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MASKVA KAPITULIUOS PRIEŠ JUNGTINES TAUTAS ?
Stalinui Hitlerio planas nepasisekė. Korėjos komunistai bus sumušti.

Nenuostabu, kad vįsos žmo- savo vyriausybių įgaliojimo.ro likvidavimo: 
nijos dėmesys jau daugiau kaip Dabar jau yra aišku, kad įr In 
dvi savaites nukreiptas į ka- 
zą Korėjoje. Karas didelė ne
laimė, ikurįos nįekas nenori įr 
tiktai vįeni komunistai nenu- 
stojamai kariauja įr kūrste nau 
jus karus. Todėl vįsa žmonija ] 
įr žiūri, kas# bus toliau: ar ko- ( 
munįstų pradėtasis Korėjoje 
karas joje ir pasįbaigs, ar tas 
karas išsiplės į Trečiąjį Pašau 
lįnį karą? Tas ]

plausimas lįgšiol tebėra <
neįšspręstas.

Gaudomi faktai, daromi įvy 
kįų sugretinįmat įr bando- ; 
mos išvados, kurios Ijgšįol, de 
ja, tebėra netįkros.

Štaį faktaį:
Karas Korejjoe yra. tokioje 

j. adėty, kad komutystaj dar 
tebeeina pirmyn. Lįgšiol Jung 
tjnįų Tautų orgnįzacįja, kurį 
nebuvo pasiruošusi jr skubįaį 
negali susiorganizuoti, negalė 
jo patiekti stipresnės jėgų kon 
centracįjos, kurį aįškjai įr tvįr 
taį pastotų užpuolikams ke
lius.

Laikraščio išleidimo dieną 
padėtįs Korėjos frontuose bu
vo šį :

Komunįstaj turį užėmę jai 
trečdalį pietines Korėjos. Fron 
tas eina maždaug šia linija (įš 
vakarų ] rytus) . Chonan, Chin 
chon, Chongju, Tanyang, Ut- 
chin rytuose. Tačiau komu- 
nįstai frontą buvo pralaužę 
dvįem kryptim: vidaus lygu
ma, palįai rytinįus kalnus Te- 
agu kryptimi įr vakaruose pro 
Chonatn, kryptimi upės Kum, 
kuri įš rytų teka į Geltonąją 
jūrą.

Tačiau yra tas jau atsiekta, 
kad

Jungtinių Tautų jėgos jau 
viešpatauja ore įr jūrose. 
Orįnės jėgos jau sugebėjo 

labaj daug nuveikti: subom
bardavo komunįstų sostinę 
Pycingyangą su daugybe san
dėlių, kurje;, kaip rusalį tikėjo
si bus saugūs nuo „miegan
čios demokratijos“.

Stipijaj subombarduoti ke
liai, tjltai įr daugelis susisieki 
tno priemonių,. Todėl komu
nistų susisiekimas su frontu 
yra labai apsunkintas.

JT jėgos, ypač bombonešiai, 
sunaikino labai daug rusiškų 

kerta komunistus fron 
Maskva komunįstams 
baj daug lėktuvų, bet 
aro jung-ėms JT oi o 
įkro pasipriešinimo, 
teigti, kad 

aevejk viena avįa* 
lumstus naįknįa ir 
šachuoja, 

paiaįko jūrų laįvy 
įsumes kariuomenės 

—* ,.u,p ir nedavė. Juk 
vienas batalįonas, kurį pasiun
tė į frontą JAV, prieš keletą 
komunistinių divizijų nįeko 
nerjeskja.

Komunįslai (tikriau — 
Maskva), kaip teigia kabo ko
mentatoriai, nesitikėjo, kad 
laįp bus pasiprjcSjnta. Bet pa 
sįrodė, kad Stalįnuį Hitlerio 
ėjįrnas nepavyko.

Todėl dabat Maskva be gal
vos — sąmyšyje. Netikėtumas 
sudarė sunkių problemų. Už 
JT Saugumo Tarybos rezolįu- 
cijafe pasisakė jau 50 valsty
bių, neišskiriant Šyedjjos, 
Šveicarijos, Irano ir Pakista
no. Ypač svarbus yra galuti
nis išsiaiškinimas. Kaip žino
ma, Saugumo Taryboje balsuo 
jaht rezoliucija 
pultąjai šaljaj,

dįja įr Egįptae
Saugumo Tarybos 
jokių rezervų palaįko 

rezoliuciją,
tiktai palaįko, bet reįka 
būtinai agresorių su-

be

tankų įr 
te. Nors

— padėti už- 
_ buvo sušilai 

kę Indijos įr Egipto atstovai. 
Dabar galutinai išsįaįSkinta, 
kad jie taiįp darė netųrėdamį

Ne 
latųja 
drausti, kas jįs bebūtų.

Del to vįso Maskvai susida
rė keblį padėtįs. Vįsaj žmoni
jai svarbu būtų žinoti, kągį da 
bar darys Maskva, vįsų šių 
smurtų ir sąmokslų organiza
torė?

Paskutinė tarptautinė būtis 
yra tokįa, kad

Maskva tuo tarpu 
kapituliuoja. .

Žįnoma, taį dar nėj-a tįki’a. 
Ji, tikriau bus pasakyta, da
bar kombįnuoja. Satelituose— 
rytinėje Vokietijoje, Bulgari
joje, Lenkijoje ir tt. renka „sa 
vanorjus* 
daį. Iš 
kad ten 
dalinjaį 
tams į 
apie didelių komunistinės Ki
nijos jėgų sutelkimą prieš Ko
rėją Mandžjūrijoje. Kalbama 
apie 200 tūkstančių karių pes- 
tįją. Pradėti bauginimai Vo- 
kįetįjos, kurioj Maskvos są
mokslininkai ruošią ūgi >>v* 
Jaus karą“, įr tt. Žodžiu, už 
mačįų daug. Bet. .

Yra žinių, kad Gromyka 
(aišku—ješmininkas) pa
siprašęs į užsienių reika
lų ministeriją JAV atsto

vą Kelly.
Maskva siūlantį taįką. Bet 

kam?
Dabar rejkia jau kalbėtis su 

Juntįnėmis Tautomis, su ne
seniai Staliną lankiusiu Tryg
ve Lįe, kuris- dabar jau ofįcia 
Ijaį leda karą su užpuolikais. 
Nes JT nutarė šį karą vesti 
po Jungtinių Tautų vėliava jr 
įgaliojo gen. Mac Arthurą bū 
tį vyriausiuoju JT karo jegų 
vadu.

O čia jau septynios valsty 
bės aktyviaį įsijungė į karo 
veiksmus: JAV, DB, Kanada, 
Australija, Naujoji Zelandija, 
Olandija įr Pratncūzįja. Kitos 
43 valstybes jau pasižadėjo įr 
laukia JT įsakymų. Padėtįs la
bai rjmta. Ir Maskva tikrai 
susirūpinusį. Ypač, kad pra
dėta kaloėtį įr apie panaudojį 
mą atominės bombos, kurių 
šiaurinės Korėjos „premjeras“ 
Kįm-Il-Sung neturį. Maskvai 
reiktų jau išeitį įš užkulisių, 
jeigu norėtų, „paskolinti“.

Ne tįktaj komunistaj. bet 
įr kiekvienas agresorius 

bus sutramdytas, — 
tvirtai įr aįškįai sako JAV ka
ro (komentatorius. Ir tame pa 
sakyme daug ryžto, kurįo ne
galima neįvertįnti.

Tokįe yra faktaį.
Šiandien nesvarbu, ar komu 

nistaį sulaikyti, ar • eįna pir
myn. Jįe dar gali eįtį pirmyn, 
Bet tas neišgelbės jų nuo žlu
gimo artimoje ateityje, jeigu 
Maskva oficialiai neįsikiš. O 
kol kas Maskva viską bando 
suvesti į mažą vietinį susįdū- jšsamus veįkalas 
rimą, į „Korėjos vidaus reika
lą“, kurįs tačieu visu drąstjš- 
kumu atidengia komunįstų be
gėdišką melą apie taiką.

Tegul net tai būtų vien Ko
rėjos vidaus reįkalas, taį 

kodėl Maskva nedaro žy
gių karu.į sulaikyti ir jį 

baigtį?
Juk vįdaus karas taip pat ka 

ras., ir jame taip pat žudomi 
žmonės tais pačiais ^gįnklaįs, 
kaip ir kįtuose karuose? Su
prantama, kodėl Maskva atsj-

taiptautįneį brigar 
Berlyno pranešama, 
„liaudies policijos“ 
siunčįami komunis 
pagalbą. Pranešama

ji jį pakūrė, 
taį kaipgi ji gali tiems, ku
riuos pati pasiuntė į karą, sa
kyti: liaukitės įr sulaikykite 
brolžudišką karą. Ji tą karą 
teisina ir palaiko. Juk tos 
„tarptautinės brigados“ taigi 
Maskvos padaras. Tokia yra 
Maskvos „taįkos ofensyva. . .“

Karas vyksta. Jis, tiesa, „lo 
kalįzuotas“ kol kas pacĮos 
Maskvos kapituliavimo faktu. 
Bet karo įvykiai toli gražu nei toji kolona, kaip maskvįnės įm

na sįauryn. Išleidus veįną at- perįalizmo mašinos krumpliai, 
vįrą karo iltį, jau atsiveria įr 
visį agresijos nasrai.

Neramu ne vienoje 
Korėjoje, —

neramu ir Turtkijos, įr Bulgarį 
jos, ir Irano, įr Kįnijos pasįe 
nįaįs.
O daugely vietų, kaip Indo
nezijoje, Indokinįjoje, neramu 
ir viduje, nes Maskvos penk-

veikįa. Taigi, dabar tenka 
Maskvai pasirinkti: arba ka
pituliuoti ne tiktai Korėjoje, 
bet įr daugely vietų, arba at
verti visus ,,taįkos ofenzy
vos“ nasrus. Viskas dabar pa
reina nuo Maskvos. Ką jį tik
rai šįam moentuį pla
nuoja, žino tįktai jį viena, nes 
tįktai jos vįcnos rankose yra 
karo bej agresijos planai, ik).

Politinis veidrodis
(Pro naujausią Newsweek 

per>skopą).
Kajp tik laįku.

Amerikos įsikišimas Kere" 
joje, Formozoje, Indo-Kįnijo- 
je ir Filipinuose įvyko kaiįp 
tik laįku, kad išgelbėjus šių 
Azijos dalįų nuslydimą į ko
munistų stovyklą. Pagal dip
lomatinius pranešimus, didžiu 
ma kritiškųjų sričių turėjusios 
atitekti Maskvai, įr JAV šįam 
Rusįjos diktatui negalėjusios 
veiksmįngaį pasipriešinti.

Ant Korėjos sąnal'io_
Kariškį žinovai ne kaįp jau 

čįasi, žiūredamį į Korėjos pu
šį asalį, kur JAV daliniai pra
deda pii’iešįntįs komunįstų ag
resijai. Tolimasis Korėjos pu
šį asai įs strategiškai yra bloga 
kovų srįiįs, kurią rusai leng
vi gt.Jį pasįektį įš žemyno, o 
JAV bazės yra surjštos tik jū 
ra, kurias aprūpina iš oro. 
Tačiau gali ateiti metas, ka 
da tįekimas oru galį būtį rej- 
kalįngas į r kur nors kitur.

! Kodėl mes nežinojome?
Staigus raudonųjų puolimas 

iškėlė viešumon tris JAV žvai 
gybos silpnumus: 1. Atitinka
mi pranešįmaį jš franto nebu
vę tinkamai įkainuoti; 2. Su
dėtingas žinįų perdavimo ne 
lias neleįdo, kad šios žįnįos p<> 
sįektų laįku aukštuosius pa- 

^reįgūnus; 3. Centrinės žvalgy 
bos< įstaigos v-kas adm. Hillen 
koetter nerodo pakankamai gy 
„gyvumo“ kad nugalėtų šiuos 
sunkumus.
Korėja—korejįečių problema?

Prabėgusios savaitės Vašjng 
tono baime buvo, kad kaį ku
rie Korėjos respublikos vyriau 
sybės narįai galėję perbėgti ar 
būtį pagrobti komunįstų ir po 
to būtų priversti prisijungti 
Prie „vįeningo“ korėjiečių reį 
kalavįmo, ka'd Amerikos ir ki
tos užsįenio jėgos apleistų 
kraštą, palikdami Korėją ko- 
rejįečiams. Mat, pirmomis ka- 
io dienomis kelį respublikonų 
narįaį buvo dingę, bet' dabar 
jie atsirado įr laįkosį tvirtai.

Neramumas Suomijoje.
Netrukus gali pasįkeistį Šuo 

rnįjs vyrįausybė. Atkakliai gal 
roję suomiai yra nepatenkinti 
dabartįnju agrarų ministru 
pirmininku Kokkonenu, dėl jo 
švelnumo Rusįjos atžvilgiu. 
Dabar, p^sirašįus prekybos su 
tartį su Rusįja, opozicijos va
dai ieškos progos nuša.intį 
Kokkoneną.

Superka dolerius.
Sovįetai Turkijoje meta auk 

są, supirkdamį amerikoniškus 
dolerjus. Spėjama, kad Krem
lius superka žaliukus, kad už 
juos galėtų slaptai įsigyt] sku 
biai reįkalįngų ame-rįkniių ma 
šįnų ir jų atsarginių dalįų.

Nenusįgręš nuo Korėjos.
Prezidentas Trumanas jr jo 

patarėjai, įsakydami kariškai 
įsįkišti į Korėjos reikalą žino
jo, kokįa milžiniška rįzįka jįe 
žaidžia. Jįe būtų patenkįntį, 
galėdami sėkmingai apginti 
P. Korėjos nepriklausomybę.

Trumanas tįkįsi, kad Korė
jos karas galįs būtį tik vįetį- 
nio pobūdžįo. Jis su savo štai 
bu apgalvotai elgiasi, kad Ko 
rėjos karas esąs atskiras inci
dent Js, beit ne pradinis didžio 
jo karo mūšis.

Tačiau nežiūrint šių sam
protavimų yra daroma viskas 
sutįkti besiplečiančią karišką 
krizę. Kariškoms jėgoms yra 
įsakyta imtis vįsų galimų at
sargos priemonių.

Br. Aušrotas.

LIETUVOS PAJŪRIS — PALANGOS PLIAŽAS NEPRIKLAUSOMYBĖS LAIKAIS.
K

SOVIETINIO ATOMGRADO PASLAPTYS
,,NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS Iš BERLYNO

Tįk sunku su gyventojais. 
Tų tautų narįai, kajp mahome 
tonys, didžįuojasi sena, tūks- 
iantametjne kultūra, kuri jau 
klestėjo, kai rusuose dar ’7Į- 
sjškai nesimatė nė mažiausio 
Vakarų kultūros krislo. Aįš 
kų, gyventojai į rusus žįūiį 
kaip i okupantus įr į urano ka
syklas tik varomi eįna.

EISENHOVERIS APIE 
KARĄ

Gen. Eįsenhoveris kalbėjo 
45 tūkstančiams skatftų įr 
apie karą pasaukė, kad jįs yra 
neišvengiamas, nes jeigu Jung 
tinės Tautos nebūtų gynusios 
komunįstų užpultos Korėjos 
respublįkos, taį pasikartotų is
torija Hįtlerio, kuris be pasį- 
priešįnimo grobė kraštą po 
krašto.

AUSTRALIJOJE ĮVESTA 
KARO PRIEVOLĖ

Iš Australijos sostinės Cąjn 
berros pranešama, kad Austra
lijos parlamentas priėmė pri
valomos karo tarnybos įstaty
mą.

— Izraelio valstybėje suila 
rytas naujas mįnįsterįų kabi
netas, kurio pryšakyje atsisto
jo Šareljs, gavęs parlamente 70 
prįeš 19.

— Jugoslavija protestuoja, 
kad Rumunijoje terorįzuojainį 
jugoslavai.

JT šešėliuose.
Pagrindinė priežastis, kodėl 

JAV taip grejta perdavė Ko
rėjos bylą ST yra: Vašingto
nas skaįčiavo, kad sovįetą^ ga 
;į panorėti ateiti į posėdį įr su 
kliudyti S P sprendįmą, tačiau 
rusaii negalėję taįp greitai veik 
tį, negavę nurodymų įš Mask
vos. . .

Jeigu Korėjos karas užsitęs
tų, tada reįkia laukti, kad JT 
vįsumos suvažiavimas galįs 
įvykti prieš nustatytą rugsėjo 
mėn. terminą,

MU ------- ' MK .............................. XX--------- MM---------

Londono „Daily Telegraph“ 
pranešė, kad rusatį vakarinėj 
Kįnijos provincįjoj Hsmg- 
■Kįange rengia prieš Indiją ir 
Pakistaną nukreiptus žemyno 
ir oro pajėgoms atsparos punk 
tus; laįp pat toj pačioj prcvįn- 
cijoj rusaii pradėję urano rū
dos eksploatavįmą.

Prezįdentui Trumanuj 1949 
IX. 23. paskelbus žinią, kad 
Rusija galint] gaminti atomi
nes bombas, pasaulįnė spauda 
susidomėjo šio visa naikįnįn- 
čįo ginklo gamįnimo vietove. 
Ikį šiol spėlįojimų suminėti 
Kaukazas, Uralas, Kazakįja įr 
Bajkalo sritys.

Amerikiečių slaptoji tarny
ba tįesiogimai ar netįesjogi- 
njaį (seįsmografai, pagavimas 
ir išnarpaiiojimas rusų bevie
liu telegrafu siunčiamų parė
dymų) sužinojusį apie rusų pa 
darytą pažangą atomų tyrinė
jime, turimų žinių viešumon 
neskelbs.

Ką kalba patys rusai.
Didžiojoj Sovietų enciklope 

dijoj (1936 m., 56 tom., 245— 
247 psl.) vyriausįaįs urano šal 
tįniajs nurodoma Tuya Mu- 
yun'as įr Tabošar‘as (50 km į 
pietų rytus nuo Taškento), 
Azijoj

Sunkiosios pramonės komi
sariatui pavedus, 1935 m. Le
ningrade pasirodė J. Bašilovo 

i „Užtiktoji 
radioaktyvjoji rūda įr jos eks 
ploatavimo problemos“, kuria 
me patįekti geologinės ekspe 
dicįjos, tyrinėjusios Tadžikų 
„respubliką“ įr Pamįro plotus, 
pasįektį rezultataj. Tuomet 
„Sojuz Reometa“ (sąjunga re 
liesiems metalams) daugiau
siai domėjosi minėtose vieto
se apsčiai užtinkamu auksu, si 
dabru įr volframu. Tįk 1940 
m., dėka karštligiško rausi
mos], surasti stambūs urano 

__ ________ ______ j. turtai tarp Ošos įr Molotovo- 
sakė prjsidėti prie Korėjos ka* bado. į šiaurę įr pietus nuo

Tuya Muyan’o įr paleį Samar- 
kandą, žinomą iš 1001 nakties, 
kur didysis hunų kunigaikštis 
Timuras (apįe 1400 m.) rezi
davo. Ar šįs kraštas, kurio 
aukštą kultūrą uždengė lekįan 
tįs smėlįs, jo šįų laikų valdo- 
varna išspraudė į rdnkas pa
saulio užvaldymui reikalingą 
turtą — lįeka be atsakymo.

Skaldyk ir valgyk.
Svarbiausi urano rūdos tur 

tai yra Uzbekijos (Samarkan 
das) Kįrgizijos (Oša, Tuya, 
Muyan'as, Molotovobadas) įr 
Tadžikijos ,.respublikose“ (pa 
skutįnėj — Tabdžaras), ku
rios, paėmus įr Turkmėniją, 
sudaro vakaiįnj Turkestaną. 
Rusaį Turkestano vietoj ta
ria „Centrinė Azija“ ; nes lik 
ruoju varau vadinant žadina
ma autonominė idėja, kas ko 
munjstams nepriimtina.

Rusų apetitus lengva su 
prastį: turtingos rūdos gyslos 
įš jų valdomo Turkestano tę
siasi į Hsinjj-Kiang’ ą.

Lenįno įr Stalįno vardo 
kalnai

Uranas ir thoriumas pasku- 
tinįais metajs privertė rusus 
aukščiau mįnetose „respubli
kose“ viršutinių admįnistraci- 
jų pareigūnus pakeisti patiki
mais asmenimis. Penkmečio 
plane, kad įr netiesioginiai, 
galima įžiūrėti, jog Kįrgizijos 
„respublikai“ tenka daugiau
sia iškasti „negeležįnįų“ meta 
ių. Ir dar: nors įr oficialiai 
nepasakyta, tačiau žinios sa
ko, kad JAV paisiuntjnybei 
Maskvoj teko patirtį, jog ato
mo baterijos slepiamos—Tur 
’kestane.

Neperžiangįamos aukštu 
mos, Tjanšanįo gle 
čerįai, Pampo masyvas („Pa
saulio stogas“), saugant Sialį 
no jr Lenino vatrdo 7500 m. 
aukščio kalnams, kliudo pa
siekti Tadžįkijos įr Kirgizįjos 
pramonę.

XK

%25c4%25afgaliojimo.ro


2 P3L. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. VII. 13. — Nr. 28 (171)

Nepriklausoma Lietuva
INDEPENDENT LITHUANIA 

Kanados Lietuvių Laikraštis
Redaktorius Jonas Kardelis

Redaguojama bendradarbiauj ant Redakcinei Kolegijai.
3A Fourth Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada

Telefonas:. TR. 9735
Prenumerata Metams: Yearly Subscription Rates:

Kanadoje.......................... $4.00Canada............................... $4.00
Užsieny ............................. $4.50Other Countries............ $4.50
Australijoje...................... $5.00Australia ........................... $5.00
Skelbimai pagal susitarimą. Paieškojimų kaina $ 1.00.

Adresų pakeitimai 25 c. (smulkiais pašto ženklais).

Istorinių įvykių prisiminimai, Rašo J, Kardelį#.

Sovietiniai okupantai naikina 
Lietuvos nepriklausomybę

Visi i bendrine organizacija
LIETUVIŲ REGISTRACIJA NEREIŠKIA STOJIMO 

ORGAN HZ ACIJON.
Mums reikia pakartotinai 

ai škintįs j r aiškinti, kad, iš 
vjenos pusės, vįsį tautiečiai 
galėtų suprasti tikrąją mūsų 
siekiamosios organizacijos 
prasmę, esmę ir tikslus; ]š ant 
ros pusės, kad išsiaiškintų tu 
lo elemento tyčia? daromus 
klaidįnimus, įr, trečia, kad ap
jungtume bendro tįkslo sie
kiančius tautiečius juo plačiau 
į juo skaįthngesnį būrį bei juo 
didžiausią organizaciją, kurį 
turį vardą Kanados Lietuvių 
Bendruomenė.

Pirmuoju atveju reikįa paša 
kytį, kad Kanados Lįetuvių 
Bendruomenė, kurios organį- 
zavįmas prasidėjo jau prieš vį 
sus metus, turį Didžiuosius 
Tautos Tikslus: Lietuvių tau
tos išsilaįkymą beį visokerio
pą pažangą įr Lietuvos Nepri 
klausomybės atstatymo tiks
lus,

Siekįant šįų tikslų, visi kįti 
dalykai paljekamį šalyje: par 
tiniai, ideologiniai, grupiniai 
jr kįtj. Sje dalykai paliekami 
toms organizacijoms, kurios 
turį tų tįkslų įr kurie Kana
dos Lietuvių Bendruomenės 
crganizacjjaii nerūpi. Kadan
gi taip, taį tįe, KLB'nej pašali 
nįai reikalai, neturį ir kliudy
ti. Kanados Lįetuvių Bendruo 
menės org-ja yra nepartinė

šįtįems reikalams yra būtinas 
surašymas įr kartoteka, kad 
reįkaluį esant galįma būtų ras 
tį tautiečius — gimines, pažįs
tamus ir tt.

