai priklauso nuo padėties žo
dyje, po kurių ir pneš kuriuos 
garsus eina. Kad būtų vaiz
džiau, panagrinėkime senojo 
trumpojo „a“ garso išsivysty 
mą naujaisiais la*ka*s. Žodžiuo 
se glad „linksmas“, had „turė
jo“, man „vyras“, „a“ seniau 
buvo tariamas kaip šiandien 
dar teberašomas,. Septynio
liktojo amžiaus pradžioje jį 
pradėjo tart* su e atspalviu, 
panašiai į glaed, haed, maen, 
ta*p kaip ir šiandien tebetaria. 
Bet, je* š*s trumpas „a“ garsas 
ėjo po ,,w“, tai jis pastarojo 
įtakoje išsivystė 'į „o“ spalvos 
garsą, kaip žodžiuose what 
„kas“,, wander „keliauti“ : 
whot, wonder. Be to, prieš 
dusliuosius trinamuosius gar 
sus f, th, s ir dažnai pirieš n, 
jei po to sekė kitas priebalsis, 
šis jau „e“ spalvos garsas dar 
septynioliktam šimtmetyje pa
ūgėjo, kaip žodžiuose craft 
„amatas“, grass „žolė“, plant 
„augalas“, dance „šokis, šok-
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IŠTRAUKOS

j*s aiškiai buvo nustebęs mus 
miatydamas. Jis stabtelėjo 
tarpduryje sumišęs *r pratarė, 
matyt, atsiprašydamas, kad 
įėjo nepasibeldęs.

— Atsiprašau. Aš nema
niau, kad jūs čia. . .

Aš negalėjau susilaikyti ne
nusišypsojus* :

— Tu gaili ramiausiai eiti 
gulti, — pasakiau. — O gal aš 
turiu tau pakloti?

— Ne, ne. Aš pats susitvar 
kyšiu.

Buvo pats patogiausias lai 
kas mums pasitraukt*.

— Na, tada — labąnakt! — 
ištariau aš, eidama iš kamba
rio, o Stasys sekė mane.

Aš pirmoj* įėjau į miegamą
jį ir uždegiau šviesą. Man pa
sisukant nuo elektros migtuko, 
Stasys pagavo mane. Jo žvilgs 
n*s atrodė apsiblausęs, o lūpos 
tebebuvo drėgnos, kaip valgo
majame. J*s rengėsi pakelt/ 
mane nuo žemės, bet aš sulai
kiau jį sakydama:

— Tu dar nepažiūrėjai, 
kaip aš sutvarkiau kambarį.

Stasys apsižvalgė, stovėda
mas šaka manęs. Ant stabuko 
ir ant spintelės aš buvau pa- 
stjačiusi gėlių. Nuo to laiko, 
kai buvo m*rusi mano moti
na, kambarys buvo žymia* pa
sikeitęs: lovos buvo nublokš
tos viena prie vienos s*enos, ki 
ta — prie kitos. K-tose vieto

V y t a u t
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Netrukus prasidėjo ir su
tuoktuvių aktas. Aš klausiau 
si jo telksto, kartojau, kas rei
kėjo,, tačiau mano girdimi žo
džiai neturėjo k*tos reikšmės, 
tartum jie būtų buvę tik pa
prasčiausi garsai. Aš girdėjau 
„Stasys Prūsaitis“, beit, man ne 
buvo a*šku, kad čia t*krai apie 
Stasį kalbama. Taip pat ir 
mano pavardė neįsąmonino 
manęs, kad tikra* čia pati bū
čiau. Bendras įspūdis buvo 
toksfr lyg čia vyktų kažkas ga,- 
na paprasta, *r aš klausiau pa
ti save, ar tų kelių, automatiš
kai pakartotų žodžių galėjo pa 
tkakti dviem žmonėms į vieną 
gyvenimą sujungti.

* ♦ ♦
Tėvui išėjujs, aš pasijutau 

lengviau. Stasys laikė mane 
apkabinęs per liemenį. K*ta 
raiška jis pasukiojo radio suk 
tukus, sustojo ties viena stoti
mi, o tada atsigrįžo į mane, 
prisitraukė mane visą ir paga
vo mano lūpas. Kažkas užmer 
kė man akis, ir, tartum virpė
jimas medžio lapuose, drebu
lys perbėgo mūsų kūnais.

Tuo laiku pasigirdo lauko 
durų varstymas. Aš supratau 
grįžtant mano brolį ir atsipa
laidavau iš Stasio. Mes paliko 
me vienas šalia kito. Kada Al
gis pravėrė valgomojo duris, 

se stovėjo *r k*ti baldai, o sofa 
buvo paskutinėmis dienomis at 
suradus*. Dabar čia turėjo ap 
sigyventi kiti žmonės, .visiškai 
■kitokį, ir vis dėlto savaime aš 
dariau tam t*krą sugretinimą: 
pr*eš kiek la*ko č*a gyveno po
ra sukūrusi šeimą, ji turėjo sa 
vo gyvenimą, dabar jau atgy
ventą; jų vieton atėjome mes 
su savo viltimi, o ga) ir su sa-. 
vo paskirtim*; mus vėl pakeis 
k*;ti, ir jie gyvens savo laiką, 
gyvens visa* kitaip, ir vis dėlto 
per tūkstančių tūkstančius me
tų mūsų v*sų gyvenime yra ma 
;omi t*e patys metmenys. Ma 
no motina buvo vaikas, buvo 
mergina, moteris *r motina. 
Dabar buvo atėjus* mano ėdė. 
Argi ir su manimi turėjo pasi
kartoti viskas tas pat, įskai
tant ir mirtį? Ne, t*ek tol* aš 
nenorėjau žvelgt'*. Dabartis bu 
vo gražesnė už anuos praėju
sius gyvenimus, ir aš nenorė
jau ja*s teindyt* savo minčių.

Stasys dar nebuvo prašne
kęs. Aš žiūrėjau į jį, laukda
ma jo pasisakymo.

— Man viskas miela, kas su 
tavimi r*šas*, — ištarė jis ir 
tuo pat metu keista* nusišyp
sojo.

— Ko tu juokiesi? — pa
klausiau.

*— Ot, šia*p sau. Aš neži
nau, ar t*k dabar taip baldai 
sustatyti, ar *r anksčiau jie 
taip stovėjo, kada tavo tėvai 
č*a gyveno.

— Kodėl tau rūpi žinot*? — 
paklausiau, nesupratusi ką 
jis galvojo.

— Tos lovos pasieniais. .. 
— jis vis šypsojosi.

— Begėd*s! — pasakiau.
Stasys apkabino mane per 

'iemenį.
— Man įdomu, o tu man 

taip ir neatsakai.
Jis buvo nusiteikęs išdykau 

t* ir ta nuotaika mane gaivino, 
lyg- vėjelis per kaitras. Stasys 
rpyrė mane pasakyti, net gra
sino juokais, tač*au aš prieši
naus*. Tada jis užgesino elekt
rą *r pakėlė mana ant rankų.

— Palauk, Stasy! Man rei 
kalinga šviesa, — pasakiau aš 
tokiu tonu, kad j*s paklausė.

Aš vėl įjungiau šviesą ir pa 
prašiau jį porą minučių pasto
vėti nusigręžus prie lango.

— Jei taip, aš ganau, išei
siu už durų, — pas*s*ūlė Sta
sys ir išėjo.

Aš greitai paklojau abi lo 
vas. Man atrodė, kad jam 
esant, to aš nebūčiau galėjus* 
padaryt*. Susitvarkius* aš dar 
pažiūrėjau per veidrodį į savo 
klek išvargusį veidą ir nuėjau 
atsisėsti ant sofos. Tik dabar 
Stasys *š lengvo pravėrė duris.

— Jau, jau, — pasakiau.
Įėjo jis su lagaminu, kurį 

buvo dar d*eną atsinešęs. Įėjo, 
lyg svečias į viešbutį, o ne ma 
no vyras. Ką jis galėjo būti at 
s*nešęs? — Aišku, — drabu
žius, balt*n*us. Vyriškus bal
dinius. . . f*esa, per paskuti- 
nerius metus aš buvau tikra 
namų šeimininkė, man teko 
daug kartų matyt* tokius bal
tinius. Tač*au jie buvo mano 
tėvo arba mano brolio. Č*a gi 
stovėjo naujas žmogus, kuris 
su lagaminu, su visais ta*s bal
tiniais turėjo įe*ti į mano gyve
nimą,

Stasys atsisėdo šalia manęs. 
Aš supratau, kad jis pastebėjo 
rnano paklotas lovas. J*s kal
bėjo.

— Aš galėčiau palaukt* už 
durų dar penkias minutes, kol 
tu nusirengtum *r atsigultum. 
Tada sugrįžęs aš rašč<au savo 
karalaitę baltam patale *r žino 
č*au, katra lova man, skiriama. 
O gal mes turim traukti bur
bus?

— Ne, ne, — atsakiau pa
skubomis. Atsakiau aš ne tiek 
į jo plausimą, kiek į savo min 
tį, nes aš vis dar negalėjau te
kėti, kad mes turime eiti gulti.

Stasys bučiavo mane ‘r il
gai žiūrėjo į mane, laikydamas 
rankose mano veidą.

>— Aš turiu išmokt* tave nu 
rengti, ka*p mažą mergaitę. Ir 
džiaugtis, džiaugtis tavimi. 
Štai kur yra žmogaus !a*mė, 
apie kurią jok*e išminčiai ne
pasakoja.

J*s nuavė man batus ir ieš
kojo, kur atsisega mano suk
nelė.

— Paklausyk, Stasy, — su
laikiau aš jį, — Argi tū neat
simeni, ka*p dažnai, prasėdėję 
ik* vėlyvo vakaro, mes persr 
suirdavome apgailestaudami, 
kad tau būdavo nepatogu ilgiau 
pas mane pasilikti. Tu turėda 
vai eit* namo. Dabar mes gali
me ištisą naktį sėdėt*. Argi 
mes nebeturime nieko v*enas 
kitam pasakyt*? Kodėl tu man 
nepasiūlai cigaretės? Juk mes 
galime taip jaukiai pasišne
kėti !

IX.
Pirmadienį, :kada mes ren

gėmės važiuoti į Palangą, mes

jau buvome vyras ir žmona. Iš 
važ-uot* buvo pramoga ir vie
nintelė galimybė išvengti smal 
s*ų, tiriančių žvilgsnių, kur
duos jaunavedžiai turėjo mo
kėti drąsia* sutikti arba taip 
elgtis, tartum jų nepastebėtų.

— Reikia pasiimti viską, 
kas bus reikalinga, — kalbėjo 
Stasys. — Bet žinok, ko ten 
gali prireikti.

— Aš pasiimsiu, kas man 
įeikalinga, o tu žiūrėk savęs.

>— Aš maniau, kad mes žiū
rėsime, kas mums reikalinr 
ga. . . —- juokais priešo man 
Stasys.

Susijungę kūnu ir siela, mes 
tebesilaikėme kiekvienas savo 
aplinkumos ir papročių. Kada 
aš dėliojau į lagaminą įvaiiius 
savo daiktus, Stasys v*s klausė 
išdykaudamas:

— O ką tu ten dedi?

Aš slėpiausi nusisukdama. 
lšt*krųjų aš drovėjausi išskleis 
ti savo baltinius, tartum tai bū 
tų daugiau už mūsų kartu pra
leistas nakt*s ir dienas. Ir taip 
.-nes kiekvienas sau krovėme 
po lagaminą.

Kelionėje abu mes buvome 
nekalbūs. V*enas kitas rankos 
paspaudimas, po jo — žvilgs
nis *r vėl nieko. Aš jutau ša
lia savęs Stasį, man buvo ra 
mu, >r jok'-e norai nekėlė ma
nęs *š užs*m*ršimo. Jei aš ką 
nors ir galvojau, mano mintys 
slinko be jokių pastangų, tar
tum susijungiamos su v*encdu 
traukinio ratų dardėjimu. Aš 
buvau nešama. Jei ne kieno k*to
— tai prabėgančių laiko.
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LIETUVIŲ KULTŪRINIO SAMBŪRIO ,ŠVIESA“ VI
SUOTINIS ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS Sensacingas banko apiplėšimas aišku, kad nors ir tris šokius 

šoko, bet patinka.
L. K. S. „Šviesa“ visuotinis 

atstovų suvažiavimas, susirin
kęs 1950 m. birželio mėn. New 
York'e, priėmė sekančią rezo
liuciją .

