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TRYGVE LIE PRAŠO JT VALSTYBES SKUBIOS PARAMOS.
O STALINAS SIŪLO TAIKOS SĄLYGAS.

Žmonijos klausimų dienot
varkėje tebestovi tas pat klau 
sjmas: ar Korėjos karas bus 
baįgtas įr ateis taika, ar Korė
jos karas išsiplės į Trečiąjį pa 
saulįnį karą? Ta prasme 

yra daug visokjų 
samprotavimų.

Nors Maskva pakartotinai 
tvirtina, kad Korėjos respubli
ka užpuolusi Maskvos valdo
mąją šiaurinę Korėją, bet tas 
Maskvos tvirtįnimas yra tie
siog juokingas. Kad tai neturį 
nė mažiausįo pagrindo, įrodo 
pačįos Maskvos oficialūs pra
nešimai. Pav., Tass tą pačią 
karo pradžios dieną pranešė, 
kad po kelių valandų, kaį ka
ras prasidėjo, komunistai jau 
padrė du desantus į pietinę Ko 
rėją. Tas parodo, kad komu
nistai jau buvo įš anksto pasi
ruošę. Iš antros pusės, Ko
rėjos respublįka įr SSRS pa
kaltinamoji užpuolimu Ame
rika, ten neturėjo jokįų karo 
jėgų įr karo priemonių ne tjk 
taį puolamąjaim karui, bet ir 
apsigynįmui. Todėl negali bū 
tį įr kalbos apįe jos pakalįtnį- 
mą. Iš to vįso tiktai viena aiš
kėja, kad

Maskva, „tajkos ofenzy
vos“ priedangoje suplana
vo jr paruošė naują karą. 
Kad jį prjleido, jog nepasį- 

ruošusįeji gintis, kapituliuos, 
tai ir gi ajsku. Na, bet jį ap 
sirįĮko. Todėl dabar įr klausi
mas, ką gi Maskva darys to
liau?

Padegusį Korėjos karą, 
Maskva, žinoma, negali pildy 
tį Jungtinių Tautų nario pa
reigų. Let dabar visiems bus 
aįšku, kad Sovįetų Sąjunga ne 
tiktai nenorį įr dabar karo su 
laikytį, bet jį dar kursto. Ir 
taį yra dįdelė pamoka visai 
žmonijai.

Kokįa gi dabar tarptautinė 
politinė padėtis?

Jau pasirodė žinių, kad 
pradedama nauja 

„taįkos ofenzyva“.
Šį kartą jau konkrečiai dėl 

Korėjos. Kaip jau buvo anks
čiau pranešta, D. BrįtanįjOs 
atstovas Maskvoje Kelly daręs 
žygių pa« karo padegėjus 
Maskvoje. Dabar dar sunku 
paeakytį: ar ši iniciatyva yra 
kilusį iš Londono, ar įš Mask
vos; ar Kelly pasiūlė savo vį- 
zįtą Gromykaį, ar Gromyka pa 
sįprašė Kelly? Greičiausia, 
kad tai bus „įntersų sutapi
mo“ susitikįmas, kuriam daug 
pastangų nereikejo.

Ką Kelly su Gromyka jssj- 
aiškino, taįp pat dar nėra tik
resnių žinių. Bet po to jau 
pasjrodė žįnįos apie Stalino 
siūlomas taįkos sąlygas.

Pagal tas žįnįas,
. . Stalįno tajkos sąlygos 

esančios labaj „mažos“:
1. Prįpažinti komunistinę 

Kiniją, 2. Įsileisti ją į Jungti
nes Tautas įr 3. Atiduoti Kini
jai Formozą.

Greta Kelly vizįto, figūruo
ja įr Indijos premjero Nehru 
laįškaį JAV, D. Britanijai ir 
Sovietų Sąjungai, kurios ragį 
narnos paieškoti galimybių su
sitarti.

Bet ar tojkjpmis sąlygomis 
galimas susįtarimas? — Atro
do — ne.

Priimti Stalįno pasiūlymus 
— reikštų JAV pralmėjimą. O 
Maskva taįp pat nelinkusi nu
sileisti, nes jos nuolaidos pa
kirstų Penktosios kolonos 
prestižą, sugniuždytų visur ruo 
šjamą Penktosios kolonos ofen 
zyvą ir ilgam sužlugdytų ka- 

' ro kurstytojų autorįtetą.