Ir čįa reikįa vėl pabrėžti, 
kad surašymas arba regįstracį 
ja vsįaį nerejSkja, kad užrašy
tas asmuo ar šeima jau tuo pa" 
čįu būtų įrašyt# į kokia nors 
crganįzaciją, kaįp kaį kas tyčįa 
skleidžia gandus. Ne, Surašy 
mals įš esmės turi tįktaį sura
šymo tįkslą įr užsiregistravę 
ar užregistruoti asmens lieka 
tokie pat laisvi įr nepriklausą 
jokįai organizacijai, kaįp įr lį 
gį statymo.

Tįktaį tie lietuviai, kurie 
norės dalyvauti Kanados Lie
tuvių Bendruomenėje, galės sa 
vo laįsva valiįa, be jokios prie 
vartos arba prievolės jon dėtįs 
j r jaį prjklausyti. Prievolė ga 
Ii būtį tjktaį moralinė: tįkras 
lietuvis, mylįs savo tautą įr sa
vo tautaį linkįs laisvės įr sava
rankiško gyvenimo, žinoma, 
dėsįs prie tų tikslų siekimo ir 
įgyvendinimo.

Čia pat galįma pastebėti, 
kad kįtos tautos labaį palajko 
savo tautinius santykius, stįp- 
rįaį laikosi savo tautinių bend 
ruomenjų, įr Kanados įstaty
mai tautįnį organįzuotumą la
bai vertįna ir palaiko.

1940 m. lįepos 1 dįeną e. 
prezidento p. J. Paleckio aktu 
paleįstas buvęs seįmas įr pa
naikinta Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos santarvės sutartis. M. 
Gedvilą, Dekanozovo įsakytas, 
pranešė Vatikano atstovui, 
kad Lįetuva nutraukia konkor 
datą įr reikalauja Popiežiaus 
atstovą apleisti Lietuvą.

Djdeljs nesusipratimas 
įvyksta pradėjus „sovieti

nę* ‘ žemės reformą.
Ruošiantis „reformai“, Vil

niuje daromas matininkų su
važiavimas, kuriame .įstatymą 
referuoja Žemės ūkįo min_įste 
rįjos Žemės reformos departa
mento dįrektorius St. Elsber- 
gas. Aiškėja: relįginjų orga
nizacijų žemės nusavinamos; 
kįtiems žemės savininkams že 
mės paliekama ikį 30 hektarų; 
pavyzdįniams ūkiams — įkį 
80 ha. Žemė įš savįnįnkų ima 
ma be atlyginimo.

Lįepos 2 d. suvažiavįmo ap
rašymas įr žemės reformos įs 
tatymo projektas pasirodė 
spaudoje. Radįofonas įš jos 
duoda vjs#/ tai per radiją. 
Bet... vįdudienį, vos kelioms 
valandoms praėjus nuo paskek 
bįmo, radįjas ir spauda gauna1 
vįso to atšaukimą, kuriame pa 
sakytai, kad ,,vįsa taį yra ne
atsakingo asmens paskleisti 
prasimanymai“, kurie nįeko 
bendro su tikrove neturį. O 
tas „neatsakingas asmuo' * — 
Žemės reformos departamento 
dįrektorius St. Elsbergas atlei 
ūžiamas įš pareigų.

Kadatngį vįsa taį duodama 
per radiją įr spaudą, taį tą pa
čią dieną vjsus įvykius sužino 
visas kraštas, įr ūįkįnįnkų tar
pe kyla panįka.

Daugelis pradeda likviduoti 
inventorįų ir tt. TadaFinansų 
minįsteris skelbia įsakymą, 
draudžįaintį skerst] gyvulius, 
kirsti mįšką, lįkvįduoti invcn 
rorių. Be to,«,

ir nesrovįnė. Todėl vįsį lietu
viai, kurie sutįnka su Didžiai 
siaįs Tautos Tikslais, kviečia
mi dėtįs į Kanados Lietuvių 
Bendruomenę, kurį jų specifi
nių, j9 partinįų ar srovinių 
tikslių nelįtčia, specifinės veįk 
los netrukdo ir ta prasme loja
li įr tolerantįnga. Aiškumo dė 
lįai rejkia dar kalrtą pabrėžti, 
kad Kanados Lietuvių Bend
ruomenė teturi taktai pačįus 
Didžiuosįus įr Bendrįnįus 
tjkslus. Šįa prasme vįsi lįstų- 
vįali, kokįų jie bebūtų politi
nių isjtikjnimu, kokių bebūtų 
tikybų bei ideologįnįų pažiū
rų — vįsį jaį yra lygūs. 'lo
dei į Bendruomenę kviečiami 
visį lietuviai. KL Bendruo
menės tikslas bus gerįausjaį 
atsiektas, jeigu vįsį susįbursi 
me įr dirbsime broĮįškaįį vįsi 
drauge, juo didžiausiu būriu, 
didžiausįoje organizacijoje.

Šiai organįzacijai įgyvnedįn- 
ti yra reįkallinga lįetuvių re
gistracija arba surašymas Ta 
ėjau surašymas turį įr kitą tįks 
Ją: nustatytį, kįek gį Kanado 
je yra lietuvių, apie1 ką dabar 
tįktaį spėliojame, viena. Ant 
ra, surašymas turį įr kjfą tiks
lą: esitį visokių rejkalų — taj 
giminės ieško savo giminįų, 
tai kyla turto beį palikimo po 
mirties klausimai, taį visokį 
ligos atvejai, kai reikįa sužįno 
tį tą ar kitą tautietį ir tt. Ir

Mums bus geriau ir įš prak 
riškosįos pusės, jeigu mes su- 
sįbursįme į tokią dįdelę ir ga
lingą organizaciją, kurios bal
so dažnu atveju, kaį kils rei
kalas, paklausys ir valdžios įr 
administracijos organai. Nes 
vienybėje — galybė!

Dar tenka pasakyti, kad 
Centrįnis Laįkinasįs Kanados 
Lįetuvių Bendruomenės Or 
ganizacįnįs Komitetas (trum
pąjį: KLB — LOK) jau netru
kus paskelbs LB Statutą, pa
gal kurį vyksta organizavima
sis. Ir beliks tįktaį eiti prie 
rįnkimų.

TačĮau ligšįol toli gražu dar 
ne vįsą lietuviai yra atsįliepę, 
ne vįsį yra susįorganįzavę, ne 
vįsį yra įsijungę į Bendruome 
nės organįzavimosi ratą.

Lietuvių yra visoje Kanado
je, net tolimiausiose jės vieto
se. Tuo tarpu, įšskyrus žy
miuosius lįetuvių susibūrį- 
mus, tjkjtai Ęrankfor- 
de susįdare seniūnija įr tjktaį 
iš už Edmontono, Port Ra
dium, yra atsiliepusi maža lie
tuvių grupe. O kur dar dau
gybė vietovių, kur gyvena ga
na didelės grupės lįetuvių? Ko 
dels jos nejuda? Todėl vjsus 
Tautįečįus tenka kviestų į 
bendrą darbą ir siekti bendrų 
jų tįkslų.

J. Kardelis.

ūkįnįnkams duodamas įš- 
kilmįngas pažadas, kad 
niekas jų žemės nelįes,

(Iškilmingas pažadas daž
nai kartojamas per radiją ir 
skelbiamas spaudoje. Kas tu
rį anų metų Lietuvos dienraš
čius, tą aitsišaukįmą galįma pa 
tįkrįnti. Jįs yra šio turjnįo:

„Ūkįninkaį, valstiečiai! Pįk 
čiausį prasimanymai įr netie
sa, kad žemė bus atimta. Že
mė tų, kurįe ją dįrba, kurie įš 
jos gyvena, ne tik nebus atim
ta ar palįesta, bet didelės ma
sės smulkių valstiečių dar jos 
gaus. Bus išdalįnta žemė tįk 
įš tų ponų įr dvarinįnkų, ku
rie žemės niekad nedirbo įr 
nedirba, kurie žemę įgijo ne-

su Fįnansų mįn. prof. Er
nestu Galvanausku (dabar Ma 
dagas'kare, Afrikoje). Frof. 
Krėvė nusistatęs tuojau pasi
traukti įš pareigų. Galvanaus 
kas įkalbįnėja dar laikytis ir 
gįnti Lietuvos nepriklausomy
bę. Tačiau taį tįktaį svajone 
jau.

Priminsiu, kad SSRS ka 
rįuomenės įsibrovimo į Lietu
vą dįeną, birželio 15 d., Molo
tovas per Maskvos radiją pa- 
s'kelbė, kad

Rusija atsjjma jaį prjklau" 
sančias Pabaltijo vlasty- 
bes, kad todėl jas okupuo

ja SSRS kariuomenė.
O šta'į įr pačio prof. V. Krė 

vės Mickevičiaus raštu pa
skelbti pareiškimai, kurįe nu
sako jo pasįįkalbėjimą su Mo
lotovu. Prof. Krėvė Mickevi
čius rašo:

„Mano pasikalbėjimas su 
V. M. Molotovu užtruko 5 va
landas. Išdėsčiau jam susįda’ 
rjusja padėt}, ryšjum su SSRS 
atstovybės Kaune įr raudono
sios armijos karįnės vadovy
bės kišimusi į Lietuvos vidaus 
reikalus, nuolatinius grąsįnį- 
mus, valdiško aparato terori
zavimą, nesįskaitymą su kraš
to reikalais ir visuomenės nu
sistatymu, į dezorganįzavjmą 
d#<rbinįnkų miestuose ir kai

muose, pramonės įr prekybos 
įstaigose, į nuolatinį mitingų 
ir eisenų organizavimą su ru
siškomis dainomis ir svetimų 
valstybių veįkėjų garbįnįmu. 
Vįsa taį, i§ vjenos pusės, gim
do lietuviuose daĮdžiausią ne
pasitenkinimą įr baimę, neapy 
kantą visam kam, kas yra ne
lietuviška, kaltinama yra vy
riausybė, kad nesiima priemo
nių tvarkai palaikyti įr su
draust] tvarkos ardytojus. Iš 
kįtos gį puses, susidarjusia 
padėtimi griaunama prekyba, 
pramonė įr žemės ūkis. Jcį.fb 
kįa padėtis nevaržomai truks

Atsakymas aiškus įr dar mo 
tyvuotas.

Į Maskvą nuolat skraįdo ir 
Dekanozovas, jis ten referuo 
ja Stalįnuj su Molotovu apie 
padėtį Lietuvoje ir įš ten gau
na naujų nurodymu, kas reį- 
kįa darytį Lietuvos okupaci
jai.

Prof. Krėvė Mįckevįčius, 
tęsdamas rūpesčius dėl Lietu
vos neprįkiausomybės, lankosi 
pas Dekanozovą įr jam siūlo 
nustatytį tikslius Lietuyos 
santykius su Sovįetų Sąjunga. 
Bet Dekanozovas apie tai įr 
g'jrdetj nenori, nes jis vykdo 
Stalįno su Molotovu Lietuvos 
oĮkupacįjos įsakymus. Lietu
va okupuotai. Todėl lįepos 4 
d. prof. V. Krėvė Mickevičius 
atsįstatydina. Lįepos 5 d. at
sistatydina ir Fįnansų mįniste 
rįs prof. E. Galvana|uskas, ku 
rįs tuojau traukiasi per sieną.

Lietuva faktįnaį jau buvo 
okupuota, tįktaį komunistams 
rejįkėjo dar suvaįdinti „Lietu
vos įjungimo į SovĮetų Sąjun
gą“ komedįjėlę. Ji jau paruoš
ta.

Ljaudjes seimo rinkimai“.
Lįepos 5 d. paskelbti rinki

mai — vįenu sąrašu, fiktyvios 
„Darbo Lietuvos sąjungos" 
vardu, tikrumoje — komunis
tų vedamos, tiktai tuo vardu įr 
kelįomįs populiariomis pavar
dėmis užmaskuotos. Įdomu, 
kad rinkimai paskelbti lįepos 
5 d., o rįnkimų įstatymas — 
tiktai liepos 6 d., rjnkįmai tu
rį įvykti liepos 14 d.

Liepos 5 d. įsteigtas „Agit- 
propas“ — agitacijos ir propa
gandos sikyrius, kurįo centras 
sudarytas įš žydaitės Komo 
daįtės, „Mjchasės“ Meškaus
kienės įr daįl. Žuko.

Ir prasįdėjo rinkiminis

„Maskvos velnių 
kazokas, ,.“

Pasipylė „Maskvos šventų
jų“ „ikonos“, kur ne kur at
skiestos „Lietuvos komunistų 
šventaisiais* *, kaį kur tyčįa 
profanuojamais Maironio, Že 
maitės, Vaičaičio ir kitais at
vaizdais. Mitingams įr de
monstracijoms nebuvo pra
džios įr galo. j

Komunįstų partija tuojau 
gudarė vįeną kandidatų sąra
šą, kuriame pasirodė įr tokių 
žmonių, kurįe apie taį sužino
jo tįktaį paskelbus tą sąrašą. 
Atsįsakytį buvo nevalia, nes 
kas drįstų atsisakyti, tas būtų 
lįaudies priešas, o tokio die
nos jau suskaįtytos. Todėl 
vįenįntelįame sąraše pasirodė 
tokįos pavardes, kaįp prof. 
Kuzmos, dr. Garmaus, rašyto
jo L. Dovydėno, Salomėjos 
Neirįes įr kt. Bet dauguma bu 
vo nesįorientuoją komunįstų 
vergai,

Mano suminėtį asmens yra 
žinomj: Kuzma miręs, o Gar
mus su Dovydėnu Amerikoje. 
Aš norįu, kįek žinau, pasisa
kyti §ia proga apie įvairiai 
aprašomąją

Salomėją NerįBačinskaįtę- 
-Bučienę

Pradžioje jį buvo ateitinin
kė. Gabi asmenybė, nesirįbojo 
trafaretu įr ieškojo.. Ieškoji
mai ją nuvedė per eįlę įvai
raus pobūdžio organizacįjų. 
jį perėjo Kaitino „jogų“, „kijš 
namurtinįnkų“, „tjĮkybinįų es
tetų“ jr kt. organizacijas, ku
rių daugumas vįekė ne viešai. 
Jose jį nerado atsakymo į savo 
klausimus, ir ieškojo daugiau. 
Nuėjo ir pas komujstus, kurie 
vėliau bandė reikštis per „tre 
čjąjį frontą“, subūrusį nepasi
tenkinusius esama, ieškančius

(Nukelta į 7 puslapi)
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VIMAS EINA PIRMYN
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Laikįnasjs Organįzaci- 
nįs Komitetas paskutiniame 
savo posėdyje, liepos 7 dįeną, 
galutinai išsiaiškino statuto 
principinius klausimus ir nu
tarė netrukus baigtį jį ruošti įr 
paskelbti visuomenės žinjaį 
bej vadovavimuisį.

Tame pat posėdyje nutarė 
patvirtjnti Vai d’Or, P. Q. ir 
Sault-Ste-Marįe, Ont. Apylin
kių Laikinuosius Organizacį- 
nįus Komitetus įr Frankford, 
Ont., seniūniją.

Kadangi kaikurįos vietovės 
lįgšiol nepareįškė reikalingo 
veiklumo Kanados Lietuvių 
Bendruomenės organįzavimo 
prasme, taį nutarta kreiptis į 
jas jr prašytį įsijungti į bend

rąjį vįsų Kanados lįetuvįu or
ganizacinį reikalą.

KLB-LOK pakartotinaį krei 
pįasi į lietuvius tų vietovių, ku 
riose yra po dvį, trįs įr daugiau 
organįzacįjų, Apylinkių laiki
nuosius Organizacįnįus Komi 
tetus sudaryti įš atstovų vįsų 
tų organizacįjų, kurios sutin
ka su lįetuvių Chartos princų 
paiįs ir kurjos pačios norį da
lyvauti Kanados Lįetuvių 
Bendruomenės organizacijoje. 
Tokįu atveju į Apylinkės Laį 
kįnąjį Organizacinį} Komitetą 
kiekviena Organizacija s jum 
čįa savo atstovus, laikantis ly
gybės pricįpo. Vįsos organi
zacijos tokju atveju yra ly
gios, nežiūrint jų skaitlįngu- 
mo, nes šiuo atveju svarbu ne

teisėtu būdu, kurje ją supirki
nėjo, pasįnaudodami sunkja 
ūkinįnjku būkle. Niekas ne- 
mano jr nesiruošįa be atodai
ros plėšytį ir atūnjnėti taįp 
pat bažnytinių, klebonijų bei 
vįenuolynų žemių“.

Žinoma, tai buvo m e11 a s, 
kurįuo kmounįstaį bandė apra 
minti ūkininkus. Kad tai bu
vo melas, ypač yra aįšku da
bar, kada jau vįsį Lietuvos 
ūkįnjrĮkaį suvaryti į moder
nios baudžiavos dvarus — kol
chozus, o žemė įš vįsų atimta.

Tą pačią liepos 2 d. Lietu
vos kariuomenė pavadinama 
„Lietuvos liaudies kariuome
ne“ įr joje Įvedama, SSRS pa 
vyzdžju, poltinįų vadovų — 
„polįtrukų“ sįstema. Polį li u
kais skirįami daugiausia žydų 
tautybės alsmens įr buvę kali
niai. Atleįdžiamas iš pareigų 
vyr. ka.rįuomenės kapelionas 
vysk. Teof. Matuljonįs ir visį 
kariuomenės kapelionai.

Liepos 3 d. įš Maskvos grįž 
ta Lietuvos mįnisrterįų pirmi; 
njnko pareigas einąs prof. V. 
Krėvė Mickevičius ir tariasį

įr tolįau, turės įvykti krašto 
ekonominė įr ūkįnė katastro
fa, kurį atsilieps į r Raudono
sios Armijos būjklej, ypač maį' 
tinįmo atžvilgiu...“

į šį prof. Kiėvės Mįclkevi- 
čįaus pareųškįmą V. Moloto
vas atsakė;
• M. Molotovas šian
dien turįs pasakyti atvirai taį, 
kas lytoj bus vjsįems aišku. 
Jeįgu dar rusų carai, prade
dant Jonu Baįsiuoju, sįekė pra 
sįveržti į Baltijos jūras, tai ne 
dėl savo asmeninių užgaidų, 
bet todėl, kad to reikalavo ru
sų valstybės ir tautos išsivys
tymo eiga1. Būtų nedovanoti
na, jej Tarybų Sąjungos vy 
rįausybė dabar nepasįnaudotų
proga, kuri gali kjtą kartą nc- 
pasįtaikytį. Tarybų Sąjungos 
vadovybė nutarė įjungti Bal
tijos valstybes į Tajrybįnių res 
publikų šeimą...“

Prof. V. Krėvei Mįckevį- 
čįuį bandant nupiešti tas pa
sekmes, kurios galinčios kįltį 
su Lietuvos įjungimu į Sovįe
tų Sąjungą, dėstant Lietuvos 
ūkįo našumą, eksporto įr im
porto kiekius kramto ir užsįe 
nįo nuotaikas įr siūlant suda
ryti nauj% Lietuvos įr SSRS 
draugingumo įr didžiausio pa
lankumo pagrindais sutrati, 
Molotovas atsakė:

„...Lietuvos liaudis sutįks 
žįnįas apie Įsįjungimą su ma
žesniu nepasitenkįnimu, negu 
aš (prof. V. K. M-čįus), vaiz
duoju. Be to liaudis šiuo rei
kalu bus atsiklausta tok ja for
ma, kokįa yrąi nustatyta tary
binėse respublikose...“

„...Mes mokėsime Lietuvos 
ijaudį įtįkinti, . Pamatlsį, 
Tamsta, kad nepraslįnks nė 
keturių mėnesių, o Lietuvos 
liaudįs pasįsakys už Lietuvos 
įjungimą į Sovįetų Sąjungą...“

Sovįetinis mokslas. . ,
Nesijuokįte! Lietuvos Sov. 

mokslų akademija vykdo 
,,mokslo darbų planą“ — išė
jo valytį Vljnįaus miesto. . . 
Mokslų akademijos darbuoto
jai, kaip rašo „L. B.“, jau va
lė Vįlnjų nuo okupantų šiukš
lėmis užteršįmo 4.000 valan
dų. . .

Štaį, koks sovietįnis moks
las įr štai, kaįp gerbiatnj. so- 
vietinjaj mokslininkai. . .

Bet nesijuokite įr nenusi
minkite. Atejs laįkai, kada 
Lįetuvai nusikratys sovietine 
okupacija įr mokslininkams 
dar vieną kartą teks valytį. . . 
Lietuvos mokslą nuo komunįs-

| REGINĄ PRIŠČEPIONKA1TĘ įr ANTANĄ ULBĄ, |

8 šejmos žjdinį sukūrusįus, sveikina ir daug laįmės linki
Irena įr Danutė.

tmįų šiukšlių.
Sovietįniaį vadai ir iš tolo 

bijo prįe dąrbįninkų 
prįeitį.

So vįetinė spauda praneša, 
kad į Vilnių okupantai atgabe
nę radįjaus siųstuvų, kurįų pa 
galba „bus pailaįkomį ryšiai su 
l laukus įšvykusiomįs trakto- 
rinėmįs brįgadomįs, o taip pat 
su tarybiniu ūjkįo skyriais“.

Ar gi neįdomu?
' Sovįetinįai ponaį sėdės Ba

lionuose įr sovietįniams ver
gams davįnės įsaįkymus. . . per 
radiją. • •

Geri buvo cariniai ponai dy 
kaduonįai, bet lįg tokįos dįdy 
bės nepakilo. . .

Mat, nauji vergų dvarai, 
naujį vergų savininkai, nauji 
ir vergų valdymo metodai. . . 
patobulĮntį. . .

Gal pavyzdžių nurodysįte?
,L. B.“ rašo, kad Holivudas 

bijąs paiįesti kunigiją įr poli
ciją. Galį būti. Bet ga*l „L. 
B.“ nurodys bent vieną pavyz
dį, kur sovietinįs filmas lįečįa 
sovietinę kunigiją ir sovietinę 
policiją ar milicįją? Be pavyz 
džjų laį yra grynas komunįs- 
tįnis plepalais.

Oficialusis melagįs.
Mečys Gedvilas save1 skaito

Nes jįs sako: „Lietuvos dar 
bo žmonės savo noru pasįrjn- 
ko laisvąjį socįadįstjnįo vysty
mosi kelią“.

Kad taį yrd melas, įrodo šie 
faktaį: 1. Molotovas neina- 
žįa|u ofįcialiaį, negu Gedvilas, 
pasakė, kad Lįetuva okupuoja 
ma ir įnkorporuojama į SSRS; 
2. Paleckis „lįaudies seimo“ po 
sėdyje nemažiau oficialiai dė
kojo Sovįetų Sąungos kariuo
mene/ už įvedimą Ljetuvoje so 
vietinės santvarkos; 3. Molo
tovas Krėveį Mickevičiui ofį- 
ciaįlaį pareiškė, kad Sovietų 
Sąjunga turį būtįno intereso 
Lietuvą okupuoti. Ir okupa
vo. Taį — kur gi čia Lietu
vos liaudies „savas noras*'?

Koks pasitikėjimas! ,,
Vjenuolįo - Žukausko pas- 

kutįnjs „sovietinįs“ romanas 
— „Puodžįunkįemis" — ne
buvo spausdinamas atskira 
knyga; pirma jis perleistas per 
žurnalą, kad komunistų vadai 
jį galėtų įvertinti. . . Iškart bį 
jojo išleisti atskįra knyga; o 
ką galį žjnoti, ką šįs nepasto
vus, buvęs tautininkas ir ki
toks „senarezįmis“ galį iškrės 
tį?. . . Toks sovįetinis pasiti
kėjimas įr tokįa sovietinė spau,, 
dos laisvė.