Dabartinė Lietuvos išeivijos 
banga, laukusi Europoje gali
mybės grįžti Tėvynėn, š-an- 
dien tapo išblaškyta po pasau
lio kontinentus. Jos organiza
cijų veikla to išsiskirstymo pa 
sekoje yra pavoįngai susilpnė 
jusi. Išeiviją, tapo atvira lietu 
vybei abejingų ar priešingų 
veiksnių įtaka*.

Šios padėties , akivaizdoje, 
sambūris „Šviesa“, įsisteigęs 
tikslu saugoti ir brandinti Lie
tuvai jos jaunimą, ryžtasi savo 
veiklą tęsti ir plėsti, nežiūrint 
esamų sunkumų.

Mes kviečiame visus šv*esie 
č'us '-r sambūrio ideologija' ar
t-mus asmenis steigti sambūrio V isuot. atstovų suvažiavimas.

skyrius visur kur tik yra ma
žiausios sąlygos organizuotai 
veiktu Tam darbui palengvin
ti mes palaikysime glaudų ry
šį tarp išsiskirsčiusių šviesie- 
čių, informuodami apie aktu
aliuosius sambūrio klausimus, 
kas įgalins juos dalyvauti bend 
roję sambūrio veikloje.

Mes raginame visus sambū
rio padalinius atkreipti ypatin 
gą dėmesĮ j senesniuosius lietu 
vius išeivius, ypač jų jaunosios 
kartos, tautinės sąmonės palai 
kymą ir įtraukimą į bendrą dar 
bą.

Mes tikime šviesieč’ū pasiry 
žimu aktyviai dalyvauti tauti
nėje >r kultūrinėje veikloje, šio 
je Lietuva* sunkioje valando
je, kuri įgalins sambūrį tęs,ti 
jo pasirinktą kovą už žmogų, 
laisvę ir Tėvynę.

AAf.// RASIAI
G A. Buerger BARONO 

MIUNCHHAUZĖNO NUO
TYKIAI. kariaujant, keliau
jant ir medžiojant. Išleido lie
tuvių spaudos centras Ameri
koje ,,Gabija“: 340 Union 
Ave, Brooklyn, N. Y., USA. 
Iš Franz Hoffmann jaunimui 
paruošto leidinio išvertė M. 
A. Iliustracijos paimtos iš ori
ginalo. Viršelį piešė dail. P. 
Osmolskis. Kaina $ 1,24. La 
bai ; gausiai ir gražiai 
iliustruotas Hedinys, turįs 116 
puslapių. Kanadoje ga.inia 
gauti „NL“ Spaudos skyriuje: 
3A — 4 Avė, V'ille Lasalie, 
Montreal, P. Q.

Nepriklausomas kultūros 
žurnalas .,NEMUNAS“ 1 nr. 
Leidžia lietuviškų raštų rėmė-

dien tebevartojami, o Anglijoje 
jis devynioliktam šimtmetyje 
virto vėl ilgu a garsu: kralt, 
gras, plant, dans, arm „ran- 
*fa“. Bet trumpasis ,,a“ gar
sas, prieš išvirsdamas į e spal
vos grasą,, kai kuriuose žo
džiuose pailgėjo. Tada jis įga 
vo kitą e garso atspalvį aštuo
nioliktame šimtmetyje, kaip žo 
džiuose make „daryti“, place 
„vieta“, age ,,amžius“: mėk, 
plės, ėdž. Tik, jei po trumpo 
.jo „a“ garso sekė „r“ arba „r“ 
su kitu priebalsiu, tai a apilgė 
jęs, toliau jau nebesivystė, 
kaip žodžiuose car „automobi
lis“, arm „ranka“, hard „kie
tas“, sharp „aštrus“: kar, am, 
had, šap.

Iš to pavyzdžio matome, ko
ki painiava anglų kalbos gaisų 
išsivystyme naujaisiais laikais.

(Bus daugiau)

jai. Mėnesinis1 žurnalas. Pre
numerata Kanadoje $ 4,80 me
tams, atskiras nr. $ 0,45. Ad 
resas: 2140 Bięk Ave, Scran
ton, Pa, USA arba leidykloje 
,,Suduva“, 2248 W. Coulter 
St, Chicago, 111., USA, Žur
nalą redaguoja žinomasis ra
šytojas Liudas Dovydėnas. Me 
no redaktorius dailininkas Pa« 
l’us Augius, techn. red. A. Rū
kas. Redakcinėje kolegijoje: 
Vyt. Alantas, Vyt. Alseika, 
dr. J. Balys, J. Cicėnas, Br. 
Raila, V. Trumpa, H. Žeime
lis.

Turiny: Žodis saviesiems, 
H. Žemelio — Spaudos keliai 
tremtyje, V. Trumpos — ke
letas pastabų apie atgailą, L. 
Dovydėno, V. Alseikos, prof, 
dr. J. Balio, Br. Railos ir kiti 
straipsnitfi, apžvalga, kronika 
ir tt. Žurnalas iliustruotas

Xavier Strumskis. GAI
DOS: St. Gailevičius — Nau
ja dama $ 1, Klajūnas — $ 1, 
Juokdarys mėnul'-s $ 1; St. 
Šimkus —- Oi greičiau $ 0,50; 
Kur bakūžė samanota $ 0,50, 
Aš įsivilkčiau $ 0,50, Plaukia 
sau laivelis $ 0,50, Birutė $ 
0.30, Lietuviais esame mes gi 
mę $ 0,25; J. Tallat • Kelpša 
— Ne margi sakalėliai $ 0,60; 
A. Vanagaitis — Naktis sva
jonėms $ 0,60; J. NaujeEs — 
Neveifk, motušėle $ 0,75; J. Ži 
levičius — Mano deimantas $ 
0.60, Ratai $ 0,60; K. V. Ba
naitis — Liaudies dainos — 
Anksti rytą atsikėliau ir Ei, 
■bul'luo, liuliuo $ 1,— ir Aš per 
.icktį $ 1,50. Šios gaidos gau
namos „NL“ spaudos skyriu
je, 3a—4 Avė, V'lle Lasalie, 
Montreal, P. Q.

ir žmogžudyste
Tarp S'mcoe ir TUsonburg 

mažame Lankton miestelyje 
barimo ap*piėšimas ir 2 žmonių 
nužudymas labai sujaudino vi
są miestelį ir artimas apylin
kes.

Birželio 21 d. į banką įsiver
žė jaunas, mėlynais marški
niais, ginkluotas vyras ir vi
ens tarnautojus suvalė į atski
rą kambarį. Bankas yra su
jungtas aliarminiu signalu su 
artima krautuve. Vienas tar
nautojas, nepastebimai, kol bu- 
v o varomas į atskirą kambarį, 
spėjo pasignalizuoti, bet įbė 
gęs bankan krautuvininkas, 
taip pat liko uždarytas su k- 
tais tarnautojais. Plėšikas pa
grobė apie 23 tūk.’dolerių ir, 
sėdęs automobilin, kuris, kaip 
vėliau paaiškėjo, buvo pavog
tas Windsore, leidos galvotrūk 
č;ais bėgti.

Užaliarmuot* miestelyje bu- 
vo du ūkininkai — belgai šoko 
jo vytis. At sutikinai jie savo 
automob-lyje turėjo taiklaus 
šaudymo montekristinj šautu
vą. Juo ūkininkai pašovė j iė- 
šiko mašinos padangą. Plėši 
kas, nuo greičio nublokštas į 
griovį, -š automobilio greit iš
šoko. Č>a pat buvo jau ir vi
jikai. Pleš'kas, paleidęs seri
ją šūvių, juos abu nudėjo vie
toj, o pats, *š savo automobilio 
stvėręs apie porą tūkstančių do 
>rių ir metęs be šovinių gink
lą,, pabėgo į mišką. Jo auto
mobilyje liko apie 21 tūks. dol.

Visa pietinės Ontario pro
vincijos policija stojo plėšiko 
ir žmogžudžio gaudyti. Net 
lėktuvais buvo žvalgomos apy 
šukės. Sujaudinti gyventojai 
stropia* talkininkavo. Paga
liau birželio 24 d. po pietų nu
sikaltėlis buvo suimtas prie 
Straffordviile, Ont., vieno ūk-, 
ninfvo kluone. Jis č>a, matyt, 
ilsėjosi. Besislapstydamas miš 
kuose visas susidraskęs ir la
bai išalkęs. Jo kišenėse rastos 

vi žabos bulvės. Gnklų ne
turėjo.

Nusikaltę]} suėmus, įtempi
mas atlyžo. Tačiau tenka joa- 
stebėti, kad Lanktone bankas 
buvo apiplėštas ir pernai. Ke
li plėšikai sėdi kalėjime, bet 
vienas jų iki šiol nesugautas. 

L E-tas
KRATOSI PRIMETAMAIS,

Welland, Ont_ Wellande įvy 
kusią žmogžudystę ir sav-žu- 
dystę ( žiūrėk „NL“ Nr. 24).

Toronte išeinąs dienraštis „To 
’onto Star“ aprašydamas pa
žymėjo, kad nužudytieji ir žu
dikas esą lietuviai DP, atvykę 
prieš porą metų į Kanadą.

Iš tikrųjų tai yra lenkai ir 
su lietuviais bei su Lietuva 
anksčiau, nei dabar nieko bend 
ro neturėję.

Šiuo reikalu KLB Wellando 
Apylinkės Laikinasis Org. Ko 
mitėtas kreipėsi raštu į Gene
ralinį Lietuvos Konsulą p. Gy 
IĮ su prašymu tarpininkauti mi 
nęto laikraščio redakcijoje, 
kad minėta klaida būtų atitai
syta. ’ Sk.. .
Aš VENGIU AŠTRUMŲ.

Lethbridge. Alta. „NL“ Nr. 
24 yra daroma man užmetimų 
dėl netikslių korespondenc jų, 
'odėl esu priverstas į tai atsa
kyti, nes net 4 kartus mano pa 
vardę išlinksniavo“, o antra — 
neatatinka teisybę.

Kai Lethbridg e įvyko jvai- 
i ių sporto šakų pasirodymas, 
tin dalyvavo >r lietuviai, stalo 
tenisininkai.

Ir laike stalo tenisininkų pa
sirodymo buvo paminėtu kaipo 
geriausi petinės Albertos žaidė 
jai. Tad reikėjo dalyvauti — 
daugiau žinotumėte.

O, kad nuvo parašyta: 
„ . . . čia pat Albertoje. . .“, 
tai čia padaryta klaida redak
cijoje, nes aš rašiau : ... čįa 
piet. Albertoje.

Pasikalbėjime su Lethbrid’ 
g'o Sport Ciric Centre ir atle
tikos direktorium p. M. yra pa 
reiškęs, kad j‘e žaidžia už Leth 
Lridg o įmestą.

Kas dėl tautinių šokių, 
tamstai pasakysiu, kad 
rašęs, keleto lietuvių 
nę, nes anglų spaudoj 
m buvo paminėta, kas 
s’ai pasirodė.

Priminsiu Jums, kad mūsų 
taut, šokių grupė pirmą kartą 
viešai pasirodė 1950 m. vasa
rio mėn. 8 ir 9 d., dėka J Ka 
nio ir M. Petrulio.

Taigi, kur gi antri me
tai. . .?

Bet kad pasisekimą turi, (ai 
galit iš šilo spręsti; — dabar 
buvo pakv*esti šojKti (ir t;k Ue 
tuviai) Lethbridg'e ir norėjo 
kiekvienam šokėjui-ai užmo 
keti po 6 $ už 15 min. pasiro
dymą. Be to, prašė jau dabar 
pasiruošti Spalių mėn. Taigi

Baigdamas noriu priminti, 
kad nesu matematikas *r todėl 
sausai žodį prie žodžio nekli
juoju, pirmą juos „nusvt rda- 
mas, išm’eruodamas“, kad nie
kas prie jų neprisikabintų ar jo 
klaidingai suprast negalėtų.

Nedrąsiu balsu išdrįsčiau 
priminti, kad faktų išpūtimo 
nebus, jei tuom daugiau pasi
domėsite.
Lethbridg'o KLT sk. koresp, 

Stasys Noreli a.

PARDUODAMAS
restoranas.