Maskva šįuo karu labaj 
užsiangažavo įr J tfngtjr 
nės Tautos pasipriešini
mu taip pat labaį užsian
gažavo, o nusileįstį nėra 

kam■
Kad Maskva ligšįol dar ofį 

cjatliai nestoja į karą, tai rodo, 
kad ji kaž ką dar kombinuoja, 
stebį įvykių eigą įr kalkuliuo
ja. Dar jį gal ritinįų viešų 
sprendįmų nepadarė. Atrodo, 
;kad ji sveria jėgų santykį. Ir 
jeįgu jaį pasirodys, kad jį pa
jėgi kautis, jį atvįraį sjos ka
ram Ir jeigu Jungtinės Tau

tos nekapįtuliuos, tai daugiau 
yra šansų už taį, kad Maskva 
pradės atvįrą karą, negu ji nu 
sįleįs.

Maskva turį dar daug viso
kių kablju/kų įr priekabių. Vį 
sų pirma, jos rezerve komu
nistinė Kinija, kurį jau karo 
pradžioje arogantiška nota at 
sakė į JAV prezjdento Trumą- 
no įsakymą izoliuoti jr gintį 
Formozą. Nors Formozą for
maliai ligšįoi, kol taika rytuo 
se nesudaryta, yra JAV oku
puota sala (JAV ją atėmė įš 
Japonijos okupacijos), bet Ko 
munistinė Kįnįja, _kaįp ir 
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Lietuva atkovos 
nepriklausomybę.

Amerikos Balsas lįepos 18 
d. pranešė, kad su tremtiniais 
įš Vokietįjos atvyko Lietuvos 
rezįstencjjGs b. pirmininkas įr 
Lietuvos valdžios tremtyje na
rys V, Sjdzjkauskas, kuris pa
reiškė, kad SSRS įš Lietuvos 
jau išvežė į Sibįrą per pusę mį 
lįono žmonįų, kas sudaro apįe 
šeštą visų Lietuvos gyventojų 
dalį.

Lįetuvįų tauta tačiau kovo
ja už laįsvę įr nepriklausomy
bę įr tą kovą ji laimės.

LIETUVA EUROPOS 
SĄJŪDY.

London, (LAIC) — Birže
lio 17 d. Europos Sąjūdžio po
sėdy Lietuvą atstovavo pp. V. 
Balįckas ir Dr. Stasys Bač- 
kįs, pastarasis įš Prancūzijos.

Posėdy paaiškėjo, kad Poli 
♦inįų studijų komisijos paruoš 
tas projektas rekomendacijų 
Patariamą j am seimui įr rytų 
Europos politikos metmenys 
buvo pagaminti dar prįeš pri
imant Baltijos valstybes į Są
jūdį ir todėl tų valstybių rei
kalai nefįguravo. Nutarta se
kančioje projektų laįdoje šį 
reikalą atitaisyti.

Ukrainįečių jr baltgudžįų 
priėmįmo klausimas rastas dar 
,perankstyvu“. Nutarta pri
imti ailbaniečįus į Sąjūdį, įr 
atidaryti nuolatinį sekretoria
tą Strasbourge. ___

Lietuvos Europos Sąjūdžio 
delegacijai kol kas pjrminin- 
kavo V. Sidzjkauskate. Cent 
ras jr ateityje pasiliks prįe 
VLIKo, betgi numatoma suda

ryti sekretorjato skyrius Lon
done, Paryžiuje ir kitur.
ORGANIZUOJASI URUGUA 
JAUS LIETUVIŲ BEND

RUOMENĖ.
Pasaulio Lietuvių Bendruo

menės pagrindais organizuoja 
sį jr Uruguajaus L-vįų Bend
ruomenė. Tam tįkslui sudary 
tas vyrįausis Laįkįnasis Orga 
nizacjnjs Komitetas, kurjn 
įėjo 7 asmens nuo 4 srovių įr 
Lietuvos atstovybės: nuo 
Krikščįonių demokratų kun. 
St. Grjgaljunas įr V. Doleris, 
nuo Socialdemokratų Pr. Vį- 
konįs, nuo Liaudįnįnkų A. 
Gumbaragis, nuo Tautininkų 
A. Brazys jr A. Kaušjnįs įr 
nuo Lietuvos Atstovybės Pie
tų Amerikoje sekretorįus A. 
Grįšonas.