Ne tiek sįlkįų, kiejr įkros,.
" v’„Vilnįs“ rašo apįe „sovįetį 

nfs sįlkes“. „Vilnis“ geriau 
padarytų rašydama 3cpi> so
vietinę įkrą arba kaviarą, ku
rį, kaip ir atomįnė energija, 
panaudojama svarbiais atve
jais. . . Neseniai jos galia bu' 
vo išbandyta JAV Sovįetų ats
tovybėje, lyg Bikįni saloje. . .

, BieHka v kolesįe“.
Yra tokįa Tusįška pasakėlė, 

kad voverė, patekusį į ratą, 
nįeko daugįau negalį padaryti, 
kai tjktaį jame suktįs įr suk
tis.

Tokjoje padėty yr avisį Lie
tuvos sovietiniai „valdovai“. 
K.? gi jie' gaH? — Nįeko. To
dėl tjktaj apsisukdami mala ir

organįzacįjų skaįtlįngumas, KLB Londono Apylinkės 
bet dalyvavimas bendrame Komįtetuį už organįzacijos 
darbe, kontrolės bej orumo reikalams įnašą — 10 dojerių 
principas įr visų lietuvių solį- — reiškiama padėka.
daromas. KLB — LOK* »

sovįetįnės Lietuvos „ministrų mala tą paitį nuobodulį „apie 
tarybos •pįrminįnku“ — ofį- sovįetinį rojų“. Taįp d#~ 
cialus asmuo. Bet prie šįto tį ro Gedvilas, taip nįekus pljauš 
tūlo jam reiktų prisįdėtį dar kįa įr Paleckis. ..
vįeną to tjtulo atspalvį — njr Nelajmjngcs voverės rate, 
oficialusis melagis“. Mandrapypkis,
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Lietuvininkų klausimu
RAŠO MAŽOSIOS LIETUVOS ISTORININKAS 

NAUBURAS■

Yra labaį girtina jati daba 
planuoti, kaip grįžus reikėtų 
vairuoti laisvosios valstybės 
eigą įr tvarkytį viešojo gyve
nimo įvairias srjtįs. Teks 
spręsti daug problemų. Ta
čiau patį svarbiausia bus, kaip 
Mažosios Lietuvos kraštą 
įjungti l visos valstybės orga
nizmą. Taį ir girdime kartais 
kalbant apie atitajsymą tos įs 
torįnės skriaudos, Lįetuvaį pa 
darytos per šimtmečius. Ap
skaičiuojama ir kokja bus 
ūkiškoji nauda įš Mažosios 
Lietuvos, kokia jos geopoliti
nė reikšmė i r tt. Tačįau nieko 
negirdėti,

kas manoma darytį su to 
krašto buvusiais gyvento
jais — senaisiais lietuvi

ninkais.
Tįesa, dabar jįe irgi tremty
je. Bet naujosios eros demo
kratinė tvarka, be abejo, vi
siems duos teisę grįžti į savo 
gimtuosius jkrašlus. O kraštą 
prijungti be to krašto žmonių 
dar nįekui’ p niekada nepavy
ko ■

Neuzmjrskime mes tų lietu
vininkų. Savo krauju įr būdu 
jie mums gimjningi, ar+įmi. 
Nors 700 metų jie buvo sveti
moj įtakoj, vjs tik išlaikė jie 
■krašto lietuvišką charakterį, o 
daug kur net ir kiallbą, Dabar, 
apsidairįus kitur, matome įr 
kįtokių pavyzdžių. Taį nėra 
ko peįkti, jeigu lįetuvinįnkai, 
per įlgus amžįus gyvendami 
atskiraii, Išvystė ir savų ypa
tybių. — Tremtinio patirtis ir 
šituo atveju daro jį labjau to
lerantiškesnių.

Neužmiršjįaįme jų, nes taį 
masė tų žmonių, įš kurįų 
tarpo atsistojo žymūs lie
tuviškos dvasįos nešėjai, 

kaip Bretkūnas, Duonelaitis, 
Rėza, Vydūnas. Savo kįlme įr 
veįklos aplįnka jįe atstovauja 
v įsos Mažosįos Lietuvos sri
tis: Vydūnas — Tilžės ir jos 
apylinkės, Duonelaitis — Įs- 
rutės kraštą, Rėza — platųjį 
Pamarį, o Bretkūnas — Prįeg 
lįaus upės> baseįną. Didžiuo
jamės mes jų žymia kūryba, o 
-r kįtų tautų žmonės žavįsį jų 
darbo vaisiais. O išaugo jįe 
lietuvininkų aplinkoj, kūrė jįe 
per šimtmečius palaįkytoj jų 
dvasįnėj atmosferoj.

Jau kartą istorijos eigoj Ma 
žosios Lietuvos gyventojas tu

pėjo palikti savo kraštą. Tada 
rado jįe prieglaudos pas lietu
vius antrapus Nemuno. Apie 
1270, kryžįuočiai, galutinai 
nugalėję senuosius prūsus, pra 
dėjo užkariauti vakarines lie
tuvių sritis. Per ilgus amžius 
čja gyvenę nadruviai, skalvįaį 
įr sūduviai, smarkiai gynėsi, 
o kunjgajkstis Traidenis jiems 
padėjo.

Mažoji Lietuva virto ko
vos lauku tarp ordino ir 
Lįetuvos augančios val

stybės.
Žmonės turėjo pasitraukti. Jįe 
persįkėle gyventi pas savo gi
minaičius Lietuvoj. Net gar
sioji šventvietė „Ramovė“ 
nuo Ramintos upės .kranto bu 
vo perkelta ant Nemuno kran
tų Vidurinėje Lįetuvęj.

Mažosios Lietuvos kraštai 
liko bemaž vįsiškAį tuštį. Ant 
užleistų laukų ir griuvėsių iš
augo nepereinami tankumynai 
— dykuma, kurią ordino kro
nikos vadįna „Wildnįs“. Tik 
kaį ordįno galybė buvo pala.už 
ta mūšyje prįe Tannenbergo, 
lietuviai galėjo grįžti į savo se 
nąsįas gyvenimo vietas. Ir 
vėl jie, kaįp kartą akmens ga
dynėj, kirto epi miškus, statė 
sodybas. Antrą Įgautą

jįe savo darbu jr prakaitu 
laimėjo kraštą civilizaci

jai įr kultūraį.
Atgijo senieji vietovių, upįų, 
ežerų lįetuviški pavadinimai 
ir prigijo daugybė ten tajp bū
dingų vietovardžių. Mazojį 
Lietuva vėl atsistojo, įr lietuvi 
nirįkai įsikūrė šimtmečiams.

Argi nesikartoja toks kraš
to lįkimas? Štai įr vėl lietuvį- 
ninkaį turėjo apleisti savo prį 
gimtą šąlį. Šį kartą jįe, bemaž 
be išimties, turėjo pasjtraukti 
į vakarus. Kraštas liko visiš
ka,į tuščįas. Grįžę įš ten be
laisviai pasakoja, ikad laukai 
užleisti usnėmįs, įš kurių tar
po jau želįa krūmų tankumy
nai. Todėl daugel kuir jis sa
vo išvajzdat pradeda prilygti 
anos senovės dykumai. Trūks 
ta tįk dar vįlkų ir oūtų vėl 
,,Wildnis“. . . AtveŽtį kelelio 
zininjeai tik vjetomįs jrajėgįa 
apdirbti laukus įr tai tįk ąr- 
čįau Karaljaučiaus.

(Šįandįen daugupia lįetu- 
vjnjnkų yra Vakarų Vo
kietijoj, kur jie skursta' 
Fluchtlįngų stovyklose. 

Kadangi jie skaįtomį Vokįetį- 
jos piliečiais, jįe negaunu D. 
P. teisių aiba aprūpinimo. Dį 
džiausiu išsiilgimu įr jįe lau
kia tos valandos, kada galės 
vėl atsįstotį ant tėvų įr sentė
vių žemės.

Mūsų iseivjja, o ypač tremtį 

Vilniaus Universiteto kiemas, šv. Jono bažnyčios varpinė įr 
bažnyčia, kurioje komunistų ir nacįų okupacijų metu ugnin 
gus pamokslus sakydavo kun. Lipnįūnas, 1943 m. už tai pa
tekęs į nacių Stutthofo koncentracijos stovyklą, su prof. B. 
Sruoga, prof. Mackevičius ir daugeliu kitų lietuvių intelek 
tųalų įr 1944 metais žuvęs, kaip ir daugelįs kįtų lietuvių, 
nuo nacių teroro. Šv. Jono bažnyčia turį nepaprastai giažų 
archįtektūrinį didįjį altorių. Joje ilgiausi laįką buvo lietu
viški pamokslai, kai į Vilnių pradėjo skverbtis lenkiškasis 
imperializmais, vėliau net carų Rusijos palaikomas prieš lie
tuvių tautos interesus. Šis Universiteto kįemasi ir ši baž
nyčia Vįlniaus miesto istorijoje yra suvaidinę reikšmingą 
vaidmenį. Jo įr dabar neužmiršta lenkiškieji imperialįstaį, 
kurie įr dabar tebesįsavina Lietuvos sostinę, kaip įr ukrai
niečių Lvovą, apįe kurjuos įr šiomis dienomis per „Ameri
kos Balsą“ buvo gardžjuojapaasi, net spnngstant, „lenkiš
kuoju“ Vilnįum įr „lenkiškuoju“ Lvovu. Lenkiškųjų im
perialistų niekas nepamokįna. Todėl mums visada reikįa at
siminti Maironio žodžius • „O Vilniaus neužmiršk, lietuvį“!

nįali, bemaž visį nuo bolševikų 
b ė go per’Mažąją Lietuvą. Jįe 
matė, kokie tįe Ijetuvininkaį 
yra geri gaspadorįai, gabūs 
amatininkai. Jie savo įgimtu 
darbštumu, savo patyrįmu bus 
labaį svarbį jėga vėl atstatyti 

(Nukelta į 7 puslapį)

Momento pastabos.
RAŠO ALGIRDAS PULKYS

Prįeš kuri laįką ,,Nep. Lie 
tuvoj“ vienu diskusiniu 
straįpsnelįu buvo paliestos kaį 
kurios mūsų naujai gimstan
čios bendruomenės neigiamy
bės ir netrukus po to „lėv. 
Žįb." pasjrodė pretenzjngas 
St. Bakšįo pasisakymas „Dau
giau rimties įr objektyvumo“.

Reįjįda iš karto požymetį, 
kad St. Bakšys nelabai įsigili
no į mįnėtą straipsnelį įr nesu 
prato jo minčįų, nes tįk tuom 
aiškintinas jo išsireiškimas, 
ka|d buvo linkėtina naujagi
miui laikraščįui nepagydoma 
liga ir net galima mjrtis arba 
mažų grupių „prasivardžiavį- 
mas“.

Nesįnorįnt isjlejstj į šito
kias smulkmenas, reikįa tįk iš 
kelti du pagrindįnius minėto 
pasisakymo bruožus, kurie dėl 
siaurai suprasto aiškįnimo jo
kiu būdu nejneš objektyvumo, 
nekalbant jau apįe rimtį, į lie
tuviškos Kanados visuomenės 
dabartines nuotajkas,

Pačįoje pradžioje pabrėžęs, 
kad bendruomeninės mįutys 
turį būtį pozįtyvjos ir nekirši- 
nančįos vįcnos visuomenės da
lies prįeš kitą, St. Bakšys ra
mia* nuvaro visą Montrealį į 
kairiųjų lagerį, o Toronto pri 
skjrja savo favorįzuojamaj 
grupėj. Šitoks „sudėtingas“ 
paskjrstymas užbaigiamas įš 
vada, kad abiejų miestų lietu
vių kolonijas palyginus, nesi
mato, kurį jų būtų pranašesnė 
lietuviškųjno palaikymo Klau
sime. Jeį St. Bakšys būtų tįk 
ką atvykęs į Kanadą, būtų ga
lima suprasti, kad jjs nežino, 
iš kur išėjo pirmosios reikš
mingesnės pastangos organi
zuotis vįsiems Kanados lietu
viams į vįeną šeimyną, kur su 
dįdeliaįs vargaįs gimė vįsų iįe 
tuvių įš miestų, miškų įr ka
syklų aukomįs paremiamas pir 
masįs spausdintas laikraštis 
(čja nebuvo kalbos apįe paša
linius fjnansavmius įr dėjirną- 
sj „gerai informuotu“) ir įš 
kur dabar epia aktualios bend
ruomenės kūrybos mintys.

Taįgi, Montiealįo pirmau
jančių nuopelnų įr norjnt ne
gailima užginčyti arba net pa
lyginti su Toronto, kurto 
„stįprį dešinioji“ ideologija, 
atrodo, reiškiasi tį/k įš prįe Go 
revaie gatvės šventadieniais su 
einančios žmonįų minios. Tjk 
pumoj padėtįs yra vjsaį kįto- 
kįa^ negu St. Bakšys įsįvaįz- 

duoja, nes net buvęs aktyvus 
sąjungos skyrius, rodęs daug 
iniciatyvos, kaį kuriems reika 
lams, mįega be jokįo skirtumo 
su kįtomįs grupelėmis.

Čia gaiįma pereiti prįe ant
ro svarbesnio bruožo, kuriame 
St. Bakšys vįsę visuomenės 
veįklos užsnūdimą užverčia 
gyvenamai aplinkai įr doleri
nei aįstrai, nustumdamas įvy
kusį susiskaldymą į paskutinę 
įr nereįkšmingą vietą. Būtų 
labai liūdna, jeį kaltė glūdėtų 
tame prabangos įr masinančių 
turtų(!) traukime, tada musų 
tautos sąmonjngoji dalis, pa
sitraukusi už tėvynės ribų, įš 
sįrašytų nekokįo verĮįngumo 
atestatą. Del to gązdintįs per
daug nederėtų; vįsį šįe dides
nį Pini&U vertinimo dalykai 
yra įprastas reiškinys. Mūsų 
išeivija yra pakankamai sąmo
ninga svarbesniems tikslams. 
Vįsa bėda tame, kad įvykus 
susįskalaymui, nukentėjo visi 
kjtį reikadaj: tautjnju žjdiiiįų 
atskįrų būstinių formoje suku 
rįmas, savos spaudos egzisten
cijos užtikrjnimas įr tt. pa
kliuvo į verpetus. Daugelįs 
pasyvesnių tautiečių nusivylę 
nusmuko į salį jr reikia -lajko 
pamatyti, kokįu procentu jie 
atsįkjrų susįgrupavimų rėmuo
se grįš į aktyvų tautinį darbą.

Taįgi, organizacinis apsnū 
dįmas yra tiesioginė išdava 
mūsų susįskaldymo, kurjs Ka
nadoje, nežiūrint natūralaus 
žmonįų palinkimo ideologinei 
diferencįjacįai, buvo išvengti 
nas. Timininso pavyzdys, kur 
jaunųjų lįetuvių kolektyvas 
net ultimatumo forma, buvo pa 
sįmojęs djngtį lietuvįškaį 
veiklai, rodo kokioą skaudžios 
pasekmės, užsįkrečiant dides
niam skaičiui tautiečių tokiu 
nusiteįkimu, galėjo kristi mū
sų ncguasįaį bendruomenei ar 
ba atbulas krjkšč. demokratų 
katalikįškosios akcijos vingis, 
kur lyg įš nieko išleidus pir
miau laikraštį, vėliau kurda
mos prįemonės ir sambūriai jį 
įšlaįkyti.

Todėl ieškant tikrojo objek
tyvumo ir rimtįes, pakaktų jau 
nuolįškaį peralkcentuotį savo 
„aš“ (tas įr taip įmatoma, 
nors praeityje bandantiems - 
apįe tai paspeljotį buvo kljjuo 
jamos net komunistų etike
tės), įrodinėti pagal vįsįšką 
„objektyvumą“, kad tas įr

(Nukelta į 7 psl.)

Pasauliu susidūrimas
KAI SAULĖ BUVO SUSTOJUSI IR ŽEMĖ PRADĖJO 

,VTGAL SUKTIS
Velikovsklo knyga.

ko apverstos“. Šventas Jero
nimas, vįenas pirmųjų ki įkš' 
čionįų rašytojų, rašo viename 
laiške: „tą naktį, kurią įvyko 
žydų išėjimas (iš Egipto) vi
sos Egipto maldyklos buvo su
naikintos arba žemės sukrėti
mo arba žaibo“.

Ir dabar danguose vyko toks 
vaizdas, kuris galjausjai pa
veikė išlikusių žmonįų vaiz
duotę ji jų literatūrą. Dan
gaus skliautai atrodė virtę 
mįlžįnų kovos lauku, nepalygi
namo teroro jr žaidimo aikšte. 
Nes dabar kometos galva, 
anksčiau praskrįdusi pro pat 
saulę, dabar vįsa degė. Aki
nančiai žjbėdama jį atskrido į 
žemės orbitą.

Žydaj, pasinaudodami tuo 
katakljzmu, leidosi bėgti iš sa 
vo vergijos. Su jaįs lejdosj 
bėgtį „mišrį masė“ (suprask, 
ne vien žydų). Jįe Buvo iš
vestį iš Egipto „ištiestos ran 
kos įr didelįų šiurpų“ (Deu- 
teronomįja 4 :34). Ta „išties
toji ranka“ arba debesų stul
pas“, kurį „ikaip Vįešpaties an 
gėlas lydėjo bėgančią tautą“ 
ir „buvo ugnįes stulpas nak
ties metu“ (Exodus 13:21, 
3 4:19) įr buvo patį kometa.

Švytėdama ir vaiski jį skri
do mūsų žemės orbita ir bė
gantieji žydalj manėsi seką 
paskui debesų stulpą dienos ir 
ugnįes stulpą nakties metu. 
Tuo tarpu kometos galva besį 
rįsdama įsivėlė į savo uode
gą jr jš žemes stebintiems žmo 
nėms atrodė, kad danguje
vyksta mįlžinų kova tarp švie 
saus kamuolįo įr tamsaus dū
mų stulpo. Nestebėtina, kad

Sensacinga Dro Imanuelio

Egipte tamsybė .staiga bai
gėsi degančios kometos galvos 
pasįrodymu. Naktįs staiga nu 
švito, kajp vasaros vįdudįenis. 
Žemė, kurį jau buvo išmušta 
įš savo įprasto sukįmosi, re 
agąvo į netikėto dangaus sve
čio prisiartinimą didžiuliu su 
dre/bėjimu. konvulsijomis su
krėtusiomis visą kamuolį. 
Toks kosminįs uraganas yra 
žinomas jr Meksikoje, Indijo
je, Persijoje įr Pjetįnėse Jū
rose. Bet taį dar ne vįskas.

Neapsakomoms vėjų aud
roms siaučiant įr kometai sa
vo galva, lygaus didumo su 
žemių praskrendant pro pat ša 
iį, baisįaj sujudo okeanų van
denys. Kometa sįyo trauKos 
jėga sukėlė mylių aukštumo 
bangas vandenynuose. Nuo 
Japonijos įkj Peru, tarpe Choc 
tow jndėnų ir tarpe genčių kį 
toje žemės kamuolio pusėje te 
bėra padavimai apie perplyšu 
sįas jūras įr debesis siekian
čius bangų kalnus. Nes vįsos 
žemės tautos buvo vienodai 
siaubįamos tų pačių nelaimių, 
įr ugnįes bei tvanų.

Taį buvo, pasak Biblijos, de 
šimtoji rykštė. „Ir faraonas 
pakįlo naktįes metu, jis ir vį 
sį jo tarnai, ir vįsį egiptie
čiai, į r buvo didis riksmas vi
same Egipte; nes nebuvo na
mų, kur nebūtų numirėlio“ 
(Exodus 12 :30). Vįenas cgip 
rietis liūdinįnkas, pergyvenęs 
žemės drebėj’mą, rašo: „Mjes 
tai sunaikint i. Aukštesnis 
Egiptas pavirto dyįkuma. . . 
vįskas griuvėsiuose. .. rezi
dencijos per vieną minutę H-

daugelio tautų epuose įr šįan- 
djen kebeapdajnuojama kova 
tarp dangaus pabaisos žalčio 
pavidale įr skaistaus Dįcvo, 
kurs laįmėjo kovą ir išgelbėjo

•ulę dienų; miškui vįsį degė 
įr aukšta banga, „siekiantį 
dangaus", ssįljejo ant že
mės. . .

Kas buvo priežastis tokie
staigaus vandenų bangų atkri
timo ?

Kometos galva pasikeitė su 
žeme elektros atsipalaidavi
mu. Mįlžjniškasįs žaįbas, smo 
gęs tuo momentu, kai kometa 
buvo arčiausiai žomės, atpalai
davo abipusę trauką ir a1 palai 
davo suspenduotus vandenis. 
Tas tarpplanetaa’inįų jėgų at
sipalaidavimas yra atsimena
mas visų tautų mitologijose. 
Graįkų dievas Zeus, įslandie- 
čjų djevas O linas, suomį ų Uk 
ko, slavų IV runas, germanų 
Votanas, persų Mazda, babilo 
nįečių Mardukas įr indų šjva, 
pasak paidavimų, smogė žaibų 
iešmą į vandeniu Įr ugnįmį ap 
semtą žemę.

Perų gyventojų tradicįjo 
mis per laikotarpį, kurįs galė
jo prilygti penkĮoms pienams 
ir penkioms naktims, saulės 
nebuvo matytį danguje; jr ta
da okeanas pakįlo įš savo kran 
tų įr su baisiu triukšmu pasi
pylė į sausžemį. Toje katas
trofoje visas žemės paviršius 
pasikeįte.

Oklahomos Choktaw indė
nai pasakoja. „Žemė ilgam liaį 
ku buvo mesta į tamsybes“. 
Pagaliau šiaurėje pasirodė 
skaistį šviesa, bet taį buvo 
kalnų aukštumo bangos, ku 
uos sparčiai artėjo. . .“

Pasak iapjų (laplandiečįų) 
kosmogoninį^ padavimų, i 
žaltį panašus mrlžįniškas de
gantis kūnas . . „smarkiai su
krėtęs vįsą žemę apvertė, ir 
paskui jis pataulį vėl atitįe- 
sė. . .“ šnįokšdama, rydama 
iki dangaus, atėjo jūros sjena, 
sutriuškindama visus daik
tus. . .“ Žuvo veįk vįsi žmo
nės. Jūrų slėniai užliejus saua-

pasaulį. Sunku rasti tautą pa
saulyje, kuri neturėtų tų mo
tyvų savo epuose ar religįnįuo 
se padavimuose.

Ir dabar įvyko pats atminti 
nįausįas fenomenas. Kometai 
prisįartinus ko arčiausiai že
mės milžiniška kįbįrkštis — 
žaįbas smoge į mylias aukštyn 
sukeltus vandenynų kalnus. 
Daugelįs tautų atsįmena tą 
žaibą, aiškindami jį Dįevo įeš 
mu, sviestu i tvanų įr ugnįes 
nugramzdintą žemę.

Suardžiusi žemės orbitą de
gančioji kometa pametė savo 
įprastą orbitą įr kurį laįką vi
josi paskuį žemės, atsitolin
dama įr vėl priartėdama. Jos 
arčiausias priartėjimas įr su
kėlė kalnaįs okeanų vandenis.

Tokio kataklizmu" aukštumo 
je iziaelįtai įr pasitaikė prįe 
Raudonosios jūros, kurjos vi
sas dugnas buvo pasidaręs sau 
sas, vandeniui pakilus į dau 
sas. „Ir Izraelio vaikai nuėjo 
jūros viduriu sausu dugnu; įr 
vandenys stovėjo aukštomis 
sienomis jų dešinėje įr jų kaį 
rėje. . . ir egiptiečįaį juos vi
josi. . . įr atsitiko, kad ryto sar 
gybos metu Viešpatįes ange
las pamatė egiptiečių jėgas 
per ugnįes įr debesų stulpą, įr 
;įs sutrukdė egiptiečių jė
goms, ir nuėmė ratus nuo jų 
vežimų, įr vandenys grįžę ap
sėmė vežįmus įr raitelius ir 
vįsas faraono jėgas“ (Exodus 
14:22-28).