774 Church Ave., Verdun, 
Montreal.

BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

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

i LIEPOS MEN i | 9 d. 
s sekmadieni i linksma jaukia gegužine

Visus kviečiam atsilankyti |

HAMILTONE
K

*
Iki šiol aš niekad nebūčiau 

patikėjusi, kad mano ieškan
čiai sielai užtektų vieno myli
mo žmogaus. Dabar aš jau
čiausi suradusi pilnąjį gyveni
mą, nors žinojau, kad man ne
patikėtų nei jauni karštuoliai, 
kuriems viso pasaulio, atrodo, 
maža, nei daugiau pergyvenę, 
kurie nebegali visiškai pilnai 
atsiduoti jausmui -r todėl neti 
ki, kad kitas galėtų vien meile 
gyventi.

Mes buvome nuostabiai pasi 
keitę. Kaip vaikai, į nereikš
mingiausius veiksmus mes nė
rėme visą širdį ir matėme tik
tai, Įkas č'a pat mūsų akyse bu
vo. Kada pajūryje aš žaisty 
davau ant kojų saulėtas smil
tis, akimis aš sekdavau tarp 
pirštų prasimušančias srove
les, ir tas žaidimas patraukda
vo visą mano dėmesį. Aš gar 
lėdavau nieko nejausti, neno 
lėti ir negalvoti.

Arba tos nuostabios pusys. 
Kada mano žvilgsnis pakilda
vo nuogais liemenimis iki ža
liuojančių viršūnių, aš nubir
davau su jomis per dangų, bal
tais debesėliais, nusagstytą, 
ir nebejausdavau nieko, kas 
mane su žeme rištų.

**

Aš buvau daug girdėjusi kai 
bant apie nekaltybę, kaip *4pte 
jautriausią moters būtybės vie 
.ą, kuri, neišmanėlių užgauta, 
gali suardyti visą būsimą vedu
sių gyvenimą. Panašaus pajau 
t*mo man neteko išgyventi. 
Kaip prinokęs vaisius pats 
sprogdina kevalą, taip mano

gyvenime perėjimas į moterys 
te įvyko savaime, be jokių su- 
krėtimų. Gal aš turėjau už tai 
būti dėkmga Stasio jautrumui 
ir nuovokai, o gal greičiausiai, 
meilė mūsų glamonėjimams su 
teikė aukštesnės prasmės ar 
bent švelnumu pridengė atsi
davimo tikrovę.

Kaip dažnai mes idealizuoja 
me motmos meilę savo kūdi
kiui. Iš tiesų sakau aš jums, 
kad moteris moka mylėti vy
rą taip pat nekaltai, kaip savo 
vaiką. Kada nakties glūdumoje 
ji apkabma savo vyrą, jis nebe 
turi nei didumo, nei formos, jis 
pasidaro tokia pat gležna būty 
bė, kaip mažas kūdikis, kurį 
reikia savo kūno šiluma sušil
dyti, /kurį reikia paguosti, ku
riam, kaip oras, reikalingas 
švelnumas ir meilė, medė ir 
dar kartą — meilė.

Mūsų naktys buvo švelniau
sio pasitikėjimo naktys, tokio 
nepaprasto, kuris apimti sielą 
ir kūną. Aš jaučiau, kad aš vis 
tikriau pažįstu savo vyrą, nors 
ir nesąmoningai, nors ir nieko 
naujo tuo laiku apie jį aš ne
būčiau galėjusi pasakyti. Tik 
vėliau tie įspūdžiai išryškėjo ir 
įgavo savo prasmę. Tuo tarpu 
gi kūnas išmoko pažinti kūną. 
O už to visko buvo nepapras
tas nuoširdumas ir neapsako
mas pasitikėjimas vienas kitu.

Naktį buvo ištarti pirmieji 
žodžiai apie mūsų būsimą šei
mą. Vaikai turėjo būti galu
tinis mūsų gyvenimo tikslas,, 
tačiau jų atėjimą ag norėjau 
atidėti, kaip dažnai męs atidė
liojame reikšmingiausius gy
venimo momentus.

(Bus daugiau).

tai 
esu pa 
nuomo- 
iš viso 
geriau-

Visus kviečiame atsilankyti...
Gegužinė įvyks dar ham’lto’ 

ruečiams nematytoje vietoje. 
Nuo Hamdtono maždaug 15 
mylių vienoje angltj farmoje. 
Gegužinės vieta yra žavėtina: 
š vienos pusės gražus kalnas, 
pakalnėje nepaprastai erdvi pa 
t.»gi šokiams ir sportui pieva, 
kitoje pusėje gražus miškelis, 
.) per vidurį pievos teka srau
ni upė. Kiekvienas atvykęs ga
les maloniai praleist'* laiką H 
pakvėpuoti tyru oru.

Vykstančių i gegužinę spe
cialūs autobusai lauks prie Lie 
'uvių Parapijos Bažnyčios (58 
Dundurn Str. N.). Autobusai 
išvyks tuojau po pamaldų.

Tiems, kurie dirba ik' pietų, 
autobusas bus prie parapijos 
bažnyčios 5 vai. 30 min.

Gegužinės vieta taip atran
dama: važiuojant nuo lietuvių 
parapijos bažnyčios 58 Dun 
turn S'li. N., rej|kia .važiuoti 

Toronto link keliu, tai yra 6 ke 
'tas. Vėliau reikia važiuoti į 
penktą Kelią (5). Š's kelias, 
adinamas Dundas kelias, veda 

aesia' iki 1 oronto lietuvių pa- 
apijos. Penktuoju (5) 'keliu 
reikia važiuot* per miestelį 
WATEKDAUN, po to per

P

Lietuviška moterų kirpykla |
Daro šukavimą, pustmetinius ir trumpalaikius fri- M1Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- 

zavimjus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyrių 
je Monlrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius ruregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Regfd., P. O. Box 294. Westmourtt, 

 Quebec. 

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

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.

i

miestelį NELSON. Pervažia
vus tuos miestelius po kiek 
laiko pastebėsime didelę žalią 
lentą, kurioje didelėmis raidė
mis parašyta .,SIMPPSON“. 
Nedavažiavus tos lentos, rei
kia pasukt' į kairę kur yra iš 
kaba: „BOY SCOUTS CAMP 
3“. Tuo kėl u reikia važiuoti 
iki per vidurį kelio randama 
lenta, tada reikia pasukti į de 
šinę. Yra iškaba .,BARLA- 
MARK“. Tada reikia važiuoti 
tuo keliu iki pirmos formos, 
karmos sav-ninkas vadinas* p. 
BRIDGMAN. Pakalnėje ge
gužinės vieta.

Iš Toronto važiuojant, reikia 
važiuoti 5 keliu Dundas tiesiai 
*ki tos lentos, kurioje parašy
ta ,,SI MPPSON’ truputį pa
važiavus randama kelias su iš 
Kaba BOY SCOUTS CAM! 3, 
o.visa kita kaip anksčiau paaiš 
kinta.

Gegužinės metu gros puiki 
žinoma italų kapela. Skanių 
valgių ir gaivinančių gėrimų 
bus v-etoje. Bus loterija, spor 
• o dalykėliai,, premijos bus tei
kiamos, prie sporto dalykėlių 
prisidės Hamiltono skautą* ir - 
skautės.

Hamiltono V. Aušros Vaitų 
parapijos komitetas.

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

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

£ 
fl*
i-1.......... jč av ji—........ h ...— ■ ji

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

l ietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A.. J. Zarnon).
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.
Duodame išrimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.

- 2057 St. James St, W., Montreal. TH. WI 0227 
(Dieną i> naktį)

-5E ir IE-------------- Tt-36 at at

..

HAVER $

Radio Tarnyba
visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

§

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

3

LIETUVIŠKA į

BALD U KR A L1 L VE į
IR DIRBTUVĖ. ?

PARDUODAME GATAVUS.PRHMAME UŽSAKYMUS^
IR PATAISYMUS. ?

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO !
899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438. 1

SAV. J KAM1CHA1TIS. PATARIMAI VELTUI į

-i-ĮC-------~=3C ■""-"it’7------- įt"r....................................................... x

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.39 vai.
.. ht,-,— w? m-.....

laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

at
M
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Toronto lietuvių namų Pavergtoje Lietuvoje
statybos klausimu

RAŠO A. RYMANTAS
Gal dar nesenoje praeityje pitalą sutelkti iš Toronto lietu 

Toronto lietuvių namų staty v>škosios visuomenės, bet kir 
bos klausimas ir nebuvo taip r*a forma. Tačiau, vargu ar 
aktualus, tačiau dabar, kai To- bent kuriost, vienos jš esančių,

MUSU SPORTAS
VYTIS — COMODORES 3 : 2

NESISEKA DAINŲ RUOŠA 
„Tiesa“ rašo, kai Klaipėdo

je veikia 11 chorų, tačiau *š jų 
liktai du pakenčiamai pramokę 
Dainų dienos dainų programą, 
o kiti visi s'lpni ir visai nepasi
ruošę. Aišku — sabotuoja

ronto mieste prisįkaitoma per organizacijos darbas būtų sek Nelkoving-i moksleivių la’kraš- 
4000 lietuvių (tikras skaičius mingas ir našus. tėliai
nežinomas), šis klausimas pa- Atrodo, kad š‘s klausimas bu „Tiesa“ labai jaudinasi, kad 
sidarė labai aktualus, svarbus vo v’sų teisingai suprastas ir K^uno miesto moksleiviai nei- 
•r njeatidėliot^nas. Gana daž' pramatytas. Dabar gi, einant tokia vaga, kaip jiems par 
nai Toronto lietuvių tarpe šis prie Kanados Lietuvių Bend- ^ja )įepįa Netgi vienos gini’ 
klausimas diskutuojamas, gir- ruomenės Toronto apylinkes nazijos> kuri pavadinta „Kom- 
dima įvairių nuomonių, tačiau organizavimo namų statybos jaunįmo“ vardu, laikraštėlis 
principe dauguma tų nuomo- klausimas darosi daug aktu- fSąs nekovingas, neiškelia pir- 
nių sutampa, kad Toronto lie- alesnis ir, sakyčiau, pat>k'mes- rnūnu, straipsneliai be parašų, 
tuviams yra būtina turėti savo nis, nes tik bendruomenės vai- Užmirštamos „ideologinės te- 
bendruomenės namus, kur ga- du ir lėšomis šis darbas galės mos‘<t 
lėtų koncentruotis visas To- būti įgyvendintas. ,
ronto lietuvių visuomeninis bei Kie;k žinoma, š. m. birželio Matyt tie mo,kslc-viai dar 
kultūrinis gyvenimas, ir kad to mėn. 20 d. įvykusiame KL«B nepamiršo, kad jie yra lietu-
kius namus Toronto lietuviai Toronto Apylinkės LOK susi- viai.
drąsiai gali Įsigyti ar pasėta* rinkime, kuriame dalyvavo vi- — Per paskutinius 5-rius
tyti, Uk reikia neatidėliojant ir sų Toronto lietuviškų organi metus gydytojo specialybę 
visiems .bendromis jėgomis zacijų atstovai, be kitų klausi- Kauno universitete įsigijo 949
veikti. Tolimesnis dels'mas mų svarstytas Toronto lietu- asmenys.

— Drg. Volkovas paskirtas 
Zarasų gimnazijos direkto
rium.

— Vilkijos miestelis netoli 
Kauno bolševikų paverstas ap 
skilties miestu.

— Zarasų apskrities vykdo
majam komitetui vadovauja 
rusas Vitukinas. Jis labai 
spaudžia apylinkės kolchozi- 
mnkus prie m'ško naikinimo 
darbų, kurie įvykdyti „pirma 
taiko“ ir „virš plano“.

— Joniškio apskrityje 98% 
visų ūkininkų jau suvaryta 
'kolchozus.

— J. Dovydaitis parašė ir 
išleido trijų veiksmų pjesę „Vo 
latinkliai plyšta“, kuri parašy 
ta pagal visus bolševikų parti
jos reikalavimus. Šiuo metu ji 
vaidinama Lietuvos miestuose 
ir miesteliuose.

— Kauno miesto komunistų 
partijos sekretorium yra rusas 
Plaksinas. Jis yra faktiškasis 
to miesto valdytojas.

veikia mūsų nenaudai, nes be 
namų, be savo nuosayos pašto 
gės, negalėtume suburti visų 
ar bent daugumos lietukų 
bendram taut, darbui ir per ii 
gestnį laMką daugelis nuo tų 
bendrų lietuviškų reikalų nu
toltų.