ULB-LOKas pasiskirstė pa
reigomis šiaip: kun. S. Griga
liūnas— pirminįnkas, A. Gum 
baragįs — sekretorįus, A. Bra 
zys — iždininkas, vįsį kiti — 
nariaį.

Komitetą įr jo pasiryžimus 
pradėjo smarkiai pulti komu
nistai Tačiau į taį, žįnoma, 
nįekas neatsižvelgs įr tikima 
si Urugvajuje sukurti lietuvių 
bendruomenę, kurį apjungs vj 
sus lietuvius, (ag.).

— Spauda gražiai, pamini 
Lietuvos skautų pasirodymą 
tarptautiniame skautų „Jam
boree" Valley Forge vietovė
je, kur Amerįkos Revoliuci
jos laįkais Washjngtono ka
riai praleido sunkią 1776-7 m. 
žiemą.

Baisusis birželis šventojoje žemėje
Jeruzalė. Jordanas (LAIK)

— Bįrželįo 15 d. 8 vai. ryto 
kanauninkas Stan. Pįetruszka 
atlaįkė pamladas už Lietuvą ir 
lietuvius piję 3 čįoąios staci
jos altoriaus — toję vietoje, 
kur Krjstus parpuolė su kry
žiumi. Po pamaldų prįe alto
riaus atidaryta ir pašventinta 
lenta: aukštutinėje dalyje yra 
žalvarįnė Lietuvos sienų (taip 
primenančių širdį) figūra, ku 
r jos vidury sidabrjnįs Vytis, 
o aukščiau Vyties įr žemiau 
iškalti žodžiai: „Jėzau! Gel
bėk Lįetuvą 1940 — 1950“. 
Žemutinėje dalyje lietuvių įr 
anglų kalbomis medinėje len
toje išraižyti žodžiai: „Pa
busk, Pasaulio Sąžine! 1940 
m. birželio mėn. 15 d. bolše
vikinė Rusija okupavo Lietu
vą, katalikiškąją Pabaltijo 
tautą. Ligi 1950 m. bolševi
kinė Rusija išžudė įr Sibįran 
ištrėmė apįe 1.000.000 lietu
vių“. Aujkščiau lentos pakabįn 
tas Aušros Vartų Mergelės pa 
veįkslas.

ESTŲ SEIMAS ŠVEDIJOJE
Birželio 11 d. Stockholme 

posėdžįavo Švedijos estų kon
ferencija. sukviesta Estijos 
tautinės tarybos (ENR) — es 
tųVLIKo. Dalyvavo apįe 150 
atstovų.

Tarybą sudaro keturįos pa
grindinės partijos; agraraį 
v konservatyvų partija), ūkį- 
ninkai ir mažažemiai (libera
lai), tautinis centras įr social
demokratai. Prįe jtį prisidėjo 
okupacijos metu ir tremtyje su 
sikūrę sąjūdžiai — liberalų de 
mokratų sąjunga, respubliko
nai, estU tautįnė sąjunga, įr 
radjkaldemokratų sąjunga.

Buvęs prezįdentas August 
Rei padarė pranešimą apįe 
tarptautįnę būklę—H. Rabane 
padarė estų veiklos už-nįuose 
apžvalgą. Lįetuvjų vardu kong 
resą sveikino V. Žilinskas, 
latvių vardu Mįntautas Čaks- 
tė, lenkų Sokolnjcki. Kongre 
sas pasmerkė sovietų vykdomą 
genocidą Baltijos valstybėse. 

Maskva, nežiūri į teisinius 
prjncjpus ir jau užsialngažavo, 
kad taį esanti Kjnįjos sala įr 
kįekvienu metu JAV įš jos iš
varysianti. . . Taigį, Maskvai 
tjkraį rejkės paspaustį.

MaoTse-Tung mygtuku, 
įr JAV turės įkąrą su ko

Močiutė mane barė, šienelio grėbt išvarė. . .
*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.

Kanados laivai pasiekė karo 
veiksniu vandenis.

Trys Kanados karo lįavai— 
Cayuga, Sįoux ir Athabaskan
— jau pasįekė Korėjos karo 
vandenis ir prįsįjungė piję veį 
kįančįų JAV, DB, Olandijos 
įr Australijos karo laivų.