Faktiškai vįsa žemės pergy 
veno tuos pačius įvykįusi. Kį 
nijoje, imperatoriaus Yahou 
laįkaį supuolė su Mozės laį- 
kaįs Palesjtijoje. Kinijos chro 
r.ologijose tardamas toks pra
nešimas. Saulė nenusįleido per

nįnkas sako, kad „Izraeliui ap
leidžiant Egiptą. . . kainai šo
kinėjo lyg avįnai, o mažį kal
neliai lyg ėrįukai“. Pasak Ta 
bįnų šaltinių, jūros perėjimo 
dugnas ugnįes stulpo buvo 
įkaitintas įki virimo“.

Maja įndėnų šventosios kny
gos Popol-Vuh rašo, kad „di
delį kalnaį judėjo įr drebėjo“. 
Gausįngi Amerikos čiabuvių 
padavįmaį sako, kad kalnai vi
same Vakarų pusrutulyje tryš 
ko lava. Visu Kordiljerų kai
nų ilgumu atsįvėrė ugnį.ikal- 
nįa-i įr net lygumos vėmė ug
nimi ir garaįs. . .

Žemės kamuolio konvulsįjos 
tęsėsj, pasak šventraščįo datų, 
septynįas savaites arba per du 
mėnesįus po žydų pabėgimo iš 
Sgipto, jr izraelitai matė, kaip 
Sįnajaus kalnas „žaįbavo ir 
dundėjo perkūnais įr viršum 
kalno buvo tjršti debesys, įr 
girdėjosi nepaprastai garsus 
trūbų balsas, taip ik|ad vįsi 
žmonės, kurįe buvo stovyklo
je, drebėjo. Ir Sįnajaus kal
nas vįsas rūko. . .“ ,,. . , įr pas 
kui dūmai nusileido, lyg kros
nies dūmai vįsafc kalnas 
smarkiai drebėjo. Ir kaį trįū 
bų balsas ilgą laiftą buvo ai
dėjęs ir darėsi visi garsesnis, 
Mozė prabilo įr Viešpats jafn 
atsakė balsu“. (Exodus 19:16- 
19).

Žemės arebėjįmai dažnai 
yra lydįmi griausmįngo balso, 
kylančio įš žemės gelmįų. Žy 
dų įšėjimo la,įkais, kada vįsas 
pasaulis buvo krečiamas ir dre 
bįnamas įr vįsi ugniaikalnįai 
vėmė lavą, ir vįsi kontinentai 
sįūbavo, žemės dejavimas tu
rėjo būtį nepalįaujamas. Mo
zė tuos garsus įr įšadškįno 
kaip triūbų balsą. Senovės ra
binų šaltiniai sako, kad vįsos 
tautos girdėjo tuos garsus ir 
juos savaiip aįškįno.

(Bus daugiau).

žemį „milžiniškos bangos te 
nerjedėjo įr tamsiuose vande
nyse buvo blaškomi negyvi 
žmonių kūnaT ‘. —

Daugelyje žemės vietų, ypa 
tingai šįaureje, didžiuliai ak
mens luitai, uolos, yra rauda
mi tokįoje padėtyje, kurį ro
do, jog tik didžįausia jėga ga 
Įėjo juos pakelti ir atnešti ia- 
oaį tolįmą kelią iki tos vįetos, 
kur jįe šįaadien randami. Daž 
nai tįe didžiuliai uolos luitai 
yra vįsiškaį skirtingos rūšies, 
nei vįetos akmenys, ir yra to
lygūs už šĮmtų mylių esan
čioms akmenų formacijoms. 
Tokie luįtaį dažnai sveria įkį 
000 tonų vįenas!

Tįems fajktams išaįškįnti de 
vynįolikto amžiaus pįrmosįos 
pusės mokslininkai spėjo, kad 
kada nors mįižiniškos bangos 
turėjo siaubti .kontinentą, n.š 
damos su savimi akmenų ma
ses, tačiau jie negalėjo surasti 
tokjos priežasties, kurį suaėlė 
tokjas bangas. Vėljau akme
nų judėjimas buvo išaįškįntas 
ledynų slinkimu ledų gadynė
je. Tačiafu, sakysim, kaip šįau 
rėš pusrutulyje, taip Indį joje, 
randamos nwenos arba akme
nų sukaupimai yra atneštį įš 
pusiaujo (ekvatorįaus) pusės 
linkui aukštesnių plokštumų 
įr net linkui Himalajų kalnų; 
gi pietiniame pusrutulyje jįe 
yra atnešti jš pusiaujo sričių 
Afrikoje linkui aukštesnių pla 
tumų, skersai prerijų, dyku
mų ir gįrių per visą juodąjį 
kontinentą. Tokįe reiškiniai 
negali išaiškinti ledų gadynė
mis, bet tįk tvanų bangomis, 
nusiaubusiomis kontinentus.

Dangaus kūno — kometos 
artumas buvo priežastimi, kad 
žemėje susidarė naujį kalny
nai ir atsivėrė nauji ugnįa'kal- 
niaį, įš kurįų pasiliejo ver
dantį lava. Habrajų p»abnj»
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Vaikų paralyžius
—------------ RAŠO PROF DR K. VALTERIS. —• • •

Atėjo vftsara, o su ja drauge 
ateĮna įr vasarinės ligos. Vie 
na tokių yra Vaikų paraly
žius, lotyniškai vadinamas 
Poliomyelitis. Apie šią li
gą, kuri žmonėms pridaro 
daug bėdų, ypač vasaromis, 
duodame profesoriaus dr. K. 
Valterį© straipsnį, kurįs taįp 
gyvaį parašytas, jog skaito
mas, kaip novelė.

Vaįkų paralyžius
Taį rimta, bet įdomį įr dė

mesio verta lįga. Europoj ją 
kiekvienas mįnį su pasibaisė
jimu įr jeįtĮk ji kur pasirodo, 
tai tuojau uždaromos mokyk
los, darželiai ir žmonės, užsi
darę namuose, net pro langą 
bįjo pažiūrėtį. • • to, visuo
menėj įsivyravo nuomonė, kad 
jeį tik šįa lįga susįrgsį, tai ar
ba mįrsį, arba būsi supaiolyžuo 
tas! Ar įš tikrųjų taį 
siaubinga lįga?

fijį* Hgb, kaįp 
tymais, serga diaugįausįa 
kaį, bet serga įr suaugę — 
jei nėra sirgę vaikystėje. Be 
to, liga dažnįausįaį praeina be 
. , . paralyžiaus. .

Amžių bėgyje vjsįkas kejčįa 
•į: mados, papročįaį, pažiū
ros, net žmogaus įŠyaįzda ir 
žemės pavįršius su jo gyvūnį 
ja ir augmenija! Neatsįlįeka 
nuo gyvenimo ir ligos: įr jos, 
prįsįt>aikydamos prje naujos 
kultūros įr civįlįzacijos, kei
čia savo charakterį ir politi
ką!.. Taip įr vaįkų paraly
žius lįgi 19-to šįmtmečįo ųįdu 
rįo reįškėsj tįk pavieniais su- 
sįrgįmais tam tikrose srityse, 
o vėlįau įgavo „imperialisti
nį“ pobūdį ir ėmė nesulaįjco* 
maį plįstį tolyn jr tolyn — 
prasįdėjo reįkštfs epidemijo
mis. Be to, dar prieš 30 me
tų liga savo aukomis, pasį rink 
davo daugįausia vaįkūs nuo y2 
jkį 4 metų amžiaus, o dabar 
jau 5 —- 6 metų amžįaus! Dėl 
ko? Ar ligos skonįs pasikei
tė? O gal taį nenusįstovėju- 
sįo, nesubrendusįo ligos cha- 
ralfterio pažymys?... Labai 

įdomus įr tas faktas, kad pa 
skutįnįosįos epidemijos palįe- 
tė aukščiausįo gyvenimo stan
darto ir higienos kraštus, k. a. 
Skandįnavijos valstybes, 
nadą, U. S. A. įr tt.

Lįgos sukėlėjas yra 
tįkrąs virus. Manoma, 
yra daug įvairių šįo vįruso rū 
Šįų (dar nežinoma net kiąk!)

Antanas Miltinis
Aš SVEIKINU JUS.,.

Sopulių įš artį negalį dar paljest 
Nutcrįotos, išniekintos mano šadįes. 
Ir apstulbęs diairaįs — žarsto vėjas lapus 
Raliai atkastus masinius-kaulus, kapus.

Bet sugelta šįrdįm nesįdžįaugt negali, 
Kaį užverda aplinkui daįrbaį didelį.
Mes išvįen čia visį — nekas sau, pakrįKai — 
Vėl daįnuos traukįnįaį, sudūduos fabrįkaį.

Mūs vargingų namų daugiau nieks nebelies, 
Ir Sekminės žydės šakose obelies, 
Ir upeliai nuplauks — per laukus, per žalius, 
Ir atželdys saugus, prįe kelių berželius.

Gyvenimas naujas pasidžiaugt mus atves 
Į atstatomus kaįmus įr miestų gatves. 
O tkaį pergalės vėliava bus pakelta — 
Bendroje rikiuotėj įr mano tauta.

Švitųrįuose įr bokštuos šviesa užsidegs, — 
Aš sveįkįnu jus, dįdžįo darbo kregždes.
...........  - »« K *K tt -.........M ■ ■ , .... 1t-

tajp

ir 
vaį-

Ka

tant 
kad

su daugiau ar mažiau skirtin
gomis savybėmis: vienį jų yra 
švelnesnį, ^ikįngesni, o kiti 
— piktesnį, agresingesni. Ge 
rįau įštįrtos yra tįk 4 šių vi
rusų rūšys. i

Tikima, kad įvaįrįos vįruso 
rūšys yra ta|p paplitusios, kad 
praktiškai kįekvįenas žmogus 
su jais susiduria jau vaikystė" 
je. Taįp pat manoma, kad 
žmogus pastovįaį apsįkiečia 
vis kitomis vaįkų paralyžiaus 
vįruso rūšimįs. Iš to sektų įš 
valda, kad nėra jokios prasmės 
imtis kukių nors atsargumo 
priemonių, o tįk stengtis grei
čiau atlikti „pilįetjnę pareį 
gą“ — t. y. per&įrgti šįa lįga 
įr tuo būdu įsigyti įmmunite^ 
tą (atsparumą) prieš ją! Ir 
tajp įr ne: kaip minėta* yra 
daugybė šio vįruso rūšių ir 
yra patirta, kad persirgus šia 
Uga įgyjamas pilnas atsparu
mas tįk prįeš tą vįruso rūšį, 
nuo kurios sjrgo, o prįeš kitas 
rūšįs atsparumas yra tįk įš da 
lies arba visai menkas. Be to, 
pirmą kartą mus galį užpulti 
sįlpnas, ne piktos giminės vi
rus įr jo invazįjos galįm nė ne 
pajusti, o kitą kartą užpuolus vimo gauname tokf didelf skįr 

t.umą, (kad didesnį įr įsįvaiz- 
duotį sunku. Kas galėjo at" 
spėtį, kad „ei“ garsui išreįkš- 
tį, — kaip žodyje make, ang
lai rašyboje naudoja mažiau
sia dešimt įvaįrių garsų arba 
garsų junginių, kaįp: a, ay, 
au, ai, aįgh, ei, ey, eig, eigh, 
ca. Atrodo, neįmanoma. Bet 
anglų kalbos tarimo sįsksa 
day, gauge, train, straight, 
įmanoma. Štaį žodžįaį: make, 
veįn, 
breą|k.

Nėra 
kalbos, 
rašyboje. Kįtos tautos yra pri
taikiusios rašybą prje tarįmo, 
bet ne anglaį. Nėra ir kitos 
tokjos įkalbos, kurį tokįu tem
pu vystėsi įr kitėjo, kaip ang
lų kalba. Taip kaįp galūnių 
netekimu įr svetimybių gau" 
sumu anglų kalba pralenkia vi 
sas kitas tautas, taip ir žodžių 
tartįes kitėjimo greičiu. Ang
lams reįkėtų kas šimtmetį ra 
šybą reformuoti. Bet jįe nau
jaisiais amžiaįs jos įš vįso nė
ra keįtę.

Paskutmiaįs metais labai 
daug entuziastų būta kejstį ra 
Šybą. Bet jįe visį po kįek laį 
ko įsįtįkina, kad jie mažiausia 
keturis šimtmečius per vėlai 'ku pasentų, 
gįmę. Viena:, kad anglaį pąskli naujo perspausdinti. Bįbliote

Anglu kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

(Tęsįnys įš praeįto nr.)
Reiškįa, dabar rašoma „a“ 

garsas, gali ^ūti tariamas a 
(ilgai)> ae» a« (ilgai), ei : 
arm, what, had, Am. plant, 
make. Kadangi vįsį garsai pa 
našiai kitėjo, tai tarp žodžįo 
tarįmo įr jo grafinio atvaizda

KULTŪRINE KRONIKA
FOLTAS ANTANAS 

MIŠKINIS MIRĖ?
Spauda praneša, kad žymu

sis poetas ,,Keturių miestų“ 
autoiįus, Antanas Miškinis mį 
t e.

Nesjnori tikėti, bet viename 
laįške jš Lietuvos buvę para
šyta: „Antano Mįškįnįo nebe 
ra gyvųjų tajpe. . .“

Tokįos žinios užsienius da" 
bar labaį sunkįaį pasi^kįa. Lįe 
tuvos okupantai, kįek grįdetį 
labaį sustiprino laiškų cenzu 
rą. O apie Antaną Miškinį, 
kaip antisovįetįnį poetą, ko
munistinė spauda gi nerašys. 
Todėl įr sunku patikrinti, 
kaip ištįkrųjų yra.

Dedamas jo šįame n-ry ei
lėraštis rodo tartum Mįškinįo 
norą ar bandymą pataįkytį 
ja į taktą. . .

MIRĖ ARTISTĖ
i ONA RYMAITĖ7
Spaudos žiniomis, Lietuvo

je mįrė žįnomojį _ Lįetuvos

ko-

piktam, agresyviam virusui— 
reikalas gal j baigtis liūdnai. 
Taigi būtų neprotinga be rei
kalo lįsti į pavojų, nes, anot 
mūsų žmonįų, įr Dievas yra 
pasakęs: „Jei saugosies žmo
gau, taj jr Aš tau padėsiu!“

Vidutiniame klimate vaikų 
paralyžįaus epidemijos papras 
tai būna šilčįausiame metų 
laikotarpyje — vįdūvasarį. Dį 
džįuosiuose miestuose liga ru
sena ištisus metus įr kas 3— 
5 rnetaj viduvasariais išsįver- 
žįa epidemijomis. Provincijoj 
ši liga po ,,rugiapjūtės“ — 
epidemijos „atostogauja“, nes 
nebeturį ką veikti. . . Tįk pa
laukusi keletą metų — kai su- 
sįdaro naujas žmonių pricaug 
lįs vėl įš naujo pradeda „dar 
bą“...

prey, feign, neigh,

pasaulyje kitos tokios 
kuri tokia nenuosekli

Nėra abejonės, kad virusų, 
o tuo pačįu ir lįgos šaltinis yra 
žmogus, kurįo ryklėje ir žax- 
nose laįįke epidemijos virusų 
knibždėte knibžda! Tokie žmo 
nės paprastai nerodo įr hejau- 
čįa jokių ligos reiškinių, nes 
arba jie turį įgimtą šiai ligai 
atsparumą arba įgytą — ankš 
čįau persjrgę. Ir taip šie vį- 
rustų nešiotojai sėja lįgą net 
patys to nenujausdami!

(Bus daugiau).

dę po visus žemynus įr jų kal
ba labai plačiai įr kitų tautų 
vartojama. Antra, anglaį la- ^Dramos artistė Ona Rymaitė, 
baį konservtyvus ir staigių pa kurią bolševįkai persekiojo’, 
keįtimų nemėgsta. Jeigu r ašy ~ '
ba naujaisiais laįkaįs būtų pa 
mažu kitėjusį kartu su tari
mu, angįlaį nebūtų tam prie
šingi. Tuo būdu tradicija įves 
ta rašybą kartkartėmis keisti 
jr nįekajs šįandįen dėl to ne- 
būkštautų.

Įsivaizduokįme, kad nuo 
šiandien anglų kalbos rašyba 
reformuojama. Vįsi laikraš
čiai, žurnalai, knygos, rekla
mos, užrašai turėtų Būtį spaus 
dįnami naująja rašyba. Bet 
eilįnis žmogus jos įškairto ne
įkąstų. Jog jį visiškai pakeis
tų žodžįų grafįnį vaizdą. Mes 
gį patys jš patyrimo žįnome, 
kad skaįtome žodžįų grafinį 
vaįzdą, nesigilindami, kaįp 
jįs ausįaį skamba. Akįs įpra
tusi prie vįeno rašybos vaiz
do negreit prįsįtaiko prie kito. 
Susidurdama su neįprasta ra
šyba greįt pavargsta. Jeį da
bar anglams tektų skaitytį 
vįską naująja rašyba, jįe tu
rėtų įš naujo jos mokintis. 
Tam reįkėtų paruošti specia
lius vadovėlius, žodynus, pa
ruošti mokytojus, įsteigti kur
sus. Be to, įš pradžių vįsį laįk 
raščjai, žurnalai, knygos, rėk 
lamos užrašaį, turėtų būti 
spausdinamį senąja įr naująja 
rašyba. Spaustuvėms reikėtų 
įsivesti bent dvidešimt naujų 
raįdžįų, rinkėjams išmokti 
rinktį naująją rašyba. Visį 
ikį šiol išleisti veikalai su laį- 

Juos reįkėtų įš

Ona Rymaji ė buvo baigusį 
Maskvos garsiojo Dailės Te
atro studiją įr buvo to teatro 
'artjstė, kol persikėlė į Kauną 
įr čia dirbo Dramos teatre,

LIETUVIŲ KONCERTAS 
MELBOURNE

Gegužės mėn. Melbourne 
lįetuvjai suruošė koncertą, ku 
rjo programą išpildė lietuvių 
meno jėgos iš Sydnejaus: sol. 
E. RūkŠtelienė, smuikįninkas 
P. Matjukas, lašytojąs Pulgis 
Andrjušis; įr Melbourne lietu
vių tautinių šokių grupė.

— Architektas Mošjnskįs 
djrba svao specialybėje Brazi
lijoje.
e~--" <ii . i n»
kos per vieną generaciją turė
tu įsigyti šimtais, tūkstąnčįais 
knygų naująja rašyba. Tat ky 
Ja klausimas, kas finansuotų 
t? visą programą. Spaustuvės, 
lejdyklos, arba bjznieirjai, ne- 
užjnteresuoti tuo, privatūs as
menys taip pat ne. Už tat ra
šybos reformos entuzįastai 
greit įsitikina, kad anglų kal
bos rašybą reformuoti per vė
lu.

Finansuose įr glūdi visi sun 
kumaj. Prįejus prįe piniginių 
reikalų reforma anglų saksų 
kraštuose pasįdaro nebepopu
liari, ypač tarp spaustuvinin
kų ir leidėjų. Dėl jų užsispy
rimo vįsį reformos bandymai 
nįekais nueįna įr nueįs. Bet 
tartįs toliau vystysis įr tols 
nuo rašybos. >(Bus daug.)

FONDAS DR K GRINIAUS 
ATSIMINIMAMS LEISTI
Dr. K. Grinius paliko 5 to

mus savo atsįminimų. Dabar 
kįlus jam paminklo statymo 
kl.aįusimuį, „Naujienose“ M. 
Gudelis pasisakė už tai, kad ge 
rįaustįs jam būtų paminklas — 
išleisti jo atsiminimus. Tai 
yra( vjsaį teisinga mintis. Da 
bar jau pradėtas toks fondas su 
darytį Čikagoje. Jo įnįciato- 
rįaj, kurįų pryšaky yra! adv. 
L. Šmulkštys, jau tokį fondą 
organizuoją i r pradžiai jau tu
rį per 500 dolerių.

LIETUVIŲ BALETAS 
AUSTRALIJOJE

Perth uostamiesty tebegyve 
ną lįetuvįai baleto artįsitaį Bo 
riša s Čiunovas, Janina Draz- 
dauskaitė - Čjunovįenė, Regi
na Drazdauskaįtė - Rataįskie- 
nė, Inga Čiunovailė, susiradę 
ten dar Nemčjnovos mokinę 
p. George, kurį turį baleto stu 
dįją, sumanė pastatyta Delį- 
bes baletą „Coppelįa“. Dar
bas jau įpusėtas. Lietuvos ba 
lėto artistai bus vedamosiose 
rolėse, o studijos mokinja^pa 
talkįns jiems P. George „Cop 
pelios'“ repeticijoms duoda sa 
so studijos patalpas. Baletą 
stato Janjna Drazdauskaįtė - 
- Čįunovienė.

PROF ST. KAIRIO 
MOKSLINIS DARBAS

Prof. Stepas Kairys, gražiai 
mokąs jungti mokslą su menu, 
nes jis yra drauge jr chemikas 
jr smuikįninkas, dirbdamas 
profesįnį darbą (pradėtą Kau
ne, tęstą Vįlnįuje, Hamburge 
ir Kanadoje), paskutinių metu 
yra įsigilinęs organinės chemį 
jos mokslo, kurjs daro dabar 
didžiausią pažangą, srįtįn, 
drauge su dvįem dar mokslį- 
njnkajs chemikais parašė 
Erythino alkaloidų klausimu 
darbą, kuris paskelbtas „Cana 
dįan Journal of Research*“.

Dabar prof. S. Kairys gyve
na Toronte įr dirbai Canada 
Packers pramonės kontrolėje.

AUSTRALIJOS LIETUVIAI 
STATO TAUTOS NAMUS.

Australijos lietuviai nutarė 
lietuvybei išlaikyti; statytį 
Lietuvių Tautos namus. Na
mini bus statomi Sydnejuje. 
Jau sudarytas įr Tautos Na
mų statymo planas, kurį dabar 
aptaria vįsį Australijos lietu 
viaį.

— Dail. A. Valeška gavo 
darbą bažnyčių dekoravimo 
formoje, Kenoshe.

Vytautas Dubra prastį, tačjau aš vengiau gal- pajutau visa savo būtybe, kad 
votį, tartum nujausdama, kad aš norėčiau turėtį vaiką, Ma-

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ
A J

ROMANO IŠTRAUKOS

Dar vįenas didelis pasįkei* 
timaa manyje buvo įvykęs. 
Tiktai ne pamažu, ne palaips 
nįuį, o staiga* lyg per operaci
ją man būtų kas išpjautą ar 
atimta. Aš kalbu čįa apie ma
no religinį gyvenimą. Kad aš 
jam nebeskyriau nė trupučįo 
laiko, man dar atrodė supran
tama, bet. keista man buvo, ko 
dėl ir širdyje tįkėjįmas nebe
turėjo vietos. Tiesa, aš nebū
čiau galėjusi pasakyt}, kad ma 
no įsįtikįnįmai būtų pasikeitę, 
— tačiau aš nebejaučiau neį 
teįkajo, neį noro Ikreiptįs kada 
nors į Dievą. Ir kas keisčiau
sia, aš nebūčiau galėjusį atsa
kyti, neį kaįp, neį kada tai bu 
vo įvykę. Tartum būtų mane 
kas užmįgdęs, o kada aš pabu
dau — aš jau buvau nebe ta. 
O gal aš ir dabar nebuvau ga
lutinai atsipeįkėjusį? To aš 
nežinojau, bet įš tikrųjų apįe 
nieką įr negalvojau. Aš gy
venau, kaįp pats gyvenimas 
klostėkį.

Vį» dėlto aš prisįmenu vie
ną kitą smulkmeną, įš kurios, 
lyg per prošvaįstę, aš galiu ajš 
kįau patį i save įžvelgti. Aš 
nebėjau į bažnyčią. Vienas ki 
tas sekmadienis galėjo praeitį 
mums ką nors beveikiant, bet 
toliau Stasys pastebėjo pasį- 
keitįmą. Jis negalėjo tuo la
baį džįaugtįs, nors tame įr bū 
tų matęs savo laimėjimą. Jįs 
norėjo man© suprastį.