Tenka nugirsti net tūlų as
menų daromus priekaištus, ko
dėl iki š^o laiko šiuo klausimu 
niekas nesirūpino, nors esama 
Toronte daug lietuviškų orga
nizacijų. Tiesa, tenka pripa
žinti, kad Toronto tikrai yra 
nemaža lietuviškų organizaci
jų, taip pat tenka pripažinti, 
kad tos visos organizacijos 
bendrai paėmus neapjungia 
daugumos Toronto lietuvių 
bendruomenės. Gal didesnioji 
dalis Toronto lietuvių jokioms 
organizacijoms nepriklauso, ta 
Čiau jų dauguma, jei ne visi, 
įsijungs į jau organizuojamą 
'loronto Lietuvių Bendruome
nę.

Kas gi būtų buvę, jei viena 
iš esančių Toronto lietuviškų 
organizacijų būtų ėmusis to di 
deho Toronto lietuvių namų 
statybos darbo. Kiekviena or
ganizacija, neturėdama didebo 
nuosavo kapitalo, turėtų tą ka-

v*ų namų statybos fondo klau
simas. Nutarta sudaryti Lai
kinąją Toronto Lietuvių Namų 
Statybos Fondo Valdybą iš KL 
T Toronto skyriaus KLS To
ronto skyriaus ir ,, Vers
lo“ Sąjungos atstovu. Laiki
nąja! Namų Fondo Valdybai 
pavesta nedelsiant imtis visų 
gakmų priemonių organizuoti, 
įsteigti ir ugdyti Toronto Lie
tuvių Namų Statybos Fondą ir 
išstudijavus eikalą nedek 
s>ant eiti prie pastovios Namų 
Fondo Valdybos sudarymo.

Kaip matome, Toronto 
Bendruomenės LOK ir organi
zacijų atstovai šį taip svarbų 
visiems lietuviams namų staty
bos klausimą pilnai supranta ir 
rūpinasi, kad šis darbas būtų 
pradėtas neatidėliojant vykdy
ti. Tenka dž'augtis ir sveikin
ti, kad pagaliau šis didelis ir 
svarbus darbas bus pradėtas ir 
palinkėti visiems, kuriems teks 
dalyvauti šio darbo pravedimo 
akcijoje, pasiryžimo, Ištvermės 
ir nenuilstamo darbo. Tenka 
manyti, kad lietuviškosios or
ganizacijos ir visuomenė viso
keriopai tą darbą rems ir viso
mis galimomis priemonėmis pa 
dės. Kiekvieno gi lietuvio pa
reiga parodyti savo geriausius

I
 KRIMINALINĖ AR CIVILINE BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS ]

TEISINE-KALBINE PAGALBA

Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin- į 
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par ' 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų be- J 
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininką' 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer- i į 
sitetuose. * X

« JONAS JUSKAITIS |
L 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. Kf 1494 p 
§ Skyrius: 750 Dundas St. W., Toronto; Tel. WA 0006 '

LENKŲ DP TRAGEDIJA WELLANDE PRIMETAMA 
LIETUVIAMS

Sault-Ste-Marie, Ont. ,,Nep. raidėmis, ten pat, kur dabar tai 
Lietuvos“ 24 Nr. K. Žukaus- pinami straipsniai apie prasdė- 
kas plačiai aprašė lenkų DP justus karo veiksmus Korėjoje, 
tragediją Wellande, kur len- po dviejų dienų, tas iaik- 
Ikas DP Leon Mroczkowsk- nu raštis vėl 'pirmame puslapy 
žudė kitus du lenkus D. P.— įdėjo po tragedijos Wellande 
Joseph Skrynnik su žmona ir ’ūkusių lenkų vaikučių nuotrau 
pats nusižudė. Apie tai pla- -ką) kurios apačioje tilpo dar 
čia'. buvo aprašyta ir mūsų trumpas visos istorijos pakat' 
mieste anglų kalba išeinan- tojimas, bet šį kartą prie ien- 
čiam dienraštyje „The Saul t ko Leon Mroczkowski pavar- 
Daily Star“. dės buvo pridėtas prierašas

Šią DP tragediją liečiąs ..Lithuanian D. P. 
straipsnis buvo atspausdintas Suprantama, kad toki daly- 
oirmame dienraščio puslapyje, ^aį ng vienai tautybei gaibės 
svarbiausioje vieloje, didelėmis nesudaro, o dar neigiamai atsi- 
x----- HK-......w ---------> liepia ieškant darbo, buto ir tt.
norus, kad mes ir toli nuo sa- Birželio 13 d. „The Sault 
vo tėvynės tremtyje lietuvis- Daily Star“ redakcijoje lankė" 
kų reikalų nepamirštame ir si vietos lietuvių apylinkės L. 
pagal išgales kuriame lietuvis- O. Komiteto atstovai, kurie 
kus kultūros žadinius jungda- stengėsi šią klaidą atitaisyti, 
įmesi bendram lietuviškam dar Kartu su redakcijos darbuoto 
bui. Jei Šis namų statybos ion jal& buvo aprašyme atrasta, 
c’o reikalas Toronto lietuvių vi kad Leon Mroczkowski yra 
suomenės bus reikiamai įverUn lenkų tautybės DP Įr buvo pra 
tas ir paremtas, tai tikrai gali- soma š'-ą klaidą atitaisyti.
me tikėtis neužilgo turėti To— Redakcija sutiko su tuo, kad 
rone lietuvių namus. čia yra klaida, bet jokio atitai-

Jei mes šiandien priskaitome symo negtalinti atspausdinti, 
Toronte apie 4000 lietuvių ir nes nesanti kalta, o žinias ir 
kiekvienas jų metų bėgyje įmo nuotraukas liečiančias DP tra- 
kėtų j namu statybos fondą po gėdiją Wellande, tiek birželio 
$ 10, tai mes jau turėtume $ 1-mai dienai, tiek birželio m. 
10.000, arba — po $ 25,— $ 3 dienai yra gavusi iš „Pi«ss 
100.000. Daleiskime dalis to- Centro, esančio Toronte, kuri 
kių įnašų neįmokės, tačiau rel- tuo reikalu pataria kreiptis, 
kia tikėtis — atsiras tokių, ku Būtų gerai, kad Toronto L. 
r'e šiam svarbiam reikalui O. Komitetas ar kitoki vi iks- 
sk;rs po $ 50, $ 100, $ 150 ar tniai pasistengtų tą w,Press 
daugiau. Reikia tikėtis, kad Centre“, surasti ir šią klaidą 
visi lietuviai šio reikalo svar- atitaisyti arba bent išaiškinti, 
bumą supras ir, kiek galėdam', -š kur tokios netikslios infor- 
prisidės. z macijos gautos.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

Toronto senjorų I divizijos i 
futbolo pirmenybių pirmasis ra | 
tas eina į pabaigą. Lietuvių 
futbolininkai, visą laiką kovoda i 
rr.i su komandos išstatymo sun ; 
kūmais, nes rungtynės dažniau ] 
s'a pravedamos paprastomis ; 
Harbo dienomis, pastoviai lai
kosi pirmaujančios ‘š 11 daly
vaujančių klubų trijulės gru
pėj- 1

Birželio 21d. rungtynėse su 
pajėgia kanadiečių komanda 
„Commodores“ atsiekti 2 taš
kai. Pirmame puslaikyje iš ge- : 
ro A. Beresnevičiaus padavi- i 
ma A. Pulkauninkas kamuolį i 
perkelia per išbėgantį varti
ninką į tikslą. Antrame kėli- • 
nyje mūsiškių didesnę persva- : 
rą vainikuoja B. Astrausko, iš- : 
tiaudojus priešininko gynėjo 
netįkslų padavimą atgal, ir A. : 
Pulkauninko įvarčiai. 29 man. 
įvykus susigrūdimui prie vytie 
čių vartų, priešininkas švelni
na nulinę pasekmę. 7 mill, 
prieš žaidimo pabaigą mūsų 
vartininko pakaitas praleidžia 
Į užribį lengvą sviedinį, kuris 
tačiau Kęsdamas stulpą, įsirite- 
na į tinklą.

Likusios liepos mėn. pra
džioje 2 rungtynės turėtų lie
tuviams atnešti laimėjimą ir 
tuo būdu užtikrinti trečią vie
tą, nes rimtesnis tai vielai kon 
kūrentas Hungaria yra atsili
kęs 2 taškais ir stovi prieš ei
lę sunkesnių susitikimų. Ašt
rų pabaigos tempą išvystė Mas 
sey Harris komanda, kuri pa
skutinėse savo rungtynėse nu
kirto 7000 Club ir Mimico 
Beach vienoda pasekme po 
6 :0. — alpuk —
DURHAM CO TAURĖ TE 

KO LIETUVIUI
Sunderlande įvyko didžiulis 

Durham Counay stale teniso 
iurnyras. Jis atliktas vieno nū 
nuso sistema. Dalyvavo per du 
šimtus žaidėjų, jų tarpe ir du 
lietuv-ai; V. Piščikas ir J. Bra 
zauskas.

Vėlai, pirmadienio vakare iš
ryškėjo ir finalininkai, Iš vie
nos pusės V. Piščikas ir Rober 
ts'as iš antros, abu Durham 
Co. žaidėjai. Po sunkios kovos 
rungtynes pelnytai laimėjo V. 
Piščikas 21:18, 21:15, kartu 
įgydamas Durham Co. meis- 
erio vardą, pereinamąją tau

rę, o taip pat ir asmeninę dova 
ną

J. Brazauskas jaunas, bet 
jau prityręs žaidėjas, įsimušęs 
net į Bishop Aucland rinktinę. 
Ketvirtame rate susilaukęs ant 
rą finalininką Roberts'ą, po 
sunkios ir įdomios kovos turė
jo nusileisti jam 21:15, 19:21, 
18:21. (BL)

LIETUVIAI VIKTORIJOS 
PIRMENYBĖSE

Melbourne lietuviai tinkli- 
ninkai jau tris kartus žindė 
Viktorijos tinklinio pirmenybė 
se, lengvai laimėdami. Atro
do, kad mišrioji lietuvių tinkli
nio komanda nesusdatiks didės

nio pasipreišinimo ir nesunkiai 
laimės Viktorijos pirmenybes.

Lietuviai dalyvauja ir Vikto
rijos stalo teniso pirmenybė
se. Pirmoji komanda (Kuv'c 
kas, Zdanavičius, Jeršovas) nu 
galėjo australų F&Y Socials 7: 
3 rezultatu, o antroji komanda 
(Sirjatavičius,, Kuncaitis, Mik
lius) nugalėjo Bank NSW taip 
pat 7:3 rezultatu.

Melbourne prasidėjo 1950- 
tų metų .Vktorijos krepšinio 
pirmenybės, į kurias lietuvių 
reprezentacinė krepšinio ko
manda išėjo kaip Business 
House S gos geriausias viene
tas. Pirmosios rungtynės lie
tuviams burtų keliu išpuolė 
žaisti su 1949 metų Viktorijos 
meisterio komanda „Metro“. 
Dalyvavo apie 400 žiūrovų, ku
rių tarpe žymi dalis lietuvių. 
Atkaklios rungtynės baigėsi 
lietuvių komandos laimėjimu, 
pasiekiant 3-jų taškų persvarą, 
pirmenybių rungtynės vyksta 
kas trečiadienį nuo 7 va,., v. 
Exhebition Bulding salėse, Ni
cholson St., Carlton.

PRANO MIKULIČIAUS 
LAIMĖJIMAS

Melbourno „Stadium“ 
džiosiose patalpose įvyko bok 
so rungtynes, kuriose labai 
sėmingai prieš savo priešiniu 
ką australą pasirodė liet uv's 
Pranas Mikuličiu^, pelnęs lai
mėjimą. Po ilgo pasiruošimo, 
Pranas Mikuličius pirmą kartą 
dalyvavo 10 ratų rungtynėse. 
Gražus jo laimėjimas sukėlė 
žiūrovų tarpe didelio pasiten
kinimo. Pabrėžtina tai, kad 
Pranas Mikuličius yra užsire
komendavęs, kaip drausmin
gas ’ir pavyzdingas visais at
žvilgiais sportininkas. (MP)

ACT KREPŠINIO 
PIRMENYBĖS

ACT Teritorijos A klasės 
krepšinio pirmenybės Canber 
ros lietuvių kepš^nlo komanda 
nugalėjo savo stipriausią var
žovą YMCA I rezultatu 43:27 
(25:13). YMCA I komandos 
sudėtyje žaidžia ir keletas es
tų. ACT Krepšinio Federaci
jos pakviesta, Canberros lietu
vių (krepšinio kamanda suliko 
dalyvauti N. S. W. valstijos 
?950 metų krepšinio meisterio 
vardui laimėti varžybose.