AUSTRALIJA AKTINGAI 
PRIEŠINASI AGRESIJAI
Į Trygve Lįe atsjšaukįmą 

sustiprjntj JT pasipriešinimą,
— Australjja at stalk ė teigia
mai. Daugelis Australijos ka- 
rjų, jesančįų Japonijoje, pa
reiškė norą vykti į Korėjos ’ka
rą. Australijoje padidėjo sa
vanorių stojimas į karo tarny
bą.

TURKIJOJE ĮVESTA DI- 
DESNĖ LAISVĖ

Turkijos parlamentas davė 
daugiau laisvės spaudai, dar
bininkijai ir svetimšaliams.
PENKTOJI KOLONA BUS 

IZOLIUOJA
Amerįkoje kyla balsų, kad 

nieko nelaukiant reikia surink 
tį Penktosios kolonos dalyvius

PASIRUOŠĖ EVAKUOTI
250.000 TREMTINIŲ

J. Donald Kįngsley, Tarp
tautinės Pabėgėlių Organiza
cijos Direktorjus, išvykdamas 
įš New York1 o į tos organiza
cijos vyriausiąją būstinę Švei
carijoje, pareiškė, kad esą da
romi pasiruošimai evakuoti 
Europoje užsilikusįus ketvirtį 
milįono tremtinių tuo atveju, 
Jeigu šaltasis karas Europoje 
įžengtų į naują rimtą fazę. Dį 
rektorius nedavė smulkesnių 
informacijų, į kuriuos kraštus 
tremtiniai būtų evakuoti, bet 
davė suprasti, kad pirmoje ei
lėje turima galvoje JAV ir Ka
nadą. Jis su tų kraštų vyriafu- 
sybėmįs vedęs derybas dėl 
tremtinių prįėmįmo pusantro 
mėnesio bėgy. Jonas Juškaįtjs.

— Danijos žmonės masiš
kai atsiįma parašus įš po vad. 
„Stockholmo taįkos deklaraci 
jos“, nes jie buvo suklajdjnti 
įr apgautį. Šveicarijoje tas 
pats reįškįnys.

munistine Kjnjja.
Kodėl Maskva dar glūdi įr 

nepaleidžia vjsų Stalįno „var
gonų“, galįma tjktai spėlioti. 
Kaįp jau sakyta, greičiausia, 
— kad jį įš „Korėjos eksperi
mento" sveria jėgų santykį. O 
gali būtį, kad Maskvą sulaį-

(komunįstus) įr juos inter- 
nuotį.

Jr Kanados Quobeco atitin
kami organaį per radiją parejš 
kė, kad komunįstaį bus surink 
tį įr izoliuoti. Tįe pareiški
mai buvo įr Montrealįo spau
doje.
SUDARYTAS KOMITETAS 
KOORDINUOTI PAGALBOS 

TIEKIMĄ KORĖJAI
Komitetas jau vejkįa įr ve

da pasįtarįmus dėl skubįoa pa 
ramos tiekimo komunistų už
pultai Korėjai.
ŠVEDIJA PROTESTUOJA

Švedijos premjeras užpro 
testavo Stockholmo vardo nau- 
dojjmą komunistįneį propagan 
daį. Stockholmas pasjako už 
vįsų pavergtųjų rytų Europos 
valstybių išlafsvįnimą, demo
kratines laįsves ir piLįečįų teį 
sės, efektyvią atominės bom
bos Kontrolę, sudarymą taikos 
sutarčių Vokietijai it Austri
jai, o ne tuščįus plepalus apįe 
taįjką. 

— Prancūzįjoje, pavojų aky 
vajzdoje, sudarytas tvirtas mi 
nįsterįų kabinetas, kurįs opo 
zicij°Je turį tik komunįstus.

— Pašalintas Vengrijos pre 
zįdentas įr jo vieton paskir
tas Maskvos ešalįninkas Rįss.
KOMUNISTAI VĖL SULAU

ŽĖ JT SUTARTĮ
Bulgarija, Vengrija įr Ru

munija buvo patrauktos Tarp 
tautįnįn Haagos teisman dei 
taįkos sutarčių laužymo. Da
bar pranešama, kad tos vals
tybės atsįsakė stoti teisman ir 
dar kartą sulaužė Jungtinių 
tautų įr taikos sutartis.

TARIASI DĖL EUROPOS 
GYNIMO.