— Ar šiandien neįsįme į 
bažnyčią? — paklausė jis vie
ną sekmaldįenį.

— Ne, neįsįm, — atsakiau 
aš kuo paprasčįausjai^ir norė
jau, kad tuo ir baigtųsi, ta- 
čįau Stasys nežinojo, kodėl aš 
atsisakįau.

— Juk laiko mes turėtume 
me; mes nįeko nežadame veik
ti, — kalbėjo Stasys, aiškiai 
norėdamas mane įštįrtį.

— Aš žįnau, bet tįek to£ — 
atsakiau.

— Bqt kodėl gi ne?
— Nenorįu.
Stasįuį rūpėjo išsiaiškinti, o 

aš instinktyviai vengiau įšsį- 
aįškinimo. Mes lietėme pa
slaptį, kurį už uždangos žįngs 
ruavo šalia mūsų. Ji buvo 
mums dabar nereikšminga, 
nes mes nežinojome, ar ji ge
ra ar bloga4 tačiau, jeigu mes 
pažvelgtumėme už uždangos, 
mes pamatytumėme tikrovę, 
kurį galėtų būtį šiurpi ir ne
pamainoma,

Stasys žįūrėjo man į akįs ir 
klausė toliau:

— Ar aš galiu tįkėtį, kad 
tu tjkraj nenorėtum? O jeigu 
tįkrai nenori — turėtų būti 
tam prįežastįs.

Aš tylėjau, nors būčiau ga 
Įėjusį patvirtintį, kad iš tikrų 
jų nenorėjau eiti į bažnyčią. 
Aš tįk nežinojau — kodėl. Gal 
aš ir būčiau galėjusi taį sū

tas aiškjnimasis galėtų man 
vįsn skausmo suteiktį.

Nesulaukęs ajtsa;kymo, Sta
sys, vėl prabalo:

— Aš nenorėčiau, kad tu
dei manęs turėtum nuo ko 
nors atsjsakytj. Kokia oūtų 
mūsų meilė, jei aš turėčiau ta 
ve kame nors varžytį?

Aš mačįau jo nuoširdų su
sirūpinimą ir atsidėkodama 
abįem rainkom karštai apkabi 
nau jo kaklą. Mane jaudino 
jo jautrumas jo atžvilgiu, bet 
apįe tai, apie ką jis kalbėjo, 
aš nesistengiau pagalvoti. 
Kažkur ir kažkada tarp mūsų 
turėjo būti įvykęs susįkjrti- 
mas. Jeį aš nusjlejdau — Sta 
sys buvo neramus, kad jįs ne
būtų savo valjos primetęs. Jo 
negalėjo nudžiuginti tariama
sis laįmėj įmas, kuris būtų per 
kalnas mylimo asmens pasi
aukojimo kaina.

Šį kartą mūsų abišalis jaut
rumas išgelbėjo mus nuo toli
mesnio aiškinimosi.

* * *
Paryžiuje. . .
Sugrįžę vakarais į viešbutį, 

kur nerūpėjo mums nei val
gis, neį kįtos namų smulkme
nos, mes buvome, tartum įsi
mylėjusių pora, slaptai susįtį 
kusį meįlės nuotykiui. Tvan
kumas po dįenos karščių alpi
no kūną, ilgai negalima būda
vo užmigti, trūko oro, kūnas 
buvo išsiilgęs vėsumos, dra
bužis buvo lyg našta, o antklo 
dė dusjnte dusino, tačiau, ir 
ją numotus, kūnas degė nuo 
patalo.

Vjeną tokią nemigo naktį aš
pajutau nepaprastaį <iaštrįaį,

žą mažutį, gyvą kūdikį, dvie
jų žmonių meįlės stebuklą. 
Tyliai šnabždėjau aš apie taį 
Stasiui, įr jįs pasįdraė man 
dar švelnesnis, negu papras-
tai.

Aš negalėjau suprasti, ar 
čįa buvo tik paprastas sutapi
mas, ar taįp turėjo būtį, kad 
reikšmingiausias prigimties 
balsas atsįJjeptų kaip tįk ta
da, kada mano dvasios gyvenį 
mas buvo toks įvaiųus ir gy
vas. Gal nujautįmas man pa
sakė, |kad tąį yra pasiekiamas 
pilnutinis žmogiškasis gyveni 
mas. O gal prįe viso to prisi
dėjo svajonė, kad vjeną dieną, 
besidžiaugdama savo kūdikiu 
ant rankų, aš galėsiu pasaky
ti: „Aš parsivežiau tave įš to
limo krašto, kur didžiųjų žmo
nių dvasja tebėra gyva, kur ir 
aš tarjausi vaikščiojusį gyve
nimo viršūnėse“. Iš tiktųjų 
mūsų kelionė buvo tokia skaįd 
rį, tokįa šventiška, kad aš no 
rėjau turėtį iš jos brangų, ne
žemiškai brangų atsiminimą.

Pabudusi rytą aš pamačįau 
Stasį jau atsįkėlusį. Tik dabar 
praskyrė jis lango užuolaidas, 
prįėjo įr atklojo mane. Jis pa
ėmė mano rankas, atsisėdo ant 
kušetės krašto įr žiūrėjo j ma
ne lyg užkerėtas, o jo akys 
švįetė ir džiaugėsi. Aš džįau 
giaustį juo įr stebėjaus nežino
dama, ar jis taįp nepaprasti 
mane mylį, ar nuo vakar aš 
pasidarįau jam dar brangesnė, 
ar, pagaliau, jis mato ir jaučia 
manyje tįk moterį, juną įr gra 
žią. Tuo momentu maji ding
telėjo mintįs, kad vieną die
ną aš pasensįu, įr čia aš supra

tau, kad tada Stasys nebežįū-pasitraukti įš viešumos į ra- 
rėtų į mane tokiomis akimis...mesnį kampą, kaįp traukiama

si į savo gūžtą. Gal (ten oras 
Kll. būtų geresnįs, kaįp mį^što dū

Netrukus po mūsų sugrįži
mo, Stasys gavo pasiūlymą 
apskrities mieste N. perjmti 
tvarkytį tenykštį bendrovės 
skyrių. Stasys paprašė laįko 
pagalvoti ir pasiskubįno pasj- 
arti su manim. Jis buvo 
linkęs ' sutįkti, matydamas 
čįa savo vadovybės palanku

muose įr dulkėse. . . Aš turė
jau viską numatyti.

Taip mes apsisprendėme ne
svyruodami, nors aš ir nutylė
jau, kokje lūkesčiai paskatino 
mane pasįrįpkti. Nutylėjau iš 
drovumo ar baimės, kad viešu 
ma nesuprofanuotų to, kas gal 
tįk man vienai buvo šventa.

mą. Skyriaus vedėjo darbas ♦ » »
turėjo būtį gana savarankiš
kas įr gerai apmokamas, ko Sekmadieniais pabudę mes 
negalima buvo neįvertįntį. ilgiau pagulėdavome. Niekur 
Žinoma, provincijos vardas nereikėjo skubintis, malonus 
kiekvienam Kauno gyvento- buvo lepįnjmasis patogiose lo 
juį buvo atstumiantįs, už tat vose, įr kįekvįenas žodis, vįe 
reįkėjo ieškoti motyvų, kurie nam ar kitam prašnekus, bu- 
tą prįešingumą atsvertų. Pįr vo toks ramus n nuoširdus, 
miausįa, tenai turėjo mūsų Po pusryčių atsirasdavo tuš 
laukti daugiau pasiturintįs gy šias laįko tarpas. Pietų virtį 
venjmas, o be to, mes galėjo- man nereikėdavo skubintis, 
me suprasti, kad šeįma ne taip nes vįską, kas tįk būdavo įma 
aštriai jaučia provįncijos vįe- noma, aš pagamindavau šešta 
nodumą, kaip jaunį viengun- dįenį.
gįaį. Pagaliau, juk visur rei- jr §taį tokiomis valandomis 
kįa susigyventi, priprastį. Tjk pradėjau pasiįlgtį bažny- 
tada atsjranda tas kažkas, kas gįos. Mieste maža būdavo 
traukįa žmogų prįe savo kaį- triukšmo. Aš visuomet girdė- 
mo, prįe savo mįes>to. davau bažnyčios varpus. Jįe

— Aš norėčiau teisingai pa skambėdavo prįekaįštingai. 
svertį už įr prieš, — kalbėjo Ypač pirmas dūžis atrodydavo 
Stasys. Nors įš tikrųjų ir taį skambus. Ar aš ką veikdavau, 
nesvarbu. Kokįaįs nors moty- ar sėdėdavau — jįs pasigirs- 
vaįs aš nenorėčiau tavęs per davo netikėtai, patraukdamas 
kalbėti, kad vėlįau tu nesįgai- i save _yįsą mano dėmesį. Tar- 
lėtum. Aš padarysiu taip, kaip tu™ butV šaukimas. Aš 
tu norėsį. negalėdavau nuo jo atsitrauk-

tį. Tiktaį po paskutjnjo smū 
Stasįo nustebįmui, aš pasį- gįo, kada praeidavo minutė, 

sakiau be jokių rezervų už jam dvi, trys ir joks garsas nepasi
siūlomą tarnybą. Mįesto pa- kartodavo, aš lengviau atsį- 
togumaį įr pramogos negalėjo kvėpdavau. Tas smūgis lyg 
atsverti prigimties balso, kad užbaigdavo mano svyravimus, 
jr savo namus. A§ nebijojau Jeį mes niekaip negalime ap-
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Lietuvos istorinė medžiaga 
Rusijoje

,,T. B.“ 7 Nr. praneša, kad 
Rusijoje tebesą kai kurie buv. 
Tiškevičiaus muziejaus Vdmu 
je eksponatai. Dalis medžia
gos esanti istoriniame muzie
juje Maskvoje, k‘ta dalis „Er
mitaže“ Leningrade. Ekspo
natų tarpe esą: Gedimino vai 
džios ženklas — lazda, Vytau
to pulkų vėliavos, Didžiųjų 
Lietuvos Kunigaikščių kai ku
rie diplomatiniai aktai, nežino 
mo užsienio menininko darbo 
deivių statula, kuri, ka'ip spė
jama, buvusi Vytauto gimtinė 
je Karnavėje. Esą ir nemaža 
kitokios medžiagos. Visos čia 
suminėtos istorinės relikvijos 
sudėtos su kitų SSSR tautų pa 
našiomis vertybėmis. Lietuvos 
istorinius dokumentus šiuo me
tu peržiūri SSSR archeologai 
— Prof. Raudonik's ir Prof. 
Maciulevičius. Lietuvos boiše 
vikinė valdžia daranti žygius, 
kad eksponatai būtų perduoti 
Lietuvos TSR.

Koki u būdu šios brangeny
bės Lietuvos Respublikos 
nuosavybė atsirado Rusijoje? 
f-tai trumpas atsakymas:

1851 m. grafas E. Tiškevi
čius, didelis senienų mylėto
ms, sumanė įsteigti Lietuvos 
kraštotyros muziejų, — 
džiulių jo pastangų, 1852 m. 
Vilniaus general * gubernato
rius Bibikovas davė leidimą to
kį muziejų įsteigti. Muziejui 
buvo paskirta Vilniaus uiūver 
sjiteto didžioji salė — at^ė. 
Menininkai atnaujino jos fies- 
kus ir kitusĮ įrengimus. Grafas 
Tiškevičius su dideliu užside
gimu ėmėsi iniciatyvos rinkti 
eksponatus. Jam pavyko su- 
i nkti 10.000 tomų knygų, šnn 
tus DLK diplomatinių ir kito
kių dokumentų, 1400 archcolo 
gijos cįksponatų, daug numiz
matikos, ornitologijos ir mine
ralogijos dalykų. 1856 me
tais muziejus buvo iškilmingai 
atidarytas. Deja, jo dienos ne 
buvo labai ilgos. Po 1863 me 
tų sukilimo Muravjovo įsaky
mu beveik visi eksponatai bu
vo išgabenti į Rusiją, kur buvo 
patalpinti Rumiancevo muzie- 
„uje Maskvoje, iš kur pateko 
ir į kitusi Rusijos muziejus. 
Tokiu tai būdu paaiškėjo di
džiulė Lietuvos kultūrinių tur
tų vagystė, kurią dabar patvir- 
t’no ir pati bolševiku spauda.

(AL)..
ATRASTI VĖŽIO LIGOS 

SUKĖLĖJAI
Vokiečių profesorjus F, W. 

Lorenz įrodęs, kad vėžio ligą

sukeliąs mikroorganizmas Sį- 
fonofora polimorfa, kuris su 
darąs tarpinį mjjkroorganizmą 
tarp bakterijų įr virusų. Pi of. 
Lorenz juos vadina metaviru- 
saįs, ProL Lorenz išradęs įr 
skįepus nuo vėžįo ligos.

Taip būtų išspręstas didelįs 
klausimas, kųrjs žmonįją kan 
kiną jau ilgus metus. Deja, 
šis klausimas ne taįp lengvai 
sprendžiamas. Jau daug buvo 
paskelbta tokių atradimų, o 
vįs dėlto jįe nepasitvirtino. 
Todėl ir dėl šįo tenka1 dar su
silaikyti ir paiauktį ką įšiyš- 
kįns atejtis .

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TEATRO KLAUSIMU

J-

Po di

,,Drauge“ pasisakė akt. 
Palubinskas, kuris siūlo steig
ti ne vieną Čįkagos teatrą, bet 
vieną jš rimčiausių jėgų visos 
Amerjkos Lietuvių dramos te
atrą. J. Palubįnsko minčiai 
pritaria St. Pįlka. Palubins 
kas dar laukia H. Kačinsko 
nuomones. Bet ką žymusis 
mūsų dramos aktorius bepa
sakytų, yra aišku, kad reikia 
sukurti vieną, bet pajėgų jt gy 
vybjngą Dramos teatrą visai 
Amerikai. Na, kadangi Čika
ga yra paisaulįo lietuvių sostį' 
nė (už Lietuvos ribų), taį įr 
teatro buveinė geriausia ture 
iį Čikagoje.

— Šiemet sueina 500 metų 
nuo pirmojo Jono Gutėnbergo 
leidinio, atspausto surinktomis 
atskiromis, raidėmis. Išradė
jas mirė 1463 metaįs.

ČIURLIONIO ANSAMBLIS 
BAIGĖ SEZONĄ

Čiurlįonįo vardo ansamblis 
baigė žįemos sezoną specialiu 
aktu, kurįo metu įtiekti gąr- 
bės diplomai tiems clevelaadie 
čiams, kurie aitkvietė ansamb
lio dalyvius į Ameriką.

Ansamblis sudomjno Amerį 
kos menadžerįus, kurie siekia 
su juo pastovios sutarties. JA 
V lįetuvių spauda tame mato 
lietuviais nuostolį. Bet ištįk- 
rųjų taįp nėra. Juk ansamblio 
koncertus galėtų lietuviai vi
sur lankytį, o ansamblis įš to 
daug laimėtų, nes gautų gėrės 
nes sąlygas dirbti meno dar
bą. Iš to būtų tiktaj dįdesnė 
nauda, nes ansamblis plačiau 
gailėtų garsinti lįetuvįų vardą.

— Simas Mįglįnas Vokie
tijoje išleidžia naują laikraštį 
„Tremtįs* *, kurįo adresas: 
(13b) Memmįngen, Postfach 
2. Kaina Kanadoje 50 et. mė
nesiui.

„PAPARČIO ŽIEDAS*
Tokįa tema „Margutis“ lįe- 

pos 23 d. Čikagoje, Riverview 
parke, ruošia vaidinimą, kuris 
tikįsį susilauktį 10 tūkstančių 
tautiečių.

PRANEŠIMAS LIETUVIŲ 
KALBOS VADOVO

PRENUMERATORIAMS
Vįsi, kas prenumeravosi L. 

K. V. pas mane, prašomi siųs
ti kuo greįčįau papildomą pre
numeratą įr savo patikslįntą ad 
resą. (Kas įmokėjo 2 dol. — 
atsiunčia 1,50; kas įmokėjo 3 
dol. — atsjunčįa po 50 centų). 
Galima užsiprenumeruoti ir 
kas vįsai dar neužsiprenume
ravęs. P štuopįs,

104 Wiight Ave £Tel. KE 
4703). Toronto, 3, Ont.

NAl/JJ RASIAI
Algįmantas Pagėgjs. ELE

GIJOS. 1950 metaj. „Sūdu
va“, Chįcago. USA. Aplan
kas daįl. J. Pautįemaus. Neį 
kaįna, neį adresas nepažymė
tas.

Lietuvos girių MIŲŽINAI. 
Lietuvos mįŠkų departamento 
30 metų nuo įsikūrimo sukak 
čįaį paminėti leidinys. Reda
gavo K. SČesnulevičįus. Išlei 
do Lietuvos Miškįnįnkų są
junga. Cįkaga, JAV — 1950 
m. Kaįna 1 doleris. Knyga 
ga unama aoresu: P. Šilas, 
1717 So. Morgan St., Chicago, 
Illinois, USA.

Gražus leidinys, vertinga 
knyga, nušvįečianti Lietuvos 
miškus nepriklausomybės, vo
kiečių jr Sovietų okupacijos 
lajIkajs. 118 puslapių, knygo-

je yra įdėtį straipsniai K. 
SčesnulevjČįaus, A. Rukuižos, 
J. Kuprionio, M. Jameikįo, J. 
Raukčjo įr P. Malvico. Kny
ga iliustruota įr gražiai išleis 
ta.

„VILTIS- 8 nr. 1950 metų 
vasaros numeris.

„EGLUTĖ“ 1950 m. gegu
žės mėnesio Nr. 5.

..AIDAI** 6 nr. 1950 m. bir
želio mėnesįo. Šįs numeris la 
baį rimto turįnio. Be ko kįta 
jame įdėta: A. Maceinos apįe 
šeįmos iiamę įr tragjką. Ba
lio Sruogos apįe dramaturgi
jos pradžiodalas įr plati kultu 
rinė apžvalga; iš poezijos — 
Nyka Njlįunas įr tt. '*

KLAUSIMAI

sįspręsti, mes džiaugiamės, 
jau laikas susirasiti savo šeimą 
kada praeįna nustatytas laį- 
kas įr taip savaime reikalas 
išsisprendžia, išvaduodamas 
mus nuo svarstymo įr abejo 
nįų. Tokįa būdavo mano savi
jauta.

Besiklausydama varpų, aš 
paprastai prieidavau prie lan
go pažiūrėti į gatvę. "Pro šalį 
praieįdavo (kaimo moterėlių, ve 
dusių porų ir ištisų šeimų. Tė 
vaj tempdavo mažesniuosius 
vaįkus už rankų, o vyresnieji 
užbėgdavo į priekį. Akimįs 
palydėdavau aš juos į bažny
čią, o kartais, nuspėjusi pamal 
dų pabaigą, Pro M patį langą 
pasitikdavau jr grįžtančius.

Kelįs kartus Stasys mane 
pak’ri^tė eiti į bažnyčią, bet aš 
atsisakįau. Aš negalėjau eįti 
su juo pasižvalgyti, kada ma
ne traukįa dįdžįosios paslap
tys. Aš iš anksto vaįzdavausį 
jo šypseną, pcmačįus mane ei
nančią išpažinties ar priiman
čią komuniją. Jeį jis man dau 
giau įkalbįnėdavo, aš vos su
silaikydavau nepasakiusi: „Sa 
vo žodžiaįs tu nori mane įti
kinti, kad manęs nė kielk ne
varžai, bet tai veidmainystė: 
savo tyliu nusįstatyjnii tu esi 
užkįrtęs man kelią. Aš nesu 
laisva, kol nors kiek tave bran 
gįnu“.

Ėjo dienos įr savaitės, ta
čiau aš taįp ir negrįžau prie 
anų abejonių, nors mano bud
rumas ir buvo pažadintas. Aš 
turėjau kitą rūpestį, _patnažu 
augantį. Galįma buvo spėti, 
kad ir Stasys turėjo šį tą su
prasti, tačiau jis tylėjo, o aš 
vįs nedrįsau pasįsakytį. Vįs 
dėlto vieną naktį, kada tarp

numo banga, žodis po žodžio, 
aš prisiverčįau tyliai atskleis 
tį savo nerimą; įkį šįol nebu
vo jokįų ženklų, kad aš galė
čiau laukti naujos gyvybės. 
Stasys neparodė didelio susįrū 
pinimo įr tuo mane apramino. 
Negalima esą spręsti jš vieno 
kįto mėnesio. Palauksime įr 
pamatysįme. Jis net juokavo:

— Bet pagalvok, kas rei
kės darytį, jei mes nįeko nesu 
lauksime? Jei tu pasirodysi 
netikusi, aš turėsiu tave pa
mesti įr kitos pasiieškoti.

Man nepatiko tokį e juokaj. 
Jeigu mano nerimas turėjo pa 
grindą, jie galėjo būtį pana
šūs į teisybę. Aš atsakiau at- 
sjkirsdama:

— O jei tu pasįrodytum ne 
tįkęs, aš galėčiau pasiieškoti 
kįto, bent tam kartui. . .

Ne gana to, aš dar papasa
kojau Stasįui kažkur girdėtą 
tariamai tikrą atsitikimą, kaįp 
daktaras neglaėjo įtikįntį vie
no vyro, kad jis augįnąs ne sa
vo vaįkus. Tjk vedęs' antrą 
žmoną, su kurįa nesulaukęs nė 
vieno vaįko, jis daktarui pati
kėjęs. Stasys jautėsi padilgin
tas ir atsįlygindamas susigrie
bė nuotykį, kuriame, buvo pa
šiepiamos moterys. Čįa aš su
pratau, kad mes per tolį nuei
name. Jautėsi iškįlęs dviejų 
lyčių priešingumas. Mes ko
vojome kiekvienas už savo pu
sę, pasiryžę eiti net ikį užsi
gavimų Reįkėjo susįlaikytį įr 
aš nutylėjau.

Kįtą dįeną Stasys jau pats 
užsiminė apįe mano slaptąjį 
susirūpinimą. Sekančias die
nas — taįp pat, vis juokauda
mas, kol tie juokaį virto papra 

glamonėjimų mus užliejo švel- tįmu. (B. d.)

Apmokamų atostogų ženkle 
lįų knygutės išduoda provin
cijos darbo ministerija dįrban 
čiąjam sumokėjus 25 centus. 
Daugelio įmonių įr įstaigų va 
dovybės pačios išrūpina savo 
dirbantiesiems tas knygutes. 
Dirbančią jam, prįstįaįčiusiarn 

kiekvienų mietų birželio 30 d. 
ar vėlįau, apmokamų atostogų 
knygutę Provincijos Taupo
mąja! Kasai ar Candaįan Char 
lered Bank skyriui, išmokama 
suma pinigų, atatįnkanti kny
gutėje įlipįntų ženklų vertę.

Kaįp matome, dirbantysis, 
jeįgu jis nepasįtraukia pats sa 
vo valia iš darbo, turi teisę į 
apmodamas atostogas — ap
mokamų atostogų kredįto 
ženklų keliu — nors jįs būtų 
išdirbęs tik vieną dieną.

Šio įstatymo visį potvarkiai 
netaikomi dirbantiesiems lais
vose profesijose, žemės ūkyje 
jr namų.ruošoje (tarnaitėms) 
privačiuose namuose.

Apmokamos atostogos duo
damos sveikatos pataisymo su 
metimais. Asmuo, kuris nuo 
jam priklausomų apmokamų 

Jeigu dirbantysis pasįtrau- atostogų atsisako, dvigubo at- 
kia iš dąrbovįetės savo noru, 
neišdirbęs joje pilnų trįjų mė
nesių, jįs negalį r.eikštį jokįų 
pretenzijų j apmokamas atos
togas.