NAUJAS BOKSO 
MEISTERIS

Birželio 6 d., Londone įvyko 
bokso rungtynės dėl pasauli
nio sunkaus svorio meisterio 
”jirdo. Susitiko Britų Imperi
jos meisteris Bruce Woodcoc*- 
as ir amerikietis Lee Savold' 
as. Rungtynės turėjo tęstis 15 
rundų, bet baigėsi keturiais, 
neš Woodcock'ui iš pramušto 
antakio prasidėjo kraujo plū
dimas ir jis pasidavė. Pasauli-

■ n‘o bokso meisterio titulas te
ko vėl amerikonu1! — Lee Sa-

: vold'ui.
Rungtynėse dalyvavo 500.

■ 000 žiūrovų. Bilietų kaina bu- 
i vo nuo 10 šii. iki 10 svarų.

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

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

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

Nr. 9

$

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

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

Nr. 1 
$

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

Nr. 3

$
5.30

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

(skardinėje)
1 sv. cukraus

1 sv. pien. šokolado

Nr. 6

4.45

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 <?v. džiovintų vaisių

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

Nr. 7
(skardinėje)

y2 sv. arbatos (Lipton)
6.00

$

6.75
5 sv. kiaul. taukų
4 i v. malt. pup. 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. U 
$ 
7.10

$
5.65

18 sv. kįaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUSPagal atskirą kainoraštį 
maisto pakietus.

Teiraukj.tės dėl siuntų dides reais' kiekiais
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE MŪSŲ KAINORAŠČIŲ!
.< HONEST AID, REG D

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

S

g

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIhE PICK-UP 

ANt> DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Co.

----MV - WM ■—--

Mes valome ir dažome I 
įvairius, kaip vyriškus, | 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus * 
uždėdami jiems “Drex”, I 
kad neperlelstų vandens I 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.
Taipgi valome visokiau- t 
sios rūš*es karpetus ir 5 
fotelius (Chesterfields), I 
gardinus lengvus ir L 
sunkius. Sutaisome rū- ? 
bus (iširimus), įsiuva- 
me sagas >r pan. Kiek- į 
vieną orderį paimame iš 1 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135
•MBMMKMNMMNMMMMMMI
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Pagaliau Londonas turi ALOK-a.
Nors jau veik visose Kana

dos lietuvių apylūfkėse laiki
nieji organizacijų komitetai su 
daryti ir veikia, bet Londono 
lietuviai iki šiol šio organo vis 
nesutveidavo. Pradžioje, čia, 
liesa, buvo tik Kanados Lietu- 
vių Centro Tarybos sk-us, bet 
vėliau, Įvykus Kanados lietu
vių skilimu*, didoka š'o sky 
riaus narių dalis persiorgani
zavo į Neutralų skyrių. §is 
dar vėl‘au save ėmė vadinti 
Pasaulio lietuvių bendruome
nės skyrium^ ir pagaliau -— 
Kanados Hatuvių bendruome
nės apylinke. Tos taip vadina 
mos apylinkės Komitetas Cent 
ro T bos skyrių ėmė neigti ir 
visai jo nepripažinti, o pats pa 
s’skelbė ALOK-u Londone. 
Kadangi tai buvo atlikta ne pa 
gal nuostatus, Cantras jo iiVpa 
tvirtino. Todėl Londone AL 
OK o nebuvo, o jo sudarymas 
nejudėjo nė iš vietos.

Paskutiniu laiku iš Rodney 
atsikėlusi Londonan SLA 320 
kuopa pabandė vėl tą klausi
mą pajudinti. Ji raštiškai pa
kvietė visas Londono lietuvių 
organizacijas posėdin ir siūlė 
ALOK-ą sudaryti. Tas pats 
: avė pasivadinęs apylinkės ko 
mitatas ir vėl paneigė SLA 
320 kuopos iniciatyvą ir savo 
rašte ėmė įrodinėti, .kad SLA 
neturinti teisės tuo reikalu ką 
nors daryti, nes, girdi, SLA 
nariai yra apylinkės narai, Į 
kviestą posėdį visus paneigian

PIRMIEJI OKUPANTŲ 
(Atkelta iš 2-ro pusi.)

Geriausia išeitis būtų užsi
daryti, bet komunistai gi tyčio
josi dar visą mėnesį iš nepri
klausomos Lietuvos laikraš
čių, ypač — iš dienraščių, ku
rie komunistų cenzūros ouvo 
prievartaujami.

Lietuvos valdžia^ faktinai 
jau merdėjo. Ne ji veikė, bet 
Dekanozovas ir iš Maskvos jo 
atsivežtasis štabas, kuriam pa
siuntiniu buvo buvusi SSRS 
atstovybė Lietuvoje su Pozd 
niakovu pryšakyje.

Jau visur siautėjo komunis
tai, atvežti iš Maskvos. Vals
tybinės įstaigos nebfdirbo Ir 
nebuvo kas dirbti. Įstaigose 
vyko „persitvarkymas“ — vie 
nūs metė lauk, kitus skyrė, o 
paskirtieji savo ruožtu metė 
lauk kitus tarnautojus ir sky 
rė savus. Ir visur vyko mitin
gai. Vyko plataus masto su
ėmimai. Kauno kalėjimas jau 
buvo perpildytas, todėl prade 
jo ^kalinius vežti Marijampo
lėn, Vilkaviškin, Alytun.

Galutinis išsiaiškinimas 
Maskvoje.

Nepriklausomybės šalinin
kams, ministeriams, buvo aiš
ku. kad taip ilgiau tęst’s pade 
tis negali. Reikia aiškiai ž‘no 
t;, kas darosi. Todėl Ministe
rs pirmininkas prof. Kiėvė 
Mickevičius birželio 30 d., su
sitaręs su Molotovu, išvyko

valstybes galutinai oku- 
puoti ir įjungti į Sovietų 

Sąjungą,
Molotovas tojeiu būdu pa

kartojo tai, ką jis buvo pasa
kęs per radiją, birželio 15 die
ną, kai SSRS raudonoji armi 
ja pradėjo Pabaltijo valstybių 
okupaciją. Aš pats tą Moloto
vo kalbą girdėjau iš Maskvos. 
V. Molotovas per radiją taip 
pasakė:

,,Pirmojo Pasaulinio karo 
metu, pasinaudojant Rusijos 
susilpnėjimu, nuo Rusijos bu
vo atplėštos šiaurvakarinės im 
(>erjjos dalys, kurios vadina-, 
mos Lietuva, Latvija ir Estija. 
Tačiau jos sudaro Rusijos vals 
tybės dalį. Vakarų imperialis
tai ’š jų padarė nepriklauso
mas valstybes, prieš Sovietų 
Sąjungos interesus. Todėl da 
bar Pabaltijo valstybės grąži
namos Sovietų Sąjungai, So
vietų Sąjungos raudonoji armi 
ja dabar jas užima“,

Ta<p kalbėjo Molotovas 
per Maskvos radiją 1940 m. 
birželio 15 d. Ir aš pa)ts tą jo 
kalbą girdėjau.

Taigi, yra visiškai aišku, kad 
Sovietų Sąjunga net savo už 
sienių reikalų minis terio V. 
Molotovo oficialiu pareiškimu 
pasisakė, kad Pabaltijo valsty
bes Sovietų Sąjunga oku
puoja. (b. d.).

Maskvon. Su Molotovu jis 
kalbėjosi 5 valandas. Jis gynė 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pagrindus, bet Molotovas gajų 
gale jam aiškiai pasakė, kad

Maskva yra nusistačiusi 
L'etuvą ir kitas Pabaltijo

IŠNUOMOJAMAS
Verdune kambarys vienam vy
rui arba moteriai. Laisvas nau 

dojimasis virtuve.
Teirautis: TR 9735.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI 

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94

čiam komitetui neatvykus, li
kusios organizacijos, nutarė 
ALOK ą sudaryti ir šią nenoi 
malią ir užsitęsusią padėtį v*e 
ną kartą baigti. Sudaryto A 
LOK-o sudėtas yra ši:

Pirmininkas — A. Dragune- 
vičiūtė — skautų atstovė,

Vice pirm. — A. Ubavičius 
— KL T-bos sk. atstovas,

Sekret. — A. Kojelaitis — 
SLA kuopos slk. atstovas,

Kasininkas — J. Graibus — 
SLA kuopos sk. atstovas,

Narys — A. Songaila —■ K 
L T-bos sk. atstovas.

Įsteigtasis ALOK-as arti
miausioje ateityje yra užsibrė
žęs stropiai pravesti, nors ir 
pavėluotai, visų lietuvių re

gistraciją, įsteigti lietuvišką 
sekmadienio pradžios mokyk
lą, įsigyti lietuviškų knygų »r 
sudaryti bibliotekėlę, suburti 
meno ir sporto mėgėjus į sek
cijas ir bendrai, pamirštant vi 
sas nsugyvenimo negeroves ir 
skelbiant plačiausią toleranci
ją visoms pasaulėžvalgoms, su 
telkti v^sus lietuvius Į vieną ak 
tyvią koloniją, kuri darniai ir 
gražiai sugyvendama dirbtų 
pozityvų darbą lietuvių bend
ruomenės ir V'sos tautos labui.

Šiais tikrai gražiais užsimo
jimais reiktų tik pasidžiaugti 
'r palaukti jų įgyvendinimo. 
Taigi sėkmės ir ištvermės Lon 
dono lietuviams. L. Damul|si

SIAUTĖJIMAI LIETUVOJE

Prekyba pramonė ir darbas
Kanadoje.

Britų pareigūnai numato 
naują trijų — Kanados, USA 
ir D. Britanijos — muitų klau- 
cimu pasitarimą.

Tuo pačiu metu vyriausios 
Gamybos įstaigoje, kuri yra 
panaši į Kanados Gamybos ir 
Prekybos departamentą, iš pa
reigūnų pasakymų galima ti
kėti, jog pasitarimai parodys, 
kad jie bus vieni iš svarbiausių 
muitų reikalu pasitarimų pa
saulio ekonomijos istorijoje.

Pareigūnas pareiškė, kad D. 
Britanija turėtų būti .pasiren
gusi pakeisti nusistovėjusią ‘m 
perijos pirmenybę, kuria ji nau 
dojasi perkiaudama su Kanada 
ir sumažinti labjausiai prigiju
sius muitus Kanadoje ir USA.

Šitoks pakeitimas sudalytų 
sąlygas įvežti į Šiaurės Ameri
ką daugiau D. Britanijos pre
kių.

Tas pats šaltinis sako, kad 
D. Britanijos pagrindinis tiks
las — susitart' su Šiaurės Ame 
rika, kad j- Įsileistų daugiau D. 
Britanijos prekių.

Šis posūkis turi tikslą padi
dinti D. Britanijos dolerių įsigi 
jimą ir peršokti pirmyn per 
sunkiai pereinamą vietą sie
kiant laisvo svarų ir dolerių pa 
sikeitimo.

Jei pasitarimai ir nenueitų 
taip toli, kad būtų priimtas va 
liutos iškeičiamumas, Gamy
bos įstaigos pareigūnai pareiš
kė, kad jie galės duoti atsaky
mą, kiek daug Kanados kvie- 
čių, medžių, ahuminijaus ir kit. 
metalų, mėsos ir obuolių D. 
Britanija galės pirkti nuo 1951 
metų.