Vįs daugiau įsiliepsnojąs 
Korėjos karas jaucfįna įr Eu
ropą. Todėl į Londoną suva
žiavo karo specialjstaj tartis 
dėl Europos gynimo. Be ko 
kjta, Europos vaindenyse yra 
numatyti didelį karo manev
rai.

ko. . . JAV atomįnė bomba, ku 
į jos, galį būti, Maskva dar ne
turį. Maskva stebį, gal, kaįp 
gailės pasireikšti — jos atomi
nė bomba., kaįp Vįšinskįs kad 
davė suprasti Jungtinėse Tau
tose, — Penktoji kolona? Gal 
Maskva pervertino jos galįą į r 
dabar dar delsia?

Tuo tarpu JT stjprįau mebi 
lįzuojasi. JT gen. sekretorius 
Trygve Lįe, |kurįs dabar ofi
cialiai yra pasįpriešinįmo ag
resijai organizatorius, kreipė
si

į visas JT valstybes jr pa
prašė jų skubios paramos 
— žmonėmis, ginklais įr 

karo medžiaga.
Ir Vašįngtone jau tariasi ke 

lėtas vaistybįų dėl konkrečios 
paramos: JAV, DB, Kanada, 
Prancūzįja, Meksika, Austrai} 
jaį Brazilija, Olandija įr kitos.

Ne be to žįnoma, kad JAV 
nesu uostų ir su atomine ener
gija.

Toje byloje, jau stipriau 
jrnasi prįemonių visos valsty
bės: Anglija įr Amerika už
draudė Kįnįjaį tiektį benziną. 
JAV siunčįa ir sįunčįa karo 
pagalbą, žodžiu, kol kas ka
ras plečįasį, ne siaurėja. Taį 
ir perspektyvos jį sulaikyti 
jokįu būdu ne didėja.

Trįukšmu pasinaudodama, 
Komunįstinė Kinija grobia 
dair vįeną valstybę — beginklį 
Tibetą, kurįo, deja, niekas ne
užstoja. . .

O Korėjos karo fronte ko 
munjstaį tebeina pįrmyn.
Upe Kum komunistų jau 

peržengta. Tiesa, jie čįa pa
klojo labai daug žmonių, (upės 
Kun vanduo buvo raudonas 
nuo kraujo), bet žygį te&ejo. 
žygį tesėjo.

Visa karo ugnis dabar su
koncentruota Korėjos vidury
je, daugiau į vakarų pakraštį, 
lygesnėje vietoje. Rytuose, 
siauras įš laįvų apšaudomas 
tarp kainų įr jūros pakraštys 
sunkįai pereinamas, — todėl 
čįa komunįstai jr n»ina. Kai 
vĮakarįnįame pakrašty komu
nistai yra įžengę apįe 115 my
lių, ligi Teajon, taį rytuose — 
jįe vos pusę to tėra tepasiekę.

JT aviacija priešą stipriai 
naikįna įr rezultatus galįma iš 
reikšti 11.000 : 500 santykiu. 
Bet gi komunįstai žmonįų ne 
sįgaili. .

Neramios žįnios apįe nau
jus pasįriiošįmus.

Plįnta vįsaįs šonais. Iš ana 
pus geležines uždangos ateina 
žinių, kad Maskvos padįr’.guo- 
tį susitarė Rumunijos, Bulga- 
ijjos įr Vengrijos komunįstaį 
duoti smūgį Jugoslavijai. Jų 
divizijos jau esančios pakc'iuį 
į Jugoslaviją. Plačiai rašoma 
ir kalbama apįe Sovįetų Sąjun 
gos ruošiamą smūgį tranui, 
prįeš kurį koncentruojami ka- 
įuomenė. Rytinė Vokietija 

taip Pat labaį „polįcinama“. 
Paskutinės žįnįos kalba apie 
Sovietų Sąjungos kariuome
nės pasįrodymą Šanchajuje. 
Ar taį yra^ kreipiama prįeš For 
prozą, ar prįeš sovįetįnę Kinį- 
ją Maskvos generalinės litų jos 
palaikymo sumetimais, dar ne 
įšaįškinta. Bet JAV aviacija 
nenuleįdžįa akįų budrumo 
nuo komunįstinjo judėjimo 
Kįnijos rytų pakrantėse. Vi 
sur komunįstai laiko karo įnį 
cįatyvą savo rankose.