Švelninančios aplinkybės 
yra taikomos dirbantiesiems, 
kui-įe yra atleįdžiami įšdįibę 
darbovietėje tjk trumpą laįką. 
pav. du menesius. Darbdavys 
tokiu atveju turį įlįpinti ap
mokamų atostogų žengiu kny. 
gutėje kredito ženklus ne ma
žiau, kaip dviejų nuošimčių 
vertės nuo bendro išmokėto 
d}rbančiąjam atlyginimo per 
tuos du mėnesius. Dirbantie
siems statybos pramonėje tu 
ri būtį lipinami apmokamų 
atostogų kredįto ženklai ne
mažiau dviejų procentų uždar - .
bio vertės už kiekvieną atlygi’ nUS lr e4kinius. 
nįmo išmokėjimo dįeną. (Copyright).

IK ATSAKYMAI
N'E.Tih JONAS JUŠKAITIS

1. KADA GALIMA GAUTI APMOKAMŲ ATOSTOGŲ?
(Atsakymas į P, R. klausimą,

Atėjus vasaros atostogų se-šitokį pavyzdį, 
zonuį, net kelį gerb. skaityto
jai iš įvairių Kanados vietų teį 
ravosį šiuo aktualiu jiems 
klausimu. Atsakoma.

Vįeno apmokamų atostogų 
įstatymo, kuris galioja vįsai 
Kanadai, 
provincijos 
džia savo įstatymus, 
botos vjetos, neįmanoma iš
nagrinėti vįsos dešimties pro
vincijų įstatymų. Atsižvelg
dami į tą faktą, kad didžiulis 
sįkaičius mūsų tautiečių dirba 
Ontario provincijos jursįdįk- 
cijoje, jos „The Hourse of 
Work and Vacation With Pay 
Act“, paįmtas pagrindu. Kjlo 
se provjneijose gyvenančiųjų 
žiniai galjma pasakyti, kad ap 
mokamų atostogų įstatymų es 
minės normos vįsose Kanados 
provincijose mažaį kuo skįrįa 
sį viena nuo kitos,

II Pasaulinio karo metu, 
1944 m., priimto įstatymo pa 
grindiniai nuostatai sako, kad 
dirbantysis, išdirbęs vienu me 
tus, turį teisę gautį nemažiau 
kaip vieną savaitę apmokamų 
atostogų. Laiką, kada jis tas 
atostogas gaili gauti, nustato 
dirbantysis, išdirbęs vįenus me 
agjlį būtį nukeliama toliau, 1 
kafip dešįmt mėnesių nuo įš 
dirbtų vienerįų 
gos.

Už atostogose 
vaitę, darbdavys 
ne mažiau kaįp du prcen- 
tus vįso ištįsų dvylikos mė
nesių uždarbio. Aiškesniam 
supratimui, paįmkime, kad ir

nėra. Kiekvienos 
parlamentas lei- 

Dėl ri

metų pabaį-

praleistą sa- 
tui*į mokėti

Hamilton, Ontario),
Massey Har

ris fabrike specialistas A. už
dirba per savaitę 50.00 dlo. 
Rudenį jr pavasarį jjs dįrba 
viršvalandžius įr per 52 savai
tes uždirba ne 2600.00 dol., 
bet 3600.00 dol. Įmonė jam tu 
ri sumokėti už apmokamų 
atostogų sgvaįtę 72,00 dol. 
grynais pinigais.

Dirbantysis gauna atlygini 
mą ir už tas dienas, kurias jįs 
nedįrba dėl ligos ar su barbda- 
vio sutikimu. Šalįa to, jis ga
li neatvykti į darbovietę dar- 
vįeną darbo dieną kiekvieną 
mėnesį. Jeigu jis praleidžia 
daugiau dienų „.simulįuoda 
mas“, jos galį būtį įskaitomos 
į jo atostogų savaitę.

iygimmo už tą laiką gautį ne
galį.

Apmokamų atostogų davi
mo vykdymą prižiūri provin- 
rįjų darbo minįstėrįjos, Indus 
try and Labour Board sky 
riaį. Už nuostatų nevykdymą, 
neisųtei]kimą jiems priklauso
mų apmokamų atostogų laiku, 
neJipinjmą apmokamų atosto
gų kredito ženklų, įstatymas 
taįko darbdavįuį sankcijas. 
Teįsmo sprendimo 
gali būti apdedamas pinigine 
bauda įki 500.00 dol,

Į apmokamas atostogsa ly
gias teises turį senieji įr nau
jieji ateiviai. O ateiviais Ka
nadoje juk yra visį gyvento
jai, išskyrus čjabuyįus: įndė-

įstatymas

kelju jįs

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJE
MONTREAL E N T E R T R I S E S R E G ‘ D .

I 1 1 '‘"I ■ 1 1 i" ~ -L-L2—I

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

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

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite '

VIRBALI ELECTRIC REG’D
TEL. DO. 3656 j

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 '
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Aukšta kokybe - žema kaina
Siuntiniai į visus Europos kraštus išskyrus SSRS 

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIETAI:

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

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

Nr.
$

1

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

VIS1EMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOŠĘS PADĖTI

AMherst 06942102 FULLUM ST

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

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

1 sv. džiov. vaisių

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

(skardinėje)
% sv. arbatos (Lipton)

$

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

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

(plytelėmis)
2 sv. cukraus

Nr. 2

$

5.65

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

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

Nr. 3

$
5.30

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

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

Nr. 5

$

5.85

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 ®v. deg. pup. kavos

1 sv. razinkų
1 ęv. džiovintų vaisių

Nr. 7
6.00

$

6.75
5 sv. kiaul taukų
4 iv. malt. pup. kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

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

Nr. 11 
$ 

7.10Nr.

$
5.65

18 sv. kiaul. taukų Nr. 12 
$

5.95

ruošiame INDIVIDUALIUS

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

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

Nr. 6

$

4.45

Pagal atskirą kainoraštį
maisto pakietus.

Teiraukjtė* dėl siuntų didesniais) 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, Ill. Telefonas Won t wo 
rth 6—4107.
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Windsoro pabaltiečiai minėjo tragiš
ka 10-ties metu sukaktį 

Rašo J, Ražauskas.
Prof. Padalskįs savo pas

kaitoj davė fkatus ir epizo
dus įš rusų okupacijos laikų ir 
dajbartįnę padėtį Pabaltijo 
kraštuose. '

Prof. Landuįyt padarė susu 
maivįmus įr išvadas įš prof. 
Padalskįo ptąskaįtos. <• Be to, 
jįs tarp kitko išsįreiSkė: „Pati 
kinu Jus, kad pasaulįs neleis 
žūtį, senoms, kultūringoms įr 
garbingoms Pabaltijo tau
toms“. Toliau, ,,Esą nuomo
nių, kad reikią bijotį komunįs 
tų, gi jo manymu, kaįp tik 
prįeŠingai, ikomunįstaj dėl sa
vo teroro turj bijoti sveikosios 
visuomenės“ *.

Po paskaitų, pranešimus pa 
darė trįjų taiutų atstovai: Lie
tuvos atstovo p. E. Zątorskįo 
kalba čia paduodama ištisai: 

„Prįeš pusantro šimto me
tų, poetas Adomas Mįckevį- 
čius, būdamas irgi tremtyje, 
laše poemą apie Lietuvą pra
dėdamas šiaįs žodžįąįs : 
„Lietuva mano žemė, šalele 

gimtojį! 
Tas tik supras, kad tu jam 

sveįkatą atstojį, 
Kas Tavęs jau neteko“.

Ir štaį, antras pasaulinis 
karas, mums mažųjų tautų ra
miems piliečiams, atėmė Tė
vynę, laįsvę, turtą, atskyrė 
nuo tėvų, brolių, seserų įr ga
lop turėjome atsidurti čįa už 
vandenyno, ieškodami saugįos 
pastogės pas gerus žmones.

Kodėl taįp įvyko, Tamstos 
jau žinote įš gelrb. p. p. profe
sorių pasakytų kalbų. Aš no
riu, priminti tįk vieną mažą 
smulkmeną. Mes, Kanados 
naujakurįai esame nepaprastai 
sužavėti to krašto laisve — 
demokratiškumu, ką mes be 
galo branginame. Tačiau, 
mums be galo lįūdna, kad Šia
me laisvės krašte, randame se 
nų kanadiečių, užsikrėtusių 
prakeiktom komunizmo bacj- 
lom, nuo ko mes esame pabė
gę-

Mįeli įeanadiečiaį, 
mus kuogreįčipiusįai užmiršt* 
savo tautybę, kalbą 
kraštą. Jūsų noras, 
taptume geraįs kanadiečiais, 
man suprantamas. Bet šitame 

i atsitikime daroma jr dįdelė 
klaida. Žmonės, kurįe lengvai

Neseniai susiorganizavę 
Wjndsoro lietuviai į LKL 
Bendruomenės skyrių, pasjrjn < 
ko ne kokįo pelno, pramogų ar i 
kjtų asmeniškų malonumų, 
bet kultūrinio ir tautinio su
sipratimo kelią.

Neseniai labai gražiai pami 
nėjo Motinos. Dieną. Birže- . 
lio 25 d. mįnėjom Pabaltijo 10 
metų pagrobimo sukaktį.

Minėjimas įvyko YMCA pa
talpose. Inciatyvą davė ir vįsą 
minėjimą pravedė mūsų sky
rius.

Į minėjimą pakvįestį atvy
ko: YMCA piesįdent Mrs. H. 
L. Johnston, Mrs. G. L. Ha
milton, Chairman of the Citi
zen Ship Comitee of Windsor, 
Mr. J. J. Coughlin (teisėjas) 
įr dar keliolika kitų mįesto pa 
reigūnų.

Į minėjimą atvyko per 
100 asmenų, estų, Latvių įr lie
tuvių. Daugumą sudarė lįetu 
vįaį. Minėjimo programai iš
pildyti paįkviesti atvyko: Prfo. 
Landuyt, Head of the Depart
ment of Economies of the uni
versity of Detroit and Com- 
mandor of the American navy 
(universiteto dekanas įt karo 
laivyno vadas).

Prof. Padlaskjs įšDetroito. 
Muzikai: prol. Motiekaitįs, p. 
Budrjūnąs, sol. Valerija Ste- 
pulįonytė įr pijanįstė p. Du- 
nais. Be to, spec, tai dienai jš 
Toronto su kilnojama paroda, 
apie bolševikų teirorą, atvyko 
Dr. Kaškelis. Taip pat prane
šimus įŠ vietos padarė: estų 
vardu p. Eįnmaln, latvių filo
sofijos dr. Tichowrfki įr lietu
vių Edv. Zatorskis.

Salėje prje stalo galų ant 
stiebų Kanados ir Britų vėlia
vos. Už stalo sįena dekoruota 
estų, latvių ir lietuvių vėliavo 
nūs su emblemom, perrištos 
gedulo kaspinias.

Pirma į susirinkusius, mi
nėjimo komiteto vardu, praby 
la p-lė Stankevičiūtė. Anglų 
kajba trumpai apibūdinusį mį 
nėjimo reikšmę, paprašo vi
sus sustoti ir sugįedamas, pija 
nui padedant, Kanados him
nas. Po to ji pristato susįrįn- 
kukįems iš ejlės programos 
vykdytojus.

mokote

įr savo 
kad mes

Tel. HE 4114

Prjimu vyrų įr moterų drabužių užsakymus įš 
savos ir klįjentų medžiagos. Vėliausios Europos 

ir Kanados mados. Kaina prieinama.
.692 Monk. Blvd. Vįlle Ema rd, Montreal, Tramvajus 36.

S. MAZULAITIS
LIETUVIS SIUVĖJAS

jšsįžada savo Tėvynės, savų 
papročių, užmiršta tėvus įr g į 
mines — esti blogi patriotai. 
Blogas patriotas niekuomet ne 
bus geras to krašto pilietis.

Mes su skausmu širdyse, su 
ašaromis akyse, apleidę savo 
gimtinę, išėjome į platųjį pa
saulį ne tam, kad užmirštume 
tėvų žemę, prosenių kapus, 
bet tam, kad praneštume vį- 
sjems Dievą įr žmoniškąją lais 
vę mylintįems žmonėms, kaip 
žudornį jr niekinami Mūsų Tė 
vynėje likę brolįaį ir sesers, 
Tuo pačiu mes darome įžadą 
’kovoti su 20-tojo amžįaus gč- 
da — komunįzmu, kurįs skver 
bįasį į šį laisvą kraštą, norė
damas sunaikintį, kaip *r Mū
sų Tėvynę.

Mūsų atvykimas į šį kraštą 
būtų betikslis, jei mes, turė
dami patyrimą apie komunįz 
mo žiaurumus, kaltume dole
rius., įsirengtume gražiuose na 
muose, važinėtume gražiose 
mašinose, ir leistume nerūpės 
tįngai laįką. Tuo tarpu komu 
nizmo bacila pamažu skverb- 
damosi jusųtarpan daro 
namąjį darbą.—

Malonūs kanadiečiai! 
minkite visada (kad tie 
nės, su prįsegtomįs raidėmis 
D. P. yra įr bus geriausi šįo 
kramto partizanai kovai prįeš 
raudonąjį terorą — komuniz
mą. Jie, netekę savos Tėvy
nės įr laisvės savame krašte, 
nenurims įr nenustos kovoję, 
su žmonįškumo nįekįntojais. 
Tojį kova vedama ne tjk šia
me krašte, bet vįsiame pasau
lyje ikį tol, kol atgausime Lais 
vą Tėvynę. Į tą kovą kviečia
me visus: Dievą, lajsvę įr žmo 
nįškumą mylinčius kanadie
čius. Tad už lojalumą Kana* 
dp)i ir laisvą įr demokratišką 
Lįetuvą, Estiją įr Latviją“.

Po kiekvienos tautos atsto
vo kalbos, pijanuį 
buvo sugjedamas 
hįmnas.

Tautų atstovų 
vo, kaįp deklaracija mūsų nau 
jų emigrantų. Tą su džiaugs
mu sutiko čja atvykę vįetos įs 
baįgų pareigūnaį. štai pavyz
dys: Tįk baigus p. Zatorskiuį 
siavo kalbą iš dalyvių kėdės pa 
kįlo teisėjas Coughlin ]yg pa
siteisino, dėl jšsįrieškįmo, kad 
mus norį nutautinti, jįs kaip 
tik esąs nuomonės, kad geras 
savo krašto patriotas, bus ge
ras' kanadietįs, jr reikšdamas 
džjaugsmą, kad naujieji emi
grantai savo pažiūrom atatin
ka Kanados santvarkai, dėko- 
damasįs pabučiavo vedančią mį 
nėjimą p lę Stanevičiūtę, ši 
prisegė jam savo turėtą rožę _ __ ___
jr pareiškė, kad mes stengsi- Laisvą Tėvynę Lietuvą.

Gerai paminėjo išvežimus
Delhi, Ont. Bįrželįo 25 d. solo agįedojo Avė Marįa. 

J>elhį, Ont. miestelio R. Ka
talikų bažnyčioje buvo savo 
ržšįcs istorįnė diena: pirmą 
kartą toje bažnyčioje suskam
bėjo ,,Pulkim ant kelių“. Tą 
dįeną Delhi minėjo liūdnuo
sius birželio įvykius. Minėji
mą suruošė Delbį Bendruome
nės apylinkė. Čįa ypatingai 
daug pasidarbavo Bendruome
nės pirmininkas Vincas Trei
gys. Jįs susitarė su vietos 
kunigu anglu dėl pamaldų ir 
pamokslo; jįs pasirūpino pa
kviesti taį dienai lietuvįį mu
ziką (Antaną Dagelį iš Hamįl 
tono'), kuris grojo mįš>ias ir

na.jki

atsį- 
žmo-

padedant, 
tos tautos

kalbos, bu

mės pamilti Kanadą, kaip į r 
savo tėvynę.

Tolįau sekė meninė dalįs, 
kurią atlįko muz.įjkai_: prof. 
Motiekaitįs, p. Budriūnas, so 
lįste (lįetuvRjitė įš Detroito) 
p-lė Valencįja Stepulionytė įr 
pįanįstė p. Dunaįs. Menįnin 
kams maža mergaitė įr berniu 
kas įteikė gyvų gėlių.

Pasibajgus programai, plė 
Stanevičiūtė, komiteto vardu, 
nuoširdžiai padėkojo progra
mos dalyviams, įr visiems prį- 
sidėjusįems prįe minėjimo. 
Minėjimas baigtais brįtų hjrn- 
nu.

Po programos visi dalyviai 
buvo pavaišinti šaltais gaivi
nančiais gėrimajs ir pyragai
čiais.

Po to, dalyviai persikėlė į 
gretimą kambarį įr apžiūrėjo 
bolševjkinio teroro parodą, ku 
rią atgabeno įš Toronto Dr. 
Kaškelis. Či,a buvo kuklesnį 
skyrįai estų įr latvįų.

Baigiant, reįkįa pridurti, 
kad Windsoro lietuvių koloni
ją sudaro apie 60 organizuotų 
asmenų. Nėra menininkų, 
vos vienas kitas kalba angliš
ka}, vįsį dirba sunkų fizinį 
darbą, bet prie pasiryžimo jr 
gerų norų, per tokį trumpą laį 
ką suruošė ja,u antrą rimtą mi 
nėjimą. Garbė mūsų Tėvynei, 
išauginusiai susipratusius tau
tiečius, garbė mūsų skyrįaus 
vadovybėj ir pavieniui pa
ėmus, skyr. pįrm. p. Zaiors- 
kjuį, pTeį Juozefįnai Stanevi
čiūtei ir p. Baleišįui. Tįk per 
jų pasišventimą Tėvynės įr vį 
suomenės labui mes, emigran- 
laį, žymį aį aukščiau stovim 
vįetos įstajgų įr pareigūnų 
akyse, nes ikį šįol čįa buvo 
senieji emigrantai žjnomi 
ka.įp raudonį ar jų sįmpatįkai.

Suglaustom gretom į kovą 
prieš pavergėjus, žudikus ir 
melagius, o kovą lafimpję į

Dar prįeš pamaldas bažny
čion buvo Įneštos anglų įr lie
tuvių vėliavos, jas laįkė skau ' 
tiškaį apsįrėdę vyrai įr šalia 
jų po 2 Ijetuvįties su tautiniais 
rūbajs. Pamaldso buvo prade 
tos visos bažnyčios unisonu — ' 
Pulkįm ant ketlių, Dageliui prį i 
tariant vargonais. Bažnyčia 
buvo pilna, lietuvių, kurie čįo- 
naį nusjrinko įš artimų įr to
limų apylinkių pagerbti aukas, 
išvežtus Sibiran lįetuvius. 
Per vjsas mįšįas buvo gieda
mos įvairios lietuviškos gies
mės.. Per pamokslą anglas ku 
nįgas plačiai apibūdino žiau
rius komunįstų darbus Lįetu 
voje, Latvijoje įr Estijoje, ko 
kių dar nežinojo pasaulįo is
torija:.

Bažnyčioje dalyvavo labai 
daug anglų, jų tarpe vietos 
spaudos raporteriai, kurie vė
liau gražiai paminėžo tas iš
kilmes, Lietuvos vargus įr ko 
munįstų užkrautą jungą. Čįa 
svarbu pamįnėti, kad greta se
nų patriotų lietuvių, dalyvavo 
ir daug tokių, kurie seniau pri
tardavo „.progresyvįams“. Ma 
lytį, jog daugelis pradeda su
prasti tįkrovę įr gyvieji Ijūdį 
ninĮkai — tremtiniai nemaža 
tam pasitarnauja.

Pamaldas užbigus buvo pa
giedoti Anglų įr Lįetuvos hįm 
naį. Angis kunigas labaį 
džįaugėsį lietuvių giesmių 
gražumu ir lietuvių pamladu- 
mu bei gražiu įr širdingu pa
triotizmu. B-nės pirmįninkas 
p. V. Treigys asmeniškai ang 
lų kunigui pareiškė visų lietu 
vįų vardu padėką už taip gra 
žų pamokslą.

Netolį Tįllsonburgo Z. Mi 
kėno ūky buvo puikiai organi
zuota Bendruomenės geguži 
nė, kur buvo matytį didžiau
sias ir įvairiausias senųjų įr 
naujųjų kanadiečių mįšįnys, 
kurįs apėmė Toronto, Hamil
tono, Londono ir kitų Ontario 
provincijų lietuvius. Geguži
nė praėjo pakelta nuotaįka ir 
jaunimas puikįaį paruoštoje 
platformoj linksmai šoko. Tįe 
sa, kaį kurie dalyvįaį buvo pa 
sįlįkę dar įš vakar dįenos, ka
da toje pačioje vietoje degė Jo 
nįnįų laužas, skambėjo dai
nos. Malonu pastebėti, kad 
Bendruomenė pradeda konsoli 
dacįjos darbą.

Alg. Girdvainis,

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

BALDU KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J. KAM 1CH AITI S. PATARIMAI VELTUI

Lietuviška moterų kirpykla
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

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

MIKE GROCERY
SAV. MIKAS RE1NETAS 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. ________ _________ _

PAMINĖTA DEPORTACI
JOS IR RUSŲ OKUPACIJOS 

DIENA
Edmonton, (Alberta), Nors 

Edmontone lietuviai nėra stįp 
’■jai susjorganizavę, tačiau tau 
tįnįus reikalus sugeba tvarky 
tį puikiai.

Štai okupacijos ir deporta
cijos djena buvo įspūdinga} pa 
minėta susitarus kartu su lat
vių ir estų vietiniais tauti
niais komitetais.

Bįrželio 14 d. valkare per 
du Edmontono radįotonus bu
vo supažįndįnti klausytojai su 
baltų tautų tragedija. Prane r 
šjmai buvo padarytį angių, ' 
prancūzų įr visomis trimis bal 
tų kalbomis. Taip pat duota 
šįek tįek vįsų trijų tautų mu
zikos (plokštelėmis).

.Bįrželįo 18 d. (sekmadie
nį), erdvįoje, miesto centro ha 
Įėję, įvyko minėjimas. Ten 
pat buvo gražįaį įrengti lietu
vių, latvių jr estų medžio dir
binių, audinių, spaudos paro
da, kuri turėjo didelį pasiseki
mą. DėKojam ponįpms už to- 
kją puikią parodą.

Mįnėjįmo garbės svečįais ir 
kalbėtojais buvo kviesti Ed
montono arkivyskupas, Alber
tos piovjncijos premjeras, 
mįesito buimjstras, liuteronų 
bažnyčių atstovas, imigracijos 
skyr. direktorįus, radįjaus, 
spaudos atstovai į r daug kįtų 
svečįų.

Minėjimą atidarė dr. Davį- 
dėnas, nušvietęs šįo mįnėjįmo 
reikšmę įr dabartinę padėtį 
Pabaltijo kraštuose. Po trum 
pos įžangos pakvietė tartį žo
dį arkivysKupą Mc. Donaldą. 
Arkįvyskupas pareįŠ’kė, jog jįs 
džįaiugiasi, jog tokių kultūrįn 
gų tautų žmonės randa prie
globstį Kanadoje, įr lįūdi, kad. 
žiaurusis komunizmas dabar 
terįoja mūsų kraštus. Jįs pa
reiškė;, jog jįs vįsuomet steng
sis mums padėtj, kįek tįk jis 
galės.

Po jo sekė kįtų svečįų kal
bos įr pu jų lietuvių, latvįų ir 
estų taut, komįtetų pirminin
kų kalbos gįmtomįs kalbomis 
su angliškais vertimais ir pa
aiškinimais. Po kiekvienos 
tautybės pįrm. kalbos buvo su 
giedotas tos tautybės hįmnas.

’ Kalbos buvo paįvaįrintos 
latvių solįsto, Edmontono Iįu

1 terįonjų bažnyčios kvaiteto 
1 dainomis.

Vjetos spauda ta i p pat pa
minėjo šią Baltų tautų liūde
sio dieną.