D. Britanija dabar išleidžia 
apie $ 600.000.000 per metus 
Kanadoje. Beveik pusė tos su
mos yra už kviečius. Jos eks 
portas į Kanadą siekia tik pusę 
šios sąskaitos. Balansas iki da
bar iš Kanados nuosavų kredi
tų pisiekė $ 10.000.000 per mė

; Mūsų visų neprklausomas, visuomenes ir kultūros J 
' žurnalas J

„NEMUNAS“
; todėl visi Skaitome. Gyvenam labai reikšmingas die- J 
J nas, tai kaipgi be žurnalo, kuris sutelkė įžymius kul ! 
* tūrininkus, rašytojus, visuo.neninkus *r pasiekia viso I 
! pasaulio lietuvius. J
t »» NEMUNĄ“ galima užsisakyti visuose įžymes-
I niuose miestuose _pas atstovus. Metams 4,80 dol. „Ne- ! 
! muno" adresas: 2140 Brick Ave., Scraton, Pa. USA. !
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TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni

[ ką atsilankykite ,

LIETUVIU SVETAINĖJE
j pas BRONIŲ JAZOKĄ J

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
Iš čia vykstama į lietuvių pikniką!
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nesį. Tai yra priežastis, kurią 
spręs ateinantis lapkritis -r E.
C. A. doleiiai (Ekonomijos 
Cooperacijos administracija), 
le*sti Washmgtono.

Kada Kanados nuosavi kre
ditai ir E. C. A. pašalpa pasi
baigs — trūkumas bus apie $ 
225.000.000 jei D. Britanija to 
bau tęs prekybą pagal dabartį 
aus lygius.

Šis skaičius apytikriai paro
do, kiek turėtų būti padidinta
D. Britanijos prekėms r-nka 
Kanadoje. Šiuo klausimu D. 
Britanijos Gamybos įstaigos 
pareigūnai tikisi susitarti būsi
mame pasitarime.

Kanados pramonės ministe- 
ris D. Hove Foreman's Clube 
padalė pranešimą apie Kana
dos ateinančių 50 metų pramo
nę. Jis sako, kad Kanados pra 
inonė aprėžtai plėsis ir iš to iš 
einant galės išlaikyti savo gy
vumą. Pramonės darbininkų 
vaidmuo augs kartu su metais.

Bet jis įspėjo, kad atlygini
mai už darbą būtų ‘išlaikyti ne 
stojančiomis darbininkų pa
stangomis: sėkmingesnių vei- 
Sumu gamyboje, mažesnėmis 
gamybos išlaidomis, produktų 
kokybės pagerinimu, produk
tų laiku pi įstatymu, geru pa
kavimu ir ekspedicija, efekty
vesniu pardavimo padidinimu 
;r už viso to — geru santykių 
paJatkymu tarp darbininko — 
darbdav-o ir vartotojo.

Tačiau ateitis iš visų paiei- 
kalaus sunkesnių jungtinių jė
gų. P. A,

PARDUODAMAS 
RESTORANAS

Light Lunch, 2021 Bourbon- 
niere Ave, Montreal. Pardavi
mo priežastis—savininko liga.

Telef F R 0077.

11 MILIONŲ PASAULIO 
MOTERŲ REMIA PABAL- 

TIEČIŲ BALSĄ.
Pabaltijo Moterų T aryba, 

birželio mėnesį turėjo progos 
daug kartų laisvąjam pasau
liui pranešt-, apie bolševikų 
žiaurumus Lietuvoje, Latvijo
je ir Estijoje.

Bostone Įvykusiame 56 los 
moterų klubų federacijos me
tiniame suvažiavime Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirm. Mali 
k urmą ir sekr. Ugija Dirkienė 
Umilionų oganizuotų pasau
lio moterų 2.000 atstovių susi 
rinkime kalbėjo apie skaudžias 
birželio sukaktis Pabalty. Jų 
kalba angliškai, lietuviška ir 
estiškai vėliau buvo pertrans 
1‘uota por 200 radiofonų.

Nauja* išr-nktoji General Fe 
deration of Women's Clubo 
tautinio skyriaus pirmininkė 
H. C. Houghton ir tarptauti
nio skyriaus pirmininkė Sara 
Whitehurst pabaltietėms užtik 
rino 11 mibonų federacijoje 
esančių moterų talką.

Pabaltijo Moterų Taryba, 
kurių pirmininkės šiuo melu 
yra estė Mali Jurma, latvė Tek 
la Erdmanis - Eiskrauklis ir 
adv. Birutė Novickienė, buže 
ko skaudžios sukakties proga 
šsiuntinėjo JAV senatoriams 
laiškus, kviesdamos kiek gahnt 
greičiau ratifikuoti Genocido 
Konvenciją. Daugumas sena 
torių jau palankiai atsiliepė.
'••••••••••••••••••••••f

PRAŠYMAS Iš BELGIJOS
Zavistauskas Juozas. 24 m. 

amžiaus, gyvenantis Belgijoje, 
nuoširdžiai prašo geraširdžius 
Kanados lietuvius sudaryti i ei
klumas buto ir darbo garanti
jas atvykt'- į Kanadą. Kelionę 
apsimoku pats ir geraširdžiui 
tautiečiui padarytas išlaidas at 
lyginsiu.

Rašyti: Zavistauskas Juozas, 
Place de la Gare 7, Ville-Pom- 
merocul — Hainaut — Bal 
gium.

‘ 3<r" tt— ■ >

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Esu betuvis 29 m. amžiaus, 

2 metai kai Kanadoje. Noriu 
su^ipažnti su lietuvaite iš 
Montrealio ar apylinkės.

Rašykite: 9 V. H. c. o. „Ne 
prikl. Lietuva“, 3a — 4 Avė, 
Ville Lasalle, Montreal.
f. M------ w . . K----- , t

LIETUVIAI PASAULYJE

— Šachmatininkas K. Škė
ma iš Vokietijos atvyko į Bos
toną. J‘s surinko Lietuvių kal
bos vadovą.

— Vaistininkas Kostas C>n- 
čikas Rio Grande do Sul ati
darė savo vaistinę.

— Čiurlionio ansamblis s ų 
metų rudenĮ minės savo 10 ties 
metų sukaktuves. Tam tikslu* 
j>e ruošia koncertą.

— Pianistas Andrius Kupie 
vičius plačia* koncertuoja Ar 
g<minoje. Birželio mėn. jis tu 
rėjo koncertą gražiausioje Bu 
enos Aires koncertų salėje.

— „Argentinos Lietuvių 
Balso" red. K. Norkus išvyko į 
Patagon>ją — pietinę Argenti
nos dalį, kurioje gyvena ir lie
tuvių. Jis žada apsilankyti 
įva‘r‘ose Patagoni.įos vietose ir 
jas aprašyti.

PAIEŠKOJIMAI
— Poieškomi: Antanas Pet 

raitis, Zonia Petr>atytė, ište- 
kėjus;už Jone Makausko, Ta- 
jvidura Petraitytė, ištekėjusi 
už Jono Peleckio, Antanina 
Petrajtytė, Jonas Montvilas, 

adv. Matukas Petraitytės, jų 
vyrai ir pp. Montvilas, adv. 
Matukas prašomi atsiliept1, ar 
ba žinantieji juos prašom* pra
nešti apie* juos jų seseriai ir gi 
minaUie* Justinai „Neprikl. 
Lietuvos" adresu: 3A — 4th 
Avė, V'lle Lasalle, Montieai, 
P. Q., Canada. Yra labai svar 
bus ir skubus reikalas.

— Ieškoma Jadvyga End 
liks, prieš pusę metų gyvenu
si 278 Taschereau St., E., Rou 
y n, Quo, Canada. Kas turėtų 
apie, ją žinių, malonėkite pra
nešti šiuo adresu: Miss A. V. 
Uoselis, 72 So. Leonard St., 
Waterbury, Conn. USA.

— Karl Welke, gyvenantis 
Toronte, *ešlc> savo sesers, ki
lusios iš Vilkaviškio, 1938 m. 
gyvenusios Montrcalyje Pra
šoma atsiliepti arba žinančius 
pranešti šiuo adresu: The Ca
nadian Red Cross Society, 
Montreal, Branch, 2035 Guy 
St., Montreal. P. Q.

ATE IT 1 S B E RO P ESCŲ, į
ŠEIMA APRŪPINTA.

Geriausiai proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy- J 
mosi išlaidų jeigu laiku apsikrausi, ;

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

mažamečius vaikus. ;
lnforn>icijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa- ; 

skirtas atstovas: !
JONAS BERŽĮNSKAS, J

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

tiems (ši štadieniais ir sekmadieniais). '
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PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ -— APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE \
MONTREAL ENTERPRISES RE G‘D. J

1 -- - ................... ■ -r- K
Vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 9 
susirgimų >r kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- į 

mais statybai paskolomis ir tt. Skambink'te telefonu arba užeikite:
Kasdien: Antradieniais:
5505 13th Avė. R o sėme un t, 7682 Edward St.,
Montreal, Que Ville Lasalle, Que, S

Tel. AM. 0342* Tel. TR. 8112. į
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20

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

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

Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4J4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų................$ 4.25

SOTUS ALKANAM PADEK
A’D 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 Chicagoe siunčiami AIR MAIL.

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

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

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

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 42—$6.95

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

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

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
Yi 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. cukrau* 
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr.

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

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

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašini '
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauki;
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo*
1 av.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 
Z. 10 sv. džiov. slyv. $3.60 
I. 5J4 »v. margar. $3.50
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VYTAUTO DIDŽIOJO CHORAS PASlRYžęS DIDES
NIEMS DARBAMS

Užbaigęs žiemos sezoną, D kė iškeltas mįntis; ragįno cho 
LK Vytauto klubo choras klu
bo patalpose1 padarė paibaįgtu- 
vįnį subuvimą, kurį ame, drau
giškoje nuolaikoje, pasidalino 
įspūdžiais ir pasikalbėjo apie 
atejties darbų planus, kurįuos 
išdėstė choro vedėjas muzjkas 
Aleksandras Pįešįna.

Choro valdybos pirminin
kas aigr, p. Jankaitis Apžvelgė 
praeito sezono darbus. Jįs pa
sidžiaugė, i kad daugumas cho
ro dalyvių labai punktualiai 
lankė repeticijas. Tiktai dėl 
rimtų priežasčių kaį kas jas 
apleisdavo. Bet kadangi cho
ras tiktai kartą per savaitę ga 
Ii susirĮnkti repeticijų, tai įr 
retas jų apleįdįmas atnešdavo 
chorui nustoljų. P. Jankaitis 
reiškė viltį, kad ateityje cho
ras dar padįdės jr kad jo dar
bas bu£ dar našesnis. Praeįtą 
sezoną choras turėjo 6 koncer
tus, bet sekantį seznoą' pasiry
žęs būti -darbjngesnis.

Choro vedėjas A. Piešįna ap žaus jaunimo, jau ankstyvą po 
tarė atejties planus įr darbus, pietį vyko į sekmadieninių su- 
Jįs sako, kad šiemet choras, buvimų vietą. Buvo svečių iš 
numatydamas didesnių, sūdė- JAV: nuo New Yorko atsilan 
tingesnių, įr latsakjngesnių kė Baltrus Butkus, kuris gegu 
darbų, atostogas tdrės tiktai žynėje susitiko giminaičius pp. 
trumpas, gal dvįejų savaįčįų. Vizgirdus; Jurgis Skrinska ir 
ir tos atostogos bus sutvarky- pp. Šatų šeima čia ieškojo pp. 
tos tokiu būdu, kad du balsai ~ 
ilsėsįs, o kįtj du dirbs — re- lankėsi inžinerus p. Rygelis su 
petuos. Kaj šie įšeįs dvįsavai žmona p. Tarcijonaitė • Ryge- 
tinjų atostogų, pradės repetįci liene, viešį pas p. Rygelytę. 
jas kįtį du balsai. P. Piešįna 
nesuminėjo, lead jis visai ne
turės atostogų, nes repeticijas . 
teks jam vestį.

O choras todėl taip trumpai 
atostogaus, kad prieš akis tu
ri daug ir palyginti didelių 
daibų. Viena, choras ruoš 
naujų daįnų. Antra, yra nusj 
statęs įdainuoti plokštelių. 
Trečia, suruošti drauge su 
latviais ir estaįs bendrą Pabal 
tįečių koncertą. Ketvįrta, su 
ruošti religinės muzikos kon
certą, įr penkta, dajnuotj klu
be bei dalyvauti būtinuose kon 
certuose.