Taigį: (karas plečjasi, įr at
sargiau bus. jeigu bus gerįau 
pasiruošta pasipriešinti, kaip 
taį šiomjs dienomis pasakė įr 
Kanados premjeras St. Lau
rent. (k.)
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Vjs daugiau i r daugiau ateį 
na įš anapus Atlanto pagalbos 
šauksmo balsų.

Užsįbaigus IRO globai, dar 
didelis mūsų tautiečių skaičius 
yra lįkęs Vokietijoje, Austri
joje, Belgijoje be jok jos glo
bos įr pagalbos. Ypač sunkio
je padėtyje yra atsidūrę sene
liai, nesveikatjngi ir nepajė
gūs djrbti ir užsįdįrbti sau 
pragyvenjmą.

Ypatingą rūšį reikalingųjų 
paramos sudaro Mažosios Lįe 
tuvos lietuviai, kurie yra lai
komi Vokietijos piliečiais įr 
ne tjktai nesinaudoja jokįa gio 
ba įr pagalba, bet atvirkščiai
— vokiečių jįe yra persekjoja 
mį įr spaudžįami, kad atsįsaky 
tų lietuvių tautos beį Lietuvos 
įr taptų vokiečiais.

Vįsį jįe y»a reikalingi pagal 
bos — ir medžįaginės ir mora
linės.

Tais reikalais vįsį mes turi
me susįrūpintį įr visi veiks
mingai prisjdėti prie jų para
mos organizavimo.

Praktįškįausia, atrodo, bū
tų, kad Kanados Lįetuvįų 
Bendruomenės užuomazga — 
KLB Apylinkių Laikinieji Or 
ganįzaciniaį Komitetai — im 
tųsį iniciatyvos įr pradėtų or 
ganįzuotį būtinąją pagalbą bei 
paramą.

Šįa proga, pavaįzduoti išdės 
tytįems samprotavįmams, pa
tiekiami ryškūs pavyzdžiai.

Štaį laiškas Lietuvos gydy
tojų mokytojo įr Lietuvos žmo 
nįų gydytojo Vytauto Didžio
jo Universiteto profesorįaus įr 
mokslinių darbų autoriaus pro 
fesorįaus K. V. Bujnevįčiaus:

„Gerb. Pone Kardlej!
Malonėkit man padėtį. Esu 

sunkįoj padėtyje. Vįsi iš čįa 
jau įšvazjavę. Kiti senesnį 
žmonės turėjo vaįkų ar gimi
naičių, kurie juos išvežė užjū’ 
rjn; mes gj nįekur nįeko ne
turime įr turime čįa pasilikti,
— be lėšų, be uždarbio įr be 

Žvilgsnis per Ameriką.
* MŪSŲ sostinėje, Čikago

je, veikia keletas taip vadina
mų lietuvišKų radįjaus valan
dėlių, kurjos kasdien į mūsų 
Įįtuvįšką visuomenę prabyla. 
Šenjau išgirdus tuos praneši' 
mus tįesiog norėjosi ant sie
nos šokti, — tokia buvo jų gre 
mėzdiška kalba. Dabar taiso
si, bet toiį gražu įkį vįsų reį- 
kjamų radijaus pranešėjams 
privalumų. Turinys su maža 
išimtimi veįk vienį skelbimai, 
daugumoje įvairių fjrmų rek
lama — biznjs. Kaį praneši
mų prįtrūksta, kartaįs kaį ku 
rie įš pranešėjų duoda, progra
minių dalykėlių, o kįtį net „po 
litįkos“ žinįų. Skaudu įr grau 
du visa taį klausytį. Vįsaį ne 
nuostabu, kad naujai atvyku
sį^ lietuvių daug tofkių, kurie 
atsidėję seka 1 kų radįjaus pra 
nešįmus. Sįe duoda politines 
žįnjas su gražiais komenta
rais. O klauso lenkų tik todėl 
kjti, kad dar tįek angliškai nė 
ra įgudę, ,kad jau galėtų klau
sytį anglįskaj. Be to lenkiški 
pranešimai neprastesni už ang 
lų kalba daromus pranešimus. 
Kada gi pagaliau susipras mū 
sų radįjaus valandėlių turėto
jai duoti gerus politiškus pra
nešimus, politines Žįjni'aĮs?