Malonu, kad atsiranda žmo 
nįų, kurįe nejigaįlį nej darbo, 
neį nervų ir vis tįk padaro įš 
nįeko daug malonių dalykų.

Dalyvis,

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

1 JONAS JUSKAITIS
i 108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 
r Skyrius: 750 Dundas St. WToronto; Tel. WA 0006

HAVER

M M

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg4d., P. O. Box 294. Westmourtt,

_____ Quebec,________________ _______

Taisomi
•TELEFONAS
63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

MES SUTEIK JAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBV
Tvarkome imigrac’jos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėte, įstaigose-; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

JOE

MOK1NKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

VICTORIA
CLEANERS

DYERS CO.
EXPERT CLEANING S DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
' CITY-WI &E PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836 Allard

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

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
XK===MK===

£

£

£

Ji lt M1 1 1,1 u ’■r.i^ii.maa

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną h naktį)
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Pranešimas Hamiltoniečiams
Hamįltono įr pay linkės gy ir K. Valaitis 35 Wilson Str. 

venančių lietuvių registracijos 
reikalu.

Hamįltono mieste įr apylįn 
kėje gyvenančių lįetuvįų sura
šymui vykdyti Hamįltono 
mįestas suskįrstytas rajonais 
ir paskirti asmenys, kurįe or
ganizuoja jų rajonuose gyve
nančių lietuvių surašymą:

a. Kįng Str. West-South; 
A. Grajauskaįiė 143, Young 
Str. East.

b. Kįng Str. East-South; K. 
Baronas, 31 Spadįne Ave. 
Telef. 59518.

c. King Str. West North;
K. Mackevičiaus, 24 Fįfe Str. , , , ,
Telef. 5-7314 įr J. Pyragius, dvigubas, kambarys 1 ar 2 as- 
217 John Str. North.

d. King Str. East North, P. 
Sakalas, 87 Barnesdale Avė. N.

e. Tiek Hamilton1 o apylįn- 
kėješ tįek aukščiau suminė
tuose miesto rajonuose gyveną 
lietuviai, kurįe nebus aplanky 
tį surašinėtojų įkį surašymo 
termino, maloniai prašomi re
gistruotis pas V. Petraitį, 478 
Barton Str. East. Telef. 
7-0993 (Arena Lunch) Harnįl 
ton, Ont.

Surašinėjimas numatomas 
užbaigti lįgj lieP0S mėn. 15 d.

KLB Hamiltono Apyl, LOK.

IŠNUOMOJAMAS

memms.
482 Rįelle Ave. Verdun g 

TE L YO 8954 ■ ■

SOVIETINIAI OKUPANTAI NAIKINA LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
tobulesnįo. Čįa buvo įr Ęro- 
nys Raila ir Pulgis Andriušis. 
Vienį jų buvo pasinešę ne taį 
į komunizmą, ne taį į „liaudiš
ką futurizmą“, ne taį demokra 
tįją; vįenį buvo daugiau pasi
duodą „ideologijos vado“ 
Drazdausko įtakai, kįtį ėjo~"at- 
sargįai, tyrė įr nuoširdžiai ieš 
kojo. Jų tafpe buvo ir Bačins- 
kajtė - Salomėja Nerįs. Ta
čiau ji ir komunįzme nerado 
ątsakymo į savo jaunuoliškai 
ir karštaį statomus klausimus. 
Ir kaį atėjo Sovietų okupacija, 
Salomėja Neiįs jau buvo įš 
komunistų pasitraukusį. Ge
rokai nusivylusi įr vėl ieškan
ti naujo kelįo — rimto ir pras 
mingo Įrelio. Galįu tvįrtaį tejg 
tį, kad tada, kai jį gavo valsty 
bįnę stipendiją už poeziją, ji 
jau buvo nutraukusį su komu
nistais,. Jį jais buvo nusivylu
sį, kaįp jr kitomįs, jos ištirto
mis, organizacijomis.

O kad jį buvo komunistų nu 
matyta auka/— tai jos, kaįp įr 
ne jos vienos, nelaimė. Ta ne- 
laimė jaį buvo dįdesnė, nes ji 
pati buvo dįdesnė už daug ką. 
Tįktaį laimingu būdų B. Šiuo 
gai pasisekė išvengti jos likį- 
mo (°, gab abiejų yra buvęs 
toks Ijkimas?. . .). *Jįe poe
mas Stalįnui rašė nukreiptų į 
C" m=--------- M'" H' j

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

dviem mergaitėm arba vedu
sių porai.

5815 — 7th Avė, Rosemuont

PARDUODAMAS 
RESTORANAS

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

Telef, FR 0077.

juos automatų akivaizdoje. 
Paskui okupantinįs sprutas ją 
visai prisįsiuibė įr išsiurbė 
gyvybę. . .

Labai laimingai sugebėjo 
prof. Krėvė Mickevičius pa
sitraukti švarus įr nepartektį į 
NKVD nagus. Daugelis nebu 
vo tokie laimingi. Laimingi 
ne tįk sau, bet įr savo tautai 
beį valstybei.

Sniečkus lįetuvių budelio 
rolėje.

Maskvos mokįnys, stambaus 
Suvalkijos ūkįninko, sovietiš
kai — buožės, sūnus, Antanas 
Sniečkus Dekanozovo buvo pa 
skįrtas į suimto Saugumo de- 
partamentoo direktoriaus Po
vilaičio vietą. Vos sėdęs į Po
vilaičio kėdę, A. Sniečkus tuo 
jau paskelbė „priešvalstybinių 
partįjų sąrašą: 
Voldemarįninkų, 
kų, Krikščionių demokiatų, 
Jaunalietuvių, Trockinįnkų, 
Socialdemokratų, Eserų, Šau
lių, įr kitų vadovaujančios su
dėties likvįdacijos darbą įr 
operatyvinės likvidacijos pla
ną“. Taįp skambėjo A. Snieč
kaus skelbimas. Juo buvo nu
manytas fizinis Lįetuvos inte- 
'igentijos išnaikinimas.

Prieš vykdant Sniečkaus pla 
ną, liepos 9 d. buvo uždaryta 
Lietuvos sįena su Vokietija įr 
sustiprįnta jos apsauga, kad 
kas nors nuo tos likvidacijos 
nepabėgtų į Vokietiją.

Čia mes prieiname prie A. 
Sniečkaus plano vykdymo įr 
prie trečiosįos atakos prįeš 
spaudą, bet apie tai sekančia
me numery, (b. d.).

išnuomojamas
Verdune kambarys vienam vy
rui arba moteriai. Laisvas nau 

dojimasis virtuve.
Teirautis: TR 9735.

5?
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NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

C I L TARNAUTOJAI
* * STREIKUOJA,
Windsor. Ont. Canadian In

dustries Limited Windsor© 
įmonės 50 raštinės tarnautojų 
liepos mėn. 6 d. išėjo į streiką. 
Vįsi tarnaiutojai yra 240 sky
riaus U. A. W. — C. I. O. 
unijos nariaį. Įmonė gamina 
druską įr įvairius chemikalus. 
Streįko išdavoje šįuo metu li
ko be darbo 360 įmonės darbi- 
ninku, priklausančių prįe tos 
pačįos unijos 195 skyriaus. 
Tuo pačiu įmonė buvo privers 
ta sustabdyti druskos kasyklų 
jr transporto darbus, kadangi 
streikuojantieji pįkietuotdjai 
vįsai sustabdė žaliavos ir pre
kių judėjimą.

Streįko priežastis-neregulįa- 
ius atlyginįmų išmokėjima,s. 
Tai jau trečias steįkas šios 
įmonės istorijoj. Paskutinis 
buvo 1946 metaįs. Įmonės įr 
unijos vadovybės tariasi dėl 
tolįmesnio darbo įr naujos su
tarties. Įmonė sutiko suma
žinti raštinės tarnautojų dar
bo valandas įš 38^į į 37% ir 
pripažįstama seniority po 3 
mėn., vįetoj anksčiau buvusių 
b mėnesių. Įmonė savo rašti
nę laikinai atidarė Prince Ed
ward Hotelyje. p j.
t-.*i  H' - A i M  r'~>

NORI ATVYKTI 
KANADON

Jauna vedusių pora, netu
rintį vaįkų, gyvenantį Angli
joje, įeško Kanadoje geradar 
rįų, kurie parūpintų darbo ir 
buvo sutartis. Kelionės bej vį- 
sas kįtas įšiaiaas a'psįmoka pa 
tys. Sutinka dirbti ir ūky
je. Prašoma rašyti šiuo adre
su: Jonas Vitkauskas, 124, 
Vulcan Street, Oldham Lane's, 
England.

7 PSL.

T autinįnkų, 
Lįaudįnįn- MOMENTO PASTABOS

(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
tas yra pats geriausias ir svar
biausia Išvengti susierzįnimo 
jr subjektyvaus širdies skaus
mo, matant, kad kitas pajudi
na esmėj tjjk susiskaldymo re
zultatus, vien nevedamas iš 
liūdnokos padėties rasti tįe- 
sįa|u išsįvingiuojantį takelį, 
nes mūsų vįsų kadaise eitas 
bendrasis kelias prasmego kaž 
kur lengvabūdiškumo pelkė-

ne

PARDUODAMAS 
restoranas.

774 Church Ave., Verdun, 
Montreal.

BA LTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave., VERDUN

Tel, YO 0069

TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasaile ar vykdami į lietuvių pikni 

ką atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
——_  .. pas BRONIŲ JAZOKĄ
7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.

Iš čia vykstama į lietuvių pikniką!
y-------- -Į - W -M ■■ W

—MW ■ MM-' -   MK 
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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. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių

sv. kiaulinių taukų
sv. cukraus
sv. marmelado
sv. kiaulienos mėsos
gab. tualet. muilo

2
2
1
1
2

LIETUVININKŲ 
KLAUSIMU

(Atkelta įš 3 pusi.) 
tįk Mažąją Lįetuvą, bet 

pagrejtinti pažangą vįsoj
Lietuvoj.

Neužmjrškime mes jų!
Kalbėdami įr planuodami šįuo 
valstybes svarbiu klausimu, 
pagalvokime įr apie lietuvi
ninkus. Jau dabar ištieskime 
jiems pagalbos ranką ir padė
kime, kiek taį galima yra pa
darytį.

MUSU SPORTAS 
IŠ ANGLIJOS LIETUVIŲ SPORTINIO GYVENIMO 

PADANGĖS 
(Mūsų bendradarbio Anglijoje)

Pereįtą kartą buvau pažadė
jęs paradytį šį beį tą apie ats
kirus sporto klubus.

Stengsius, taį atljkti, bet 
prįeš tai tarsiu žodelį apie 
bendruosius darbus.

Birželio 17 d. prasidėjo 
krepšinio pirmenybės meiste
rio varduį įšeiškintj. Daly
vauja S kįos k-dos: „Kovas“, 
„Vįlnius“, ,,Brįedis“, „Apuo
kas“, „Lituanįca“. Kiekvie
na kda žaįdžia su kiekviena 
2 j-as rungtynes: namie įr iš
vykoje. Laimėtos rungtynės 
duoda 2 taškus. Dfaugiausįa 
taškų surinkusį komanda lai
mi Anglijos lietuvių krepši
nio meisterio vardą ir D. B. 
L. Sporto Są jos pereinamąją 
taurę, bei D. B. L. Sporto Są 
jos dovaną.

Šios pirmenybės tikimasi, 
ne tik lead išreikš mūsų spor
tinį gyvenįmą, bet važįnėjima 
Sis vienį pas kitus (visada su 
gausiaįs „šalįninkais“) padės 
suartįnti didesnes lietuviškas 
.kolonijas,

Kas laimės šias pirmenybes? 
Mano manymu — „Kovas“, 
bet nebūčįau nustebįntas, jtį 
„Vįlnius“ iškįltų viršun. „Lr 
tuanica“, taip Pat> neatsjlįks 
labaį toli.

Na, bet pildysiu savo pasįža 
dėjįmą. D. B. L. Sporto Šą
ja šįuo metu turį 8 ąporto klu
bus: 6 veikiančius ir 2 „mie
gančius“. Palikęs miegančius 
mįegoti, pakalbėsiu apie įįku 
sius.

Pradėti, žinoma, reikia nuo 
vyriausiojo Amžiumi. Tokį u 
yra,, neseniai 2 jų metų gyva
vimo sukaktuves šventęs, Man 
chesterio „Kovas“.

Nepasakosiu apie pirmuosius 
„Kovo“ metus, nes „NL“ pus 
lapįuose dažnaį buvo minimi ją, Wįmbiedon lauko teniso pįr 
jo palsiekimaj jr veikimas. 
Antrieji metai jau nebeatsie- 
kįa nė pusės pirmųjų pasiekį- 
mų. Tajp, žaidžiama, dalyvau 
jauna turnyruose, pirmenybė
se;, bet koks dįdelįs skirtu
mas! Jei pirmais metaįs 
kiekvienose rungtynėse laimė
tose ar pralaimėtose, „Kovas“ 
pasjrodydavo šviežias, pilnas 
jėgų, sportinio kovįngumo įr 
ambicijos, tąjį šiais metais to 
viso nebeliko: k da išeina aįkš 
tėn pilna kažkokios didybės, 
tikėdamasi rungtynes laimėti 
savo garsu, bet ne nuoširdžiu 
darbu, ir nenuostabu, kad dau 
gelįs k-dų, kurios praėjusiais

metaįs atrodydavo labai mažy 
tės šdlia „Kovo“, šiandie „«u- 
sįtvarko“ su juo. Iš kįtos pu
sės tenka pripažinti, jog „Ko
vas' ‘ yra žymįaį sustiprėjęs įš 
technįškosįos pusės ir tebėra 
gražįausį technišką žaidimą 
lodanti lietuviška kda Angli
joje. Jei „Kovas“ pajėgs šių 
metų mūsų pirmenybėse susį- 
grąžįnti dalį pirmųjų metų 
sportinio kovingumo, pasiry
žimo laimėti, taį nebūtų staįg 
mena, jei „Kvoas“ vėl iškoptų 
ir gal laįmėtų Anglijos krepši
nio fįnalą, ,,atsiskaitydamas' * 
su savo didžįausiais priešais 
— amerikiečiais. K-doje šiuo 
metu žaidžia: G. Glatkauskas, 
kapitonas, V. Stabačinskas, L. 
Puzįnas, E. Butkus, V, Baleį- 
ša, J. Tamolįūnas, K. Dargįs, 
V. Lįškauskas

„Kovo ‘ klubas., taįp pat 
garsėja gana stipriais šach
matininkais.

Kurį laiką nebligaį reįškęsį 
stalo tenisjstaį „pranyko“ įš 
akyračįo. Klubui vadovauja 
vlaidyba su pirmįnjnku V. Sta- 
bačįnsku priekyje.

Sekantį kartą 
apie kįtus klubus,
tarsįu žodelį apie anglų Šian
dieninį sportinį
Anglija senjaj bepergyveno to 
kįus juodus sportinius metus: 
garsiąsias arklių lenktynes su 
kliūtimis — Grand National 
laimėjo airiškas arklys, kitas 
pasaulines arklįų lenktynes — 
Derby laimėjo prancūzų ark
lys, pasaulio sunkaus svorio 
bokso meįsterįo vardui įgyti 
rungtynėse Bruce Woodckok 
pralaimėjo amerikiečiui Lee 
Savolduį, Vakarų Indijos cri- 
ceto ik-da pirmą kartą crįceto 
istorijoje laimėjo prieš Angiį-

parašysiu 
o dabar dar

gyvenimą.

tįnįo gyvenimo kryptį, ypač 
kiek taį lįečia įkį šiol buvusį 
nusistatymą, jog Anglijai ne
są reįkaio nieko pasįmokyti iš 
kjtų kraštų sportįnip gyveni
mo. Šiuo keliu eįnant nustota 
krjtikos jausmo įr nebemokė
ta įvertinti bei pasimokyt] įš 
prįešo.

Na, bet užteks šiam kailui.
V, Steponavįčįus.

1950 M. PASAULIO STALO 
TENISO PIRMENYBĖS
Pasaulinėse 1950 m. stalo te 

niso pirmenybėse, kurįos buvo 
pravestos Vengrijos sostinėj 
Budapešte, dominuojančios 
klasės vengrų žaidėjai nepajė
gė pakartoti savo didelįų prįeš 
metus atsiektų laimėjimų. Vy 
rų vienete nugalėtoju Lapo 
Anglijos pilietybę priėmęs 
Austras Rįchard Bergman, ku
ris dar prįeš karą savo nuosta
biai išvystyta gynimosi tech
nika, buvo patiekęs kietą rie
šutą žjnomiausiam puolįmo 
atstovui čekuj Vanja. Finali
niuose žaidimuose vengras Fe 
rencze Soos buvo priveistas 
kapituliuoti... Moterų vieneto 
(įtulą nusinešė rumune Rosea- 
r.u ir dvejete anglės • škoiės 
pora Beregi ir Ellįot. Veng
rams atiteko lįkę vyrų ir miš
raus dvejeto tįtulai, kurduos 
iškovojo Sido - Soos ir Sjdo-

Farkas. (ap)

PADĖKOS
Mums daug padėjusjems; 

Andrįui Raseliuį už spintą, 
šaldytuvą įr kįtas dovanas, 
Juozui Raselių! už drabužius, 
įr pp. Vizbarams už drabužius 
įr kt. širdingai dėkotame.
Juzefįna ir Stasys Mikalajūnai.

t M 1 'H..... .
AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos skausmo dienas mį 
nint, Tautos Fondui aukų pri
siuntė : *
Ottawos Lįetuvįų TB $ 18,— 
P. Domcįkienė............ $ 2,—
Fondo vedėja M, Arluaskaįtė, 
1<« <<<<«<<«««««-«?

menybėse vįsi anglų žaidėjai 
„iškrįto“ nepasiekę nė kvart- 
fįnalo. Na, o djdžįausias smū
gis, be paaiškinimų, — nepa
prastas Anglijos futbolo k dos 
pralaimėjimas Pasaulio Tau
rės pirmenybėse prįeš JAV įr 
Japoniją i1’ tuo iškritimas iš 
pirmenybių. Sutiktam anglui 
nė neužsiminkite apie taį: jjs 
tįk spiaudosį, purto galvą ir 
atkartoja vieno radio komįko 
palejstą posakį, girdi, jog tek 
šią pragytį Marshalįo plano 
administratoriaus, kad pagal 
planą atsiųstų Anglijai futbo 
linįnku.

Vįena aišku, jog visį šįe 
sportnįaį pralaimėjimai, atro 
do, labai pakjrs Anglijos spor

PAIEŠKOJIMAI
— Paįeškau brolįų: Felik

so, Broniaus įr Leono Druk- 
tenįų, kurįe gyvena Kanado
je. Jie kilę iš Tauragės ap., 
Eržvilko valsčiaus. Mano ant 
rasas: Stasys Škudzįnskas, 
910 W. 32 Pl. Chicago, 8, Ill.

U. S. A.
— Sinkevičius Leonas, gyve 

nąs 1282 Crawford Bridge, 
Verdun, Montreal, P. Q., Ca
nada, paįeško savo giminai
čių sesers vaįkų, Juozo įr Ur
šulės Daraškavičių, kilusių įš 
Lietuvos, Vįiniaus ap., Adutįš 
kįo vaisejaus, Sįvįckų akįmo, 
apie kuriuos buvo žįnių, kad 
jie esą Vokietijoje. Jei kas 
apįe juos žjno, maloniai pra
šau pranešti nurodytu adresu.

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

it
i

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų..........$ 4.25

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

Mūsų visų neprklausomas, visuomenės ir kultūros J 
žurnalas (

„NEMUNAS“
todėl visi skaitome. Gyvenam labai reikšmingas d’e- J 
nas, tai kaipgi be žurnalo, kuris sutelkė įžymius kul 
tūrininkus, rašytojus, visuomeninkus ir pasiekia viso 

pasauho lietuvius.
,,NEMUNĄ“ galima užsisakyti visuose įžymės- Į 
niuose miestuose pas atstovus. Metams 4,80 dol. „Ne
muno“ adresas: 2140 Brick Ave., Scraton, Pa. USA.

ir driaudŽia 
ir specialiai

naujai pa

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

=>^7 i r.----------m "T ui . >c  ,.,r^

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. U ž pataisymus 

Kreiptis vakarais po 6.30 vai. 
"m--.- ■■«*. M -M......... r.---------M
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laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

ik
Vtc—' W

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

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

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

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

taukų ...............$ 5.40
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų .............$ 8.85

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

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys N r. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
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 s v. 3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin. 
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

g

j

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

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

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašiniu 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. tauk'<
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95 .
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauirų

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

Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos . . 
Z. 10 sv. džiov. slyv.
I. 5% sv. margar.

$4.50
$4.80
$3.40
$3.60
$3.50
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AKCIJOS

leidimo Išdavi- 
patalpoms dėl

M. 
rev. 
Ba- 
Sau

įr vienas jos organįzato- 
Abu broliai Ylos viešėjo 
savo brolį montrealietį 
kuijo šeįma(, susilaukusi

MAŽOSIOS LIETUVOS 
STEIGIAMASIS

Liepos mėn. 22 d. (šeštadie
nį), 8 vai vakaro, Montrealy, 
Park Ave 5550 (YMCA patal- 
posė) [kviečiamas Mažosjoi 
Lietuvos Bįčiulių Draugijos 
steigiamasis susirinkimas.

Vįsį prijaučiantieji šiam 
kalniam sumatnymųį maloniai 
prašomi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Iniciatoriai.
ŽYMŪS SVEČIAI LANKĖ 

MONTREAL!
Praėjusį sekmadįenį Montr* 

alį aplankė žymūs Ijetuvįų sve 
čįai: visa pp. Ylų šeįma įš 
JAV — prof. Ikun. St. Yla, ka- 
cetįninkas, vokįečių nacių ka
lintas drauge su eile lietuvių 
intelektualų Stutthofo kon 
centrącįjos stovykloje įr par
vežęs įš ten prof. B. Sruogos 
paSkutįnės kūrybos dalyku. 
Jįs Montrealįo lietuvių bažny
čioje pasakė labai gražų ir gi- 
įjos prasmės pamokslą. Drau
ge lankėsį jo brolįs Jonas Yla 
(iŠ Čįkagps), buvęs „Nepri
klausomos Lįetuvos“ redakto
rius 
rįų. 
pas 
Vlą, _ _ .
hun. prof. St. Ylos, pakrikšti
jo savo sūnų.

šį patį sekmadįenį Montre
aly lankėsį įš JAV muzikas 
Vytautas Marijošius, pakeliui 
iš Toronto pasiėmęs į Montre
alį brolį Bronių. Jie Montre
alio lietuvių bažnyčioje vie 
nas giedojo, kįtas vargonavo.

PERMAINOS 
MONTREALYJE

Ryšįum su tūlomis Montre- 
aHįo viršūnių permainomis, įr 
lįetuvių gyvenime lauįftamos 
kaikurįos permainos, kurios 
jau esančjos užbrėžtos jr pra
dedamos vykdytį.

ĮDOMIOS VESTUVĖS.
Užpraėjusį šeštadienį buvo 

gaina būdingos vestuvės: susi
tuokė „progresyvus“ tūlas J. 
Kaušyla su viena dipuke. Ži
noma, nę pačįos vestuvės įdo
mios, 'betj kad progresyvu-, 
sįs‘ ‘ J. Kaušyla,, (kurįs yra bu
vęs vienais iš Montrealio .,pir
mūnų“, susituokė ne civiliš
kai, bet katalikų bažnyčioje. 
Šliūbą, kuris buvo iškįlmin- 
glausis įš vįsų tą dieną buvu
sių, davė katalikų kunigas. Ir 
fotografes buvo, tįktaj jis pa- 
vęlatvo pačįo šliubo metuį, to
dėl su kunigu susituokusiųjų 
pora nebuvo nufotografuota, 
bet nufotografuota prie alto
riaus. . .