J. Kardelis, pasidžiaugęs 
itin žymia DLK Vytauto klu 
bo choro pažanga, kėlė mintį, 
kad chorui reikėtų atkreipti 
dėmesį į eilę naujų reikalų. La 
baį palaikęs, choro vedėjo p. 
Pįešinos programą, jįs, be to, 
dar siūlė pagalvoti dėl choro 
praplėtįmo, įprastai sakant, į 
tautinį ansamblį, kurį sudary
tų choras, tautinių šokių gru
pė įr tautinių instrumentų or
kestras. Antra, choras reikė
tų padidįntį įr į jį pritraukti 
nę tiktai daugiau jaunimo, ku 
riuo Montrealig juk turtingas, 
bįet jr vietinio jaunimo. 
Pasisakyta prieš lietuvjų skal
dymą į senjau atvykusįus jr 
naujuosius. Vįsi juk esame lie 
tuviai įr v-įsį turime drauge 
dįrbti įr gyventi bendru tau
tiniu gyvenimu. Kad Montre 
aly yra du chorai — tai nįeko 
bloga. Jų gali bųtį ir dau
giau. Tįktaj negerai, kad tie 
chorai tartum vįenas nuo kįto 
atsirįboję: viename tįktaj se
nieji ateiviai, kitame tįktaj 
naujieji ateįvjai. Ir vjenj su 
kįtaįs tartum nepažįstami, sve 
tįmi. To neturėtų būti.

J. Kardelis, paglaįau» atkrei 
pė choro dalyvių dėmesį į tai, 
kad į MOntrealįo Didžiojo Lje 
tuvos Kunjgaikščįo Vytauto 
klubo chorą yna atkreiptas vį- 
so pasaulio lietuvjų dėmesys. 
Vįsi, vjsur esantieji, lįetuvjai 
žįno, kad DLK Vytauto klu
bas lįgšjol yra didžiausia Ka
nados lietuvjų organįzacija jr 
kad į jį kreipiamas tautiečių dė 
mesys tenka ir choruĮį, — to 
dėl jis turį būtį djdeljs, gra- 
žu% pajėgus Ar vertas turįmo jaunimui ir savo patarimais pa 
vardo.

(Tikraį gi, rejkįa labai patar 
ti jaunįmuį, kad jis vįsomis 
jėgomis prisidėtų prį« choro 
sustiprįnlmo, pagausinįmo įr 
praturtinimo. Yp^č svarbu, 
ikad įr Pabaltiečįų koncertas, 
ir reljgįnės muzikos koncer
tas įr plokštelės būtų tikrai 
meniškos, vertos gero lietuvių, 
ka£ip dainomis pagarsėjusios 
tautos, vardo.

Keliais atvejais kalbėjęs 
klubo meno reįkalų vedėjas p. 
Ambrazas, viscikerįopaį palai-

ro dalyvius prje jautresnio ki 
tų tautiečių supratimo ir ža 
dėjo visokeriopą galįmą klu
bo paramą. O ta parama tik
rai jau jr dabar yra jaučiama, 
nes įr sezono uždarymo pobū
vis, kurį p. Ambrazas drauge 
su choro seirretore p. Pociūte, 
gražiai rūpino, rodo, kad klu
bas chorui neabejingas.

Negalėdamas dėl reikalų da 
lyvauti choro sezono uždary
me,, klubo pirminįnkas p. D. 
Norkeliūnas prisiuntė gražų, 
tam tikslui pritaikytą, sveiki
nimą ir išreiškė sa^o vįltis, 
ikad choras gyvuotų ir tobu
lėtų.

PRAĖJUSIO SEKMADIE
NIO POPIETIS

' Gana graži iš ryto diena 
daugelį montrealiečių paskati
no išvykti į užmiestį. Ir tik
rai ,,N“ gegužinė buvo labai 
gausi. Žmonės, ypač daug gra

Popieraičių; iš New Yonko

Pertraukos metu buvo pa
demonstruotos kažkurios „Ži
vilės“ spektakliui pagamintos 
plokštelės, kurių pasiklausyti 
buvo atvyjkęs muz. A. Pieši
nes oktetas su savo vedėju. 
Ypač įdomios buvo sutartinės, 
vien lietuvių liaudies kūryboje 
užtinkamos, giesmės.

Gražiai vykęs popietis ta
čiau buvo nutrauktas nelaukto 
svečio — lietaus, kuris įsilijo 
ir tęsėsi ligi pirmadienio ryto.
ATEINANČIO SEKMADIE

NIO POPIETIS
Praėjusįo s^kmadįenįo lįe‘ 

lauš sutrukdytas popietis, ti
kimasi, šį sekmadienį bus at
lygintas dvigubai.

Nepastįsekus dėl lietaus pa
demonstruoti visumoje „Živi
lės“ plokštelių, jos bus de
monstruojamos šį sekmadienį.

Numatoma, kad galį kiltį įr 
kitoĮkių aktualijų, kurios pa
įvairintų popietįnį pikniką - 
- gegužinę.

Sekmadieninįai popietįniaį 
piknikai pradėdami’ antrą va
landą po pįetų, bet rinktis į pik 
nikų vietą galima ir anksčiau. 
Automa^įnoms prįvažiavįmai 
dabar veikia jau du ir abu 
togūs.

Autobusu atvykstant 
miesto, gerįau keįsti prie 
Jazoko svetainės (Edvard įr 6 
Avė kampas), nes čįa Lašinės 
autobusai estj visai tušti. Jau 
eunkiau persėsti prie LaSalle 
bulvaro ir 4 Avė, kampo, nes 
prie B. Jazoko svetainės jau 
prįsėda žmonių.

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
ATSTOVAS

P. Juškevičienė malonįaį pra
šo Mėlynojo Kryžiaus narjus 
sutvarkyti savo reikalus (įmo 
kėtį narįo mokesčius) lįgi lie* 
pos 15 dienos, nes nuo tos die
nos ji išvyksta atostogų.

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ 
tėvams, globėjams Jr rėmė- 
jiems pranešama, kad liepos 9

■ d., 12 vai. Parapijos svetainė-
■ je šaukiamais steigiamasis jų 

būrelio susirinkimas. Jauski-
. te pareigą padėti beaugančiam

ŠEIMININKĖMS
PARUOŠĖ DIPL. AGR. J. ŠIPELIENĖ.

PIETŪS 3.
šlaltibarščiai iš rūgštaus 

pieno.
Prop.: 1 kvorta rūgštaus 

pieno, 1 stikl. vandens, 2 kie
tai virti kiaušiniai, 1 — 2 virti 
burokėliai, druskos pagal sko
nį.

Darbas: Rūgštų pieną gėlai 
išplakti, įpilti vandens, druskos 
pagal skonį (galima įdėt’ grie
tinės porą šaukštų) ir sudėti 
proporcijoj minėtus priedus; 
skiltelėmis pjaustytus {kiauši
nius, burokėlius. Vietoj buro
kėlių galima dėti smulkiai 
pjaustytą agurką ir smulkiai 
pjaustytą ridikėlį. Keletą smul 
kini pjaustytų svogūnų laiškų 
ir truputį kvapų. Į stalą pa
duoti su keptom arba virtom 
bulvėm.

2. Kimšti baklažanai.
Imti porą mažesnių bakla- 

žanų, nulupti odelę, nupjaus
tyti viršelį, išgremžti vidurį, 
dėti į pasūdytą vandenį ir pa
laikyti jame 1—2 vai. Išėmus 
iš sūraus vandens prikimšti 
paruoštos masės, uždėti virše
lį, kurį prismeigti šipulėliais, 
kad nenukristų ir troškinti ar
ba įkepti.

Baklažanams kimšimo masė 
gali būti labai įvairi: mėsos, ry 
žiu, grybų, kipušjnių, silkių, 
įvairių daržovių, šį kartą pa
minėsiu kimšimo masę iš mė
sos*.

ma iki ateinančio antradienio, 
■įepos 11d. pas šiuos Skautu# 
Vyčius:

S. Naginionis, 5421 Lar 
fonds. Te1!. FA 3704 (darbo 
metu),

J. Kibirkštis, 2567 Montgo
mery St.,

J. Piečaitis, 6544 — 3 Avė., 
Rosemount ir

J. Ramanauskas, 1170 — 
Valiquette Ave., Verdun.

Išlaidoms padengti turi būti 
įmokėta $ 3,—, neįskaitant 
maisto, ką kiekvienas turės pa 
sijmti su savim pagili vėliau 
skelbiamą planą. Stovyklos 
programoje numatomi skautas 
ki žaidimai, trumpa kelionė, 
laužas ir kitos skautiškos staig 
rnenos. Valkus globos Mont 
rea'lio skautai Vyčiai.
S. V. Vyr. Sk. S. Naginionis, 

Tuntininkas.

ŠAUKIAMAS KLB - 
POSĖDIS

Šį penktadienį, liepos 7 d., 
_ 20 vai., „Nepriklausomos Lie 

tuvos“ redakcijoje šaukjamas 
Kanados Lietuvi}! Bendruome 
nėą Lajkjnojo Organįzacinįo 
Komiteto posėdis, aptarti nau 
jos dįenotvrakės klausimų.

Prašomi dalyvauti visį na
riai.

LENKAI STATOSI NAUJĄ 
SALĘ

Lenikaį, kurįe turį jau ketu
rias sales, nusipirko Montrea- 
lįo mįesto centre sklypą že
mės už 15.000 dolerių įr už 
150.000 dolerių statosi didžiu
lę salę, kurioje norį įsirengti 
įr teatrą.

Vengrai Mpntrealy taip pat 
turi 4. sales. Belgai, kurių 
Montrealy yra tįktai kelį šim
tai, turi laba.i dįdelę jr gražįą 
salę. O mes, lįetuvįai?

PINIGINIS „ŽIVILĖS“ 
BALANSAS

Pajamos:

LOKO

pa

iŠ 
Br.

gelbėti auklėjimo klausimuo
se. Jūsų atsilankymais įr da
lyvavimas būsįmajame būrely 
je bus sutiktas su tikrai nuošir 
džiu dėkingumu.
S. V. Vyr. Sk. S. Nagingoms, 

Tuntininkas.
DĖMESIO VAIKAMS.

Montreal!© Skautų Tuntas 
skelbia, kad liepos mėn. 15-16 
d. d. Skautai Vyčiai rengia vi 
siems MontreaJio vaikams (ir 
neskautams) 2 jų dienų sto
vyklą. Užsiregistruoti prašo*

$
Garbės bilietai 167. . . .334,—
Eįlinįaį bįlįeiai 333 . .333,— 
Pajam. įš koncerto

V. 20................................ 106,—
Viso pajamų .. . .773,— 

Išlaįdos:
Med-ga dekoracijoms.. 195,— 
Kostiumai, parįkai, 

grimas ..... ..
Režisįerįaus kelįonė 

įr pragyvenimas ._. . . 
Salę įr scenos apšv.. . . 
Bilietai, programos, 

pakvietimai ..........
Autoriaus kelįonė
Dekor. medžiagų ir dek. 

transporto įšiaįdos. .
Plokštelės ............
Repetjcijų išUaįdos 

scenoje ....
Kljšės ............

Viso išlaįdų

182,—

200
75

50,—
50,—

12 —
23,—

.... 12,— 

.... 22,— 
. . . .821, —

Dramos Teatras,

Mėsos kimšimas:
Proporc.: Mėsą galima imti 

įvairią; y2 sv. virtos mėsos, 1 
kiaušinis, 1 šaukš. grietinėlės, 
pipirų, druskos pagal skonį, , 
truputį svogūno, smulkiai 
pjaustyto, 2 šaukštai pyrago j 
džiūvėsių. j

Darbas: Jei imama jautiena ■ 
mėsa, tai galima gaminti ir iš , 
žalios, bet jei kitokia, tai gąji- 
ma apvirti. j

Mėsą permalti mašinėle, su- i 
dėti proporc. minėtus priedus, 
viską gerai išsukti ir.dėti į pa j 
tuoštą baklažaną. Jei troškina 
me, tai į puodą pridėti daržo- 
yių, prieskonių, įpilti truputį 
vandens, jdeti riebalų ir ant 
lengvos ugnies uždengus troš- 
kinti y2 — 54 vai. % šaukšto 
sviesto suminkytl su 1 šaukštu 
miltų, padaryti kleckelius ir 
baigiant troškinti sudėti į puo
dą,, pavirti kol miltai išsileidžia ' 
r suverda. Į stalą paduoti su 

tuo pačiu padažu, kuriame troš 
kinosi.

Pastaba, Imant kitokią kim 
Šimo masę, gauname panašiai, 
kaip ir mėsos, tik vietoj mėsos 
imti pagrindan aukščiau minė
tų produktų atatinkamą kiekį.

3, Rubarb^rų putelė.
Proporc.: 2 stikl. vandens, 4 

— 5 lazdelės rubarbarų, 5 la
pai žalatinos, druskos paga 
skonį.