* DABAR čia prasidėjo ge- ponijoj. Neabejotina, kad kai 
gužynių sezonas. Kas sekma- kam jau turbūt teko Korėjos 
djenis bent po keletą įvairių fronte būtį.
įvairiausių gegužiniu estį. * PA TIRIAMA, kad Wa- 
Gražu įr smagu savųjų tarpe shįngtono sluogsnįuose Lįetu 
gryname ore pabuvoti. Bet vos byla darosi karštesnę ir 
tas smagumas veik tik tuo įr daug kas ją prįsimena, bent kį

paramos. Gal atsiras Kanado
je kaį kurįe mano buvę mokį- 
njai — gydytojai, kurie galėtų 
padėtį man? Ar pacientai?

Su pagarba
Prof. J. K. Buinevįčius“.

Toks tragiškas seno žmo
gaus pagalbos šauksmas.

Prof. dr. J. Meškauskas, jo 
50 metų mokslinio darbo įr 75 
metų amžiaus sukakčiai pami
nėti 1948 m. dedikavo savo 
mokslinį darbą „Elektrokardįo 
grafijos pagrindai“ įr siųsda
mas jam Savo knygą, parašė : 
,,Lietuvos mokslui įr medici
nai Tamsta esį labai daug nu
sipelnęs. . . Deja, tremtyje 
mes negalime tinkamai garbiu 
gųjų Tamstos sukaktuvių pa
minėti. . .“

Taigi, žmogus garbingas, 
nusipelnęs, daug nuveikęs. Ar 
gi galima jį palikti tokioje pa 
dėtyj ?

Prof. dr. K. Buįnevįčiaus 
adresas šįs: Innsbruck, Erzh. 
Eugenstrasse 17, Austria.

O štai kįtas faktas:
,,Malonįai prašau skirti „Ne 

priklausomos Lietuvos“ skil
tyse vįetos šiam mažam skel- 
bįmėliui — atsišaukimui:

„.Bonaventūra Juodvįršįs, 
buvęs Ukmergės mokytojų se
minarijos auklėtįnis, patekęs 
1945 metais } „raudonųjų iš
laisvintojų“ nagus įr išbuvęs 
Buchenwaldo kone, stovyklo
je beveįk penkeris metus, da
bar išėjęs į lajsvę, bet. netekęs 
sveikatos, gulį vienoje Vakarų 
Berlyno ligoninėje įr šaukįasį 
savo buvusių mokslo ir bendrų 
tremties beį nelaimės dįenų 
draugų moralinės įr materia
linės paramos.

Jo adresas: M. A. Jodwjrsz, 
Berlin ■ Carlottenburg 

S'talluponer Alle 31, 
Dr. Westrįc'k‘s Klinįk, 

Germany“.
Faktaį ryškūs įr aįškįnimų 

nereikalįngj. O kjek tokjų 
faktų, kurįe neiškyla viešu
mon? J K . .

baįgįasi — jokįo kįto įvairu
mo. Visą laįką alutį siurblį 
įkyru pasjdaro.

* PASAULIO Lietuvių 
Bendruomenės įgyvendinimo 
reikalu įr jos statuto klausimo 
nagrinėjimui ALT sudaro taįp 
vadinamą studijų komisiją. 
Ją sudaro keturių srovių ats
tovai po du nuo senesnės išei
vijos įr nuo buvusių tremtinių, 
taigi v įso 16 žmonįų. Toji 
komisija jau savo dairbą pradė
jo. Mat čįa JAV susiduriama 
tuo klausimu su vįetos įvai
riais įstatymais, papročiais įr 
pagaliau tam tiaromis politinė 
mįs tendencijomis, — taį nori 
ma PLB įgyvendinimo kiaušį- 
mą pagrindinai įšstudijuotį, 
kad tas kūdikis gimtų gajus 
įr kad jam būtų lemta amžįus 
gyventj. Komisija jau savo 
darbą pradėjo, bet vasaros atos 
togoms iur būt teks įkį rudens 
nutraukti. Bendrai vasaros me 
tu vįetos lietuvių gyvenamas 
kiek apmiršta.

* KORĖJOS įvykį aj palie
čia ir mūsų jaunuosius/ 
tremtinius. Daug 'kam įš jų 
teks eįtį karo tarnybon. Ke
liolika lietuvių buvusių trem
tinių jau dabar tarnauja