Įdomi buvo ir ,,neuvįazka“ 
vaišįų metu. Iškįlm^ngoje 
poutoje dalyvavo apie 30 as
menų, daugiausia „progresy
viųjų“. Žinoma, nebuvo praleis 
tais „agįtpropo“ momenats: P. 
Vįlkelienė kalbėjo, kad šia pro 
ga reikia paaukoti „Liaudies 
Balsui“. Buvo paskelbta, kad 
tokįu atveju ir ,,NL“ bus ren
kamos aukos. Rosemountįfctjs 
Čekaitjs pasįsakė, kad ,,NL“ 
jis neduosiąs nė 5 centų, n— 
tas laikraštįs „mums nepake
liu?’. Į šį žodį atsįliepė J. Os- 
cįla, kad jis čekaičio žodžius 
taįkąs „Liaudies Balsui* įr 
jam neduosiąs nė 5 centų. Ki
lo nemalonių ginčų, sugadinu
sių nuotaįką, įr aukos nebuvo 
renkamos. ..

Deja, „progresyvįeji“ įr šei 
mos šventę verčia partijos kro 
melįu.

VAIKŲ IŠKYLA Į 
VANDREANIW

(27 myljos nuo Montrealio) 
įvyks šį šeštadienį beį sekma
dienį. Renkamasi tjes Sherbro 
oke įr Peel gatvių kampu 8 
vai. ryto punktuali^.
* 11 M’ M . .......... .

PARDUODAMA•
Savo baldajs galį įsirengti 

jaukų kambarį, kurįs bus mie
gamasis nakčįa, o dieną ir va 
kare — gražus saljonas! Už 
vieną trečdalį kaįnoą, beveik 
nauja(s): sofka, žįdjnys ir 12 
lempų radio. 4232 Fulluin 
St., Ph. C. H. 7879, vakarais 
nuo 7 v. įki 9 vai.

BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS,

Vįsuomenei padedant, išlai
dos sumažintos iki 1 dol. ąvįe 
toj $ 3.00). Dar neužsįrašiu- 
įjus prašome neatidėliojant 
taį įvykdyti įkį šįo penktadie
nio 12 vai. pas S. Nagįnionį, 
5421 Lafond, Tel. FA 37Ū4 
(drabo metu) arba klebonijo
je.

Patartina pasiimti: dviem 
dįenom maisto, valgymo prie
monių, šįltą megztinį, vieną ( 
dekį, mu/ilo, rankšluostį įr tt. 
Vįetoje bus galima maisto prį 
sipirikt-i; ten pat bus ir virtuvė. 
Grįšime į Montrealį 7.50 va
karo CPR stotįn. ’

Vaįkus globos Montrealio ; 
skautaį.

S. V. Vyr. Sk. Nagįnįonis, 
TuntįninkaB.

GRAŽIAI PAVYKĘS SEK
MADIENIO POPIETIS
Ljepos 9 d. popietis šįtmet 

buvo pįrmas toks saulėta® 
ir grąžus. Todėl tos dienos 
tautįečįų atsilankymas už mie« 
to buvo labai gausus įr tikrai 
gražus. Gegužinių vįeton su
važiavo apie 1000, gal, įr dau
giau tautiečių, kurie savajinin 
gaį praleido tą laįką.

Gamtos sąlygose — (sodo, 
mįško ir paupio) praleistį sek 
madįenio popietį, o taįp gi su 
sįtikti pažįstamų, pasimatyti 
su didesniu būriu tautiečių at 
važiavo daug montrealiečįų ir 
iš JAV: iš įvairių JAV vietų 
brolįai Ylos — kun. prof. St. 
Yla, p. Jonas Yla, buvęs „NL“ 
redaktorius; įš New Yorko —- 
Vincas Kalvelįs, Marį ja Va
laitytė, Jurgis Valaitis, Jus
tas Petkevičįus, Raimundas 
Ošlapals, Antanas Mačionis, 
Uršulė Kryžanauskjenė įr Bro 
nė Spūdienė (Brooklyn, jos 
abį viešėjo pas pp. Stanjur 
lius) ; įš Čikagos pp. Paparčių 
šeima su tėvu Teodoru Papar
čiu pryšakyje įr pp. Aniulių 
šeima; įš Oglesgy Petro La
pinsko šeįma, kurį viešėjo pas 
švogerį, tremtįnį Leoną Grį- 
gelį; įš Hamiltono lankėsį 
Vavl Pranas įr iš Philadelphį- 
jos Ona Damulevįčienė, viešė 
jusį pas PP- Bilevičįus; iš Bel- 
fordo, Ont., Aldona įr Aloizas 
Brįlvįcai įr Jonas Locaitis, ku 
rįs šokėjaans bajanu pagrojo 
kelis šokįus įr dar žadėjo at
vykti sekantį sekmadienį, lie
pos 16 d. ir vėl pagroti Mont
realio šokėjams.

Gegužinės pradžioje įr per
traukų metu buvo duotos rim
tos muzįkos plokštelės, kurios 
popiečio subuvimą įvairino įr 
daugiau įprasmino. Be ko ki
ta, buvo demnostruojamos 
„Žįvilės“ plokštelės, kėlusios 
susidomėjimą.

Tautietis Krauza perdavė 
žinias, kad batų fabrikas, ku
riame jįs dįrba, pageidaująs 
lietuvių darbininkų. Pas p. 
Kraiuzą užsiregistravo apie 
10 asmenų. Įdomu, kad fabri
ką veda prancūzai, bet darbį- 
nįnkų pageidauja tįjktaj lietu
vių. Tuo tarpu buvo pagei
daujama 5 — 6 darbininkų.

Darbo pasiūlų piknikuose ir 
daugiau pasįtaiko.

. LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE ■

Svečiai iš JAV, New Yorko: 
’ Vįnc. Kalvelist Marija Valai

tytė, dr. Jurg. Valaitis, dr. Js. 
Petkevičįus (prof. Petkevį- 
čįaus sūnus), Reįmundas Oš- 
lapas ir jnž. Ant. Mačionįs lan 
kėsį ..NL“ redakcijoje ir vie
ni apsimokėjo prenumeratas, 
kįtį naujai užsisakė ,,Nepri
klausomą Lietuvą’’.

Taipgi lankėsi B. Spūdienė 
įr U. Kryžanau^kįenė, kurios 
„NL“ įteikė aukų.

ATEINANČIO SEKMADIE
NIO GEGUŽINĖ

Kaįp ir praeitą sekmadienį, 
popietinis montrealįečių subu 
vįmas prasideda antrą valandą 
po pietų.

Informuojama, kad dabai jau 
žymįai pagerintas susisieki
mas su pįknįkų vįeta, nes au

Britaį sukonstruavo naujų žolei džįovintoją. Čia matome 
Tiltman Laboratorijų, Ltd., konstrukcijos džįovintoją lai 
ke demonstravįmo Redhjll A erodrome, Surrey, Anglijoje.

Persitvarkė rezistencijos organai
Birželio 30 dieną tremtyje 

persitvarkė VLIKo Vykdomo
ji Taryba. Pirmininku, lįko 
prel. kun. Mykolas Krupavi
čius, užsienių tarnybos- vedėju 
— J. Brazaitis, informacijos 
tarnybos — p Šidlauskas, fį- 
nalnsų tarnybos — prof. Ka
minskas, lietuvybės išlaįkymo 
tarnybos — J. Makauskįs.

Dr. Jasaičiui išvykstant į 
JAV, Lietuvos Raudonojo Kry 
žiaus vedimas tąįp pat bus per 
tvarkytas.

VLIKo užsienįo skyrįų ve
dęs Vacį. Sįdzikauskas, pc šįo

XX -TXKX • XX

KOLORADOS VABALŲ KOMEDIJA
balas veįsiasį jau nuo prieška
rinių laikų. JAV nurodė 
įr vokįškus šaltįnįus — tam 
tįkslui vokįečių valdžios išleis 
tas brošiūras. Ir atsakė, kad 
nėra ko fabrikuoti komedjjas, 
nes įsigalėjimas Kolorados va 
balo yra tįesrįogįnė paseikmė so 
vjetinio ncsugebėjįmo kovoti 
su tuo kenkėju.

KARINĖ REGISTRACIJA 
AMERIKOJE

Prezidentas Trumanas įsa
kė suregistruoti 8 metų vyrus, 
reikalingus papįldyti vįsų rū
šių JAV karo jėgas.
AMERIKIEČIUS ŠAUDO 

AMERIKOS TANKAI
Pasįrodė, kad Korėjos kare 

dailyvauja Amerikos tankai 
prįeš Amerikos taukus. Tai 
tįe tankai, kuriuos Amerįka 
davė Sovįetų Sąjungai kovotį 
su nacįaįs. Sovįetaį dabar jaįs 
apginklavo Korėjos komunjs- 
tus. .JAV šiame kare susidūrė 
su tais savo tankaus. . .

Vokietijoje apie1 1936 metus 
pasirodė piktas bulvių kenkė
jas, vadinamas Kolorados va* 
balu. Todėl Lietuvon buvo už 
draustas vokiškų bulvįų im
portas, nes buvo bijoma, kad 
su bulvėmis bus įgabentas ir 
tas kenkėjas.

Laisvoji Vokietija tačįau 
sugebėjo su Kolorados vabalu 
kovoti.

Dabar gi, rytinėje Vokieti
joje įsigalėjus komunįstam, 
paįro tvarka, įsigalėjo betvar
kė, — todėl nepaprastaį išsi
plėtė Kolorados vabalas, kuns 
labai naikina bulvįų derlių.

Tai. • • Sovietai sugalvojo 
dėl to kaitinti;, žinoma, Arnerį 
ką. Net ofįcįali nota įteįkta įr 
alpskaičįuota, kiek tų vabalų 
Amerika įgabenusį: Branden
burgo provįncijon, gįydį, įga
benta 273.830 vabalų. Meklen
burgo — 103.850, Tiurjngijon 
— 9.297.

Amerįka Sovietams nurodė, 
kad Vokietijoje Kolorados ^a- 

tobusų kompanija padidino Br. Spudįenė, Brooklyn $ 5.00 
kursuojančių autobusų skaičių 
įr, be to, duoda specialius, au
tobusus, kurie veža vykstan
čius į piknįkų vįetą: Jau pra
ėjusį sekmadjenį įš gegužinės 
kursavo specialūs autobusai, 
kurįe gegužįnės dalyvaus vežė 
įš kįemofarmos, kurjos sode 
vyksta gegužįnės.

Papildomi autobusai vaįkš- 
čįos nuo Wįllįngtono tramva
jaus Lasaįlle bulvaru įr ligi 
pįknįkų vietos nuo 1 įki 3 va
landos po pietų įr nuo 6 ikį 
9 valandos vakaro.

MIELI AMALGAMEITIE- 
ČIAIĖS!

40 darbo valandų savaitėje, 
apmokamos atostogos, įr bai
gimas prieiti prje senatvės pen 
sįjų, tai vįs pasėka mūsų orga 
nizacįjos įr lankymo mūsų pa
čių susįrinkimų. Jeį mes pra
eityje pasįrodėme ištvermin
gi ir unįjistinįai susipratę, taį 
nemenkiau tai yra reikalinga 
jr šįuo metu, nes ne vien, kad 
dar daugįau atsiektume, bet 
kad neprarastume ir jau atsįek 
tų vaįsių.

Tad visį, priklausą 242 lo- 
kaluį, į susirinkimą, kuris 
įvyks š. m. liepos mėn, 19 d, 
Montrealio Jomt Board na
muose — Clarke Street. 2020.

242 lok. Valdyba, 
SPORTININKŲ DĖMESIUI

Šį penktadįenį, liepos 14 d., 
8 v(al. vakaro punktualiai 
Nord Branch YMCA, 5550 
Park Ave, įvyks krepšįnįo tre 
nįruotė. Sportininkai prašomi 
atsilankytį.
„NEPRIKLAUSOMAI LIE

TUVAI’’ AUKOJO:
i W. Ship, Montr. . . . .$

V. Kalvelis, Brooklyn $ 1.10 
. T. Papartįs, Chicago $ 2.25

3.50

VLIKo persitvarkymo, įšxyko 
į Ameriką.

Pasaulįo Lietuvių Bendruo
menės organįzavimas paliktas 
prel. M. Krupavičiaus žjnįoje.

NETEISĖTI PLB RINKIMAI 
PANAIKINTI

Prancūzų zoneje įvyko Pa
saulio Lįet. Ben-menės rinki
mai, kurie tačįau užprotestuo
ti, kaip neteisėti. Bylą įštyius 
pasįrodė, kad jįe buvę tik
rai neteisėti, todėl panaįkįntį 
ir paskirtį kįtį, kurie turėjo 
įvykti liepos 8 d. Apie juos 
žinįų dar negauta.

KANADOS LIETUVIŲ KA TALIKŲ 
CENTRAS

Liepos mėn. 1 — 2 dįenotnis 
Toronte įvykęs katalikiškų or
ganizacijų suvažiavįmo išrink 
tasįs Katalikų Akcijos Cent
ras: kun. dr. J. Gutauskas, P. 
Vįlutįs, J. Kralįkauskas, 
Dervįnis įr A, Bajorįnas; 
kom.: Vyt. Krikščiūnas, 
lys Sakalauskas ir Ant. 
lįs.

Katalikių Moterų Draugijos 
Centras: dr. A. Užupienė, P. 
Žymantįcnė, įr E. Jakubėnai
tė; rev. kom.: A. Šapokįenė, Z. 
Daugvajnįenė įr P. Valiušytė.

Ateįtininkų centro valdyba: 
K. Ašoklis, Vyt. Aušrotas, S. 
Čepas, S. Jonaitytė, A. Juoza
pavičius, Š. Vanagaitė, J. Žiū 
raįtįs. rev. kom.: K. Matkevį- 
čįus, P. Vįlutįs, P. Žymantie
nė.

Iš JAV atvykęs prof. Pakš
tas susįrinkimui padarė šių 
dįenų gyvenimo apžvalgą bei 
įvertįnimą. (kor.)

NEDUATAS LEIDIMAS 
ALUI PARDAVINĖTI 

KLEBONIJOJE.
Du kartus Toronto angliš

koje spaudoje buvo įdėtį ap
mokami skelbimai, kad 9'11 
Dundas Street West patalpo
se prašomas leidimas aluj par
davinėti vyrams įr moterims. 
Tie skelbimai įki šiol nebuvo 
atšaukti nei mūsų, neį kjtatau 
čįų spaudoje.

Š. m. bįrželįo 27 d. Ontario 
Lfkerio Komįsįja. kurios kom 
potencijoje yra išdavimas lei
dimų pardavjneti svaiginan
čius gėrįmus, turėjo savo po
sėdį. Komįsija, apsvarsčjusį 
paduotus prašymus, 5 besąlygi 
njai atmetė įr 80-tįes prašymų 
atžvilgiu susįlaikė nuo galutį 
ujo sprendjmo. Paitenkintųjų 
prašymų sąraše nerandama iej 
dįmo 941 Dundas Street West 
patalpoms.

NAUJAS PRANCŪZIJOS 
KABINETAS

Prancūzijos kabinetą suda
rė Rene Pleven ir parlamente 
gavo 373 prješ 185 pasitikėji
mą. Socialistai pareiškė, kad 
jįe Pleveno kabinetan įeina.

— Laisvosios Italijos pro
fesinės sąjungos nutarė palai
kyti Jungtinių Tautų pagalbos 
Korėjai rezolįucijas.

— Kįnijos laikraštįs „New 
Chįna Dajly News“ buvo ko- 
munįstų uždarytas už taį, kad 
parašė, jog Korėjos respublį,ką 
užpuolė šiaurinės Korėjos ko
munistai. Laikraštis buvo prį 
verstas parašytį, kad viskas 
yra a t virkščiai, tada vėl jam 
lejsta išeitį.

— Žemutinės Saksonįjos ko 
munįstįnio režįmo mįnisterįo 
pirmininko Kopf sūnus pabė
go į Va,karįnę Vokietiją.

— Grotcwohl su Cyrnnke’ 
wįcz‘ium pasirašė sienų sutar
tį — Odefįo įr Neįsses upė
mis. Vakaraį į tai pareiškė, 
ka|d šįe neturį teisės tokįos su
tarties pasirašyti, nes taį gali 
padaryti tiktai tajkos konfe
rencija.

— Rugpjūčio 3 d. šaukia
ma Europos Tarybos sesija.

d.

U. Kraus, Woodheaven, $ 1.00 
Vįsiems aukotojams nuošįr- 

džįai dėkoja. „NE
ĮTARTI BJAURIAME 

SĄMOKSLE
„The Gazette“ lįepos 11 

praneša, kad trys provincinės 
policijos valdininkai, prancū
zai: leitenantas Marcei Pate- 
nuade, jo asįstentas seržantas 
Gaątcn Archambault ir Paul 
Hervįeux suspenduoti įr su
imti kaįp įtarti sąmokslavę su 
Montrealįo banką apiplėšu
siais banditalįs.

NUSIKALTIMAI 
MONTREALYJE

Montrealįo polįcįjos depar
tamento pranešimų, 1949 me
tais Montrealy buvo padaryti 
22.54 7 nusjkaltimai, .prade
dant spjaudymu ant šailygat- 
vįo įr baigiant žmogžudystė
mis.

DIDŽIULIS GARAŽAS 
ATWATERY

Atwatery suplanuotas di
džiulis garažas po žeme. Jo 
statyba atsįeįs apįe 3 milionus 
dolerių. Jįs Įtalpins 1520 auto 
mašinų.

KOMUNISTAI PRIEVAR 
TAUJA DARBININKUS
Į „Nepriklausomos Lietu

vos” redakciją užėjo montre- 
uly apsigyvenęs tremtinys Sta 
sys Mjkalajūnas ir pareiškė, 
kad jis djrbęs „Rund“ valgyk
loje, kurioje tūlas Mįeiiaus- 
kas, giąsįndamas atleidjmu įš 
darbo, jį prįvertęs užsįprcnu
meruoti „Lįaųdies Balsą“. Da 
bar, kai jK jau laįsvas nuo to 
darbo, pareiškia, kad prievartą: 
jam Įbrukto „Lįaudies Ba’so“ 
nenorį gauti ir nenorį, kad jįs 
jam būtų siuntinėjamas.

GEGUŽINĖ
ST, CATHARINES, ONT.
Norįntįeji linksmai praleis

ti sekmadienio popietę ir susi
tikę savo artįmuostįus beį pa
žįstamus atsįgaivinti įvairiais 
gėrimais, o jaunimas pasišok
ti grojant orkestrui ant medi
nės platformos beį pasįkalbėtį 
medžįų paunksmėje, vykite į 
St. Catharines, kur KLB St. 
Catharines Apylinkės komite
tas ruošįa gegužinę-pik- 
n į k ą, kurįs įvyks liepos 
mėn. 16 d. 2 vai. p. p. West: 
St: Catharines Rykert Ave 
Mr. Frank Ross (tel. 2-40b2) 
ūkyje.

Vyktį St. Paul Str. — Pei
liam Str. — Rykert Ave įkį 
Bunch Rd. Pasukus kaįten, 

1 pįrmas ūkįs dešinėje.
K. L, B, St, Catharjnėa 

Apylinkės Komitetas.

Prieš tokįo 
raą klebonijos 
moralinių, estetinių ir etinių 
sumetimų buvo p^sįsakę To
ronto gyventojai lietuviai įr 
kitataučįai. Buvo užprotesta
vusios ir kai kurios lietuviško
sios organizacįjos.

Jonas Juškajtis, \
ŽURNALISTAS 

Z UMBRAŽŪNAS 
ATVYKO KANADON

Birželio pabaigoje Kanadon 
atvytko ir Toronto mieste apsi
gyveno žurnalistas Z. Umbra* 
žūnas, ilgesnį laiką išgyvenęs i 
Paryžiuje, kur buvo oficialiai 
akredituotas prie prancūzų vai 
džįos spaudos korespondentu 
ir atstovavo laisvąją lietuvių 
spaudą, jos tarpe ir MNeprį- 
klausomą Lietuvą“. Turėda
mas Paryžiuje akredituotiems 
užsienio korespondentams skjr 
tas teįses įr gaiiįmybes, 24 Um 
bražūnas dalyvavo daugelyje 
vįdaus įr tarptautinio pobū
džio konferencijų, plačiai iš
važinėjo visą Prancūziją, da
lyvavo Jungtinių Tautų III-jo 
je Sesijoje — Paryžiuje, įš ar
tį stebėjo kun,kulįuojantj po
kario politįnį gyvenjmą.

AREŠTAI GATVĖJE (
Korėjos karo pasekmės pa- 

sįreįškia ji Toronte. Paskuti 
nį savaitgalį komunistai sušau 
kė mįtiįngą Spadįnos gatvėje 
įr pasįsakė prieš Jungtinių 
Tautų intervenciją Korėjos ka 
re. Tų demogogų išsišokimai 
turėjo pasekmes. Aplinkinių 
namų savjnjnkai ir gyventojai 
nusiskundė triukšmu gatvėje. 
Pravažiuo jantįeji aut ©mašino
mis buvo nepatenkinti susisie
kimo trukdymu. Spontaniškai 
pa|sįreiškė gyventojų pasįpik’ 
tinjmas raudonaisiais. Iš
kviesta policija kalbėtojus vie
toje areštaivo. Nusivežė įr jų 
garsiakalbį, kuriam operuoti 
neturėta leidimo. Sužinojus 
policijos nuovadoje Raudonų
jų kalbėtojų pavardes, jįe bu
vo paleįsti.

R. C. M. P. — federalįmai 
saugumo organai — yra suda
rę Kanados komunistų sąra
šus, kad paskelbus karo stovį, 
juos galjma būtų suimti ir įn 
ternuotį. Kjck teko patirti, 
tuose sąrašuose figūruoja įr 
kaį kurios lįetuviškos pavar
dės įš Toronto.

Jonas Juškaįtis.
JUROS SKAUTŲ 

GEGUŽINĖ
Liepos mėn. 16 d, (sekina- . 

dįenį) p. B. Pošiaus sodyooje ( 
prie Lake Simcoe (1% mylios 
nuo Churchįi miestelio) To
ronto jūros skautaį rengia ge 
gUžjnę — pi,knjką.

Graži vjetovė,, puikj muzį 
ka, gaivus ežero vanduo, pa
siplaukiojimas irklinėmis įr 
motorinėmis valtimis sužavės 
ir patenkįns visus.

Autobusai išvyks nuo lįct. 
bažnyčios: I mas—12.15 vaj., 
II-as 13.00 vai., IH-čįas — 
13.30 vai. Esant blogam orui, 
gegužinė įvyks sekantį sekma
dįenį, (t. y. lįepos 23 d.). Br.
DIDELĖ IR LINKSMA L.1E -' 
TUVIŲ SOCIALDEMOKRA 

TŲ GEGUŽINĖ <
įvyks šeštadienį, liepos 22 d. 7 
vai. vakare, Oakvįlėj, tenai, 
kur buvo Joninių pirmoji ge
gužinė šiemet įr kur vykdavo 
gegužinės pernai gražiame 
miškelyje. Vietos gražumo ne 
rejkia aiškinti — visi tą žino.

Šokėjų dėmesiui — platfor
ma šokį,aims padidinta, įšvak’ 
suota. Bus gera muzįka. Bįr 
želio 22 dienos vakarą ir nak 
tį pralįeisti kviečiame gaivi
nančiame ir kvepiančiame nųš 
kely.

Autobusai išeina nuo Dun
das W iir Manning Ave. kam
po (BMijk valgyklos), Pjr- 
mas autobusas išeina 5:30 po 
piįtų, antras 6 vai. įr trečias 
7 vai. vdkaro.

Prašome visus. Rengėjai.
PASTABA. Jeį dėl lietaus 

gegužinė negalėtų įvykti šeš
tadienį, tada gegužįnė įvyks 
sekmadienį, liepos 23 d. po 12 
vai. po vjetų
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