Darbas: Vandenį su cukrum 
ir rubarbarais pavirinti, per
košti, sudėti, ištirpytą mažam 
kieky vandens, želatiną, ir pa
dėti šaltai, kad atauštų. Kai 
visai ataušta, tada plajkti, kol 
pasidarys vienos putos. JFoimą 
išplauti šaltu vandeniu, išbars
tyti cukrum, supilti išplaktas 
putas ir užšaldyti. Prieš duo
dant. į stalą išversti į lėkštę. 
(Galima puošti plonais, smul
kiais biskvitėliais, sausainė- 
J'ais).

VERŠIENOS VYNIOTINIS
Proporcija: % veršienos

kumpio,
2 apvirtos morkos,

— 3 kietai virti kiaušiniai,
1 apvirintas inkstas,
1 raugintas agurkas.
Darbas: Paimtą mėsos gaba

lą išpjaustyti taip, kad pasida
rytų keturkampis vientisas, ne 
storas gabalas, tik neperpjauti 
kiaurai. Taip išpjaustytą mė
są išdaužyti, padruskinti, pa- 
pipirinti, dėti eilutėmis mor
kas, kiaušinius, inkstus, agur
kus ir stipriai susukti. Susu
kus, apvynioti siūlais ir kepti 
500 laipsnių karštumo krosny
je 2 — zy2 vai. žiūrint, kokio 
didumo kpesnys paimtas. Iš
kepus, pasmeigti. Kai atšala ir 
susislegia, nuimti siūlus.

Morkas, kiaušinius, inkstus, 
agurkus, supjaustyti grieš de
dant ant paruoštos mėsos, su
pjaustyti išilgai ruoželiais — 
2 ar 4 dalis.

Į keptuvę, kurioje kepama 
mėsa, ant dugno pridėti pjaus
tytų rupkutėmis žalių morkų, 
svogūnų, 1 lauro lapelį, keletą 
pipirų, porą šaukštų taukų ir 
vandens pagal reikalą (1 — 2 
stiklinės). Laike kepimo kart 
kartėmis aplaistyti tuo skysti
mu, tada nebūna toks sausas. 
Iškepus, palaikyti tame inde, 
kol praaušta, o paskui tik pa
slėgti šaltoje vietoje.

Duodant stalan* pjaustyti 
riekutėmis ir puošti daržovė
mis.

Obuolių apkepas su ryžiais.
Proporc.: 6 — 8 obuoliai, 
y2 — stikl. ryžių kruo

pų, 2 kiaušiniai,
3 šaukštai sviestu
4 šaukštai cukraus.
Darbas: Nuluptus obuolius 

sudrožinėti, sudėti puodan, už 
pilti truputį sviesto, 2 šaukš- Tėvas suteikė Apaštališkąjį pa 
tus vandens ir patroškinti mai
šant, kol obuoliai suminkštės. 
Baigiant troškinti, sudėti cuk
rų ir maišyti.

Nuplautus ryžius išvirti pie
ne. Kai ataušta, įdėti 2 try
nius, plaktus baltymus, trupu
tį cukraus ir cinamono pagal 
skonį, viską gerai išmaišyti.

Stiklinį indą ištepti sviestu, 
sudėti paruoštus obuolius ir 
ryžius sluogsniaisi, kiekvieną 
shiogšnį aplaistyti tirpytu 
sviestu. Viršutinis sluogsnis 
turi būti ryžių. Pridėjus pil- dytas pienas.
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TORONTU ALOK DARO MIESTO LIETUVIŲ 
SURAŠYMĄ

3.000 registracijos kortelių pa 
sjųstį 30 doiei*ų. (kor).

NEMALONI
941 DUNDAS W. BYLA
Nemalonu ją ir minėtai, bet 

jį tiek plačiaį skamba mjeste, 
kad tenka rašyt}-. 941 Dundas 
W. — yra Katalikų akcijos 
centras su „Tėviškės Žibu
riais“, kun. P. Ažubalio kle
bonija ir lietuvių parąpįjos 
bažnyčia. Dėl to įr KLB To
ronto ALOKas ta bylą susido
mėjo. Komitete tiek gyvai iš
kilo tas klausjmas, kad jįs pu
sėj pirmos nakties, pasėdįn iš
sikvietė kleboną kun. Ažubalį 
įr jį paprašė paaškįnimų. Iš 
klebono atsakymo sekė, kad 
jis reikalo tartum nežinąs. O 
tas reikalas — prašymas įš li
kerių komisijos leįdimo 941 
Dundas W. leįstį pardavinėti 
vyrams įr moterims svajgjnan 
čįus gėrimus.

Komitetas, nepatenkintas 
klebono paaiškinimu, įšrįnko 
teisininką Juškaitį ištirti rei
kalą. Ir pasirodė, kad klebo
nas tįkrai rūpinasi leidimu, o 
prašymą leįdimuį gauti pasi
rašęs „Lithuanian Social and 
Athletic Club“ vardu tūlas 
Perry. Už bylos leidimui gau 
ti vedimą advokatams sumokė 
ta $ 75,—. Tokįus duomenis 
Juškaįtis patįekęs raštu To
ronto ALOKuį. Kas jš to įš- 
eis, pamatysįme, bet 
ALOKas nesutinka, 
lapijai brangi vjeta 
teršta. (Dalyvis).
PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 

KALBOS VADOVO 
PRENUMERATORIAMS 
Vįsi, kas prenumeravosi L. 

K. V. pas mane, prašomi siųs
ti [kuo greįčįiau papildomą pre
numeratą įr savo patikslintą ad 
resą. (Kas įmokėjo 2 dol. — 
atsįunčja 1,50; kas įmokėjo 3 
dol. — atsjunčįa po 50 centų). 
Galima užsiprenumeruoti ir 
kas visaį dar neužsiprenume
ravęs.

P Štuopįs,
104 Wrįght Ave j(Tel. KE 
4703). Toronto, 3, Ont.

Canada..

Toronto Apylinkės Laikina
sis Organizacinis Komitetas, 
pirmininkaujamas p. K. Ka
lendros, turi labai daug dar
bų. Jis vįs plačįau apima To
ronto lietuvių gyven-mą įr vįs 
daugiau su juo skaitomasi. 
Jis pagaliau pats, visuomenės 
palaikomas beį remiamas, jau 
ima. gilintis į svarbiąsias tau 
tįečlų gyvenimo aprejškas. 
Nors kol kas jų visų dar neap
ima.

Vįenas svarbiausių jo užda
vinių — prįvesti yįsuomenę 
piję Kanados Lįetuyjų Bend
ruomenes sukūrimo — bend
romis visų Kanados lietuvių 
pastangomis. Tuo tikslu, ga
vus įš KLB — LOKo registrą 
cjjos korteles, paskutiniame 
posėdyje nusįstatyta lįepos 
mėnesio bėgyje pravesti visų 
Toronto lietuvių registraciją. 
Surašymo laikas nustatytas 
nuo š. m. jiepos 1 ikį 31 die
nos.

Surašymo rejkaluį vįsame 
mjeste įsteigiami surašymo 
punktai, kurių centrinis yra 
šjuo adresu: 702 Dundas St. 
West.

Vįsi tautiečiai kviečiami re 
gįstruotįs. Tokiu surašymu 
bus ne tpktaį pasiruošta Ben 
druomenės rinkimams, bet ir 
nustatytas tikras, bent apytik
ris, lietuvių skaičius Toronto 
mieste, o pravedus surašymą 
visoje Kanadoje — įr Kanados 
lietuvjų skaičius. Niekam iš 
to surašymo nieko bloga ne
bus, o 1'ietuviaj turės tikresnių 
duomenų, kiejk gi yra lietuvių.

„Liaudies Balso“ agitacija 
njeko negalį atbaidyti, nes tas 
šuršymas niekam pakenkti ne
gali. Žjnoma, tje, kurie nor» 
būtį Sovietų Sąjungos pilie
čiais, galį registruotis Sovietų 
konsulate. Bet jr tai nieko ne 
sako, nes bendruomeninis su
rašymas nieko bendra su tokja 
ar kitokia pilietybe neturį.

Paskutįnįame posėdyje To
ronto ALOIvas nutarė cent
riniam LOKuį už gautus

Toronto 
kad pa* 

būtų už-

|Visi į gražųjį Londoną!
Šių metų lįepos mėn. 9 d. 

(sekmadienį) 2 vai. po pietų 
Dorchester Drįmland Mstr. 
Tainįo farmoje, rengja: Lietu
viai, Latviai jr Estą į dįdžįulę 
gegužinę (pikniką) su įvairia 
programa: Pryzįnis šaudy
mas, bėgimo lenktynės dėl per 
einamos dovanos įr kt. įvaįr.

Veiks bufetas su kietais įr
minkštais gėrimais Gros San K. L, B, Londono Apyl. V-ba,

Tomai garsioji pučiamųjų įns 
trumentų kapela.

Todėl kviečiame vjsus ne- 
praleįstį progos apsilankyti į 
rengiamą mūsų pikniką.

Autobusas kursuoja iš mies
to nuo turgaus aikštės, Kjng 
str., 2 vai. — 3 v. jr paskuti
nes 4 valandą.

—mm LiiaueXX . ... XK_ , XX

VLIKO DELEGACIJA ROMOJE
nės laisvės ii jų artimiesiems 
bei bendradaibiams.

Dar prieš audienciją pas Šv. 
Tėrvą delegacija buvo priimta 
jo artimiausių bendradarbių.

Vietinių lietuvių rūpestingo 
paslaugumo dėka atskiriems 
delegacijos nariams pasisekė 
sumegzti santykius su Italų va 
dovaujančios partijos atsakin
gais žmonėmis, senatoriais, ku 
ne labai šiltai priėmė lietu
vių pageidavįmus jr žadėjo 
duoti jiems eigą savo pasitari
muose. Tie pageidavhnai bu
vo išdėstyti delegacijos rašte 
Italijos ministeriui pirminin
kui de Gaspa.į.

Delegacija lankėsi Lietuvos 
pasiuntinybėje prie Šventojo 
Sosto, kuri tfelk’no delegaci
jos žygiams. Kelis kartus kai 
bejosi su min. Lozoraičiu dėl 
bendradarbiavimo. Suėjo į ar 
tlmesnius ryšius su vietinės ko 
Jonijos žmonėmis, dalyvavo 
birželio 14 dienos minėjime. 
Da*vė eigą kolonijos lietuvjų 
pastangoms sudaryti Italijos 
Lietuvių Bendruomenės oi ga
nus. Su atsakingais žmonė
mis susitarė dėl būdų lietuviš
kąja! transliacijai tobulinti. E.

— Lenkijos konsulas Szcze 
pinskįs jėga permestas įš 
Prancūzijos už sienos, nes bu 
vo pagautas šnipinėjant.

— Šių metų Izraelio biudže 
tas seikia 156.350.000 dolerių.

Šventųjų Metų proga Vy
riausiojo Lifetuvos Išlaisvini
mo Komiteto ir Vykdomosios 
Tarybos delgeacija (M. Kru
pavičius, J. Brazaitis ir V. Si 
dz^kauskas), lankėsi Romoje 
birželio 1 — 16 dienomis.

Birželio 15 d. delegacija bu
vo priimta specialioje audien
cijoje Šv. Tėvo. Jam buvo 
įteiktas delegacijos raštas, ku
riame pareikštas lietuvių tau
tos dėkingumas Šyentąjam 
Sostui, išdėstyta dabartinė pa 
dėtis Lietuvoje bei lietuvių pa
dėtis emigracijoje su kįi ku
riais prašymais Šventąjam Sos 
tui. Po jaudinančiai šiltų ir 
nuoširdžių Pijaus XII žodžių 
apie Lietuvą ir kitus kenčian
čius kaimynus, delegacijos spe 
cialiai paprašytas, Šventasis

laiminimą kenčiančiai tėvynei, 
deportuotiesiems ir koncentra
cijos stovyklose bei kalėjirnuo 
se uždarytiesiems, po visą pa
saulį įšblaškytiesjems tremti 
niams, kovojantiems dėl tėvy-

ną indelį, papuošti žaliais 
pjaustytais obuoliais ir kepti 
y2 vai. vidutinio karštumo 
krosnyje. Į stalą paduoti šil
tą. Prie to apkepo tinka pa
duoti saldi grietinėlė arba šal-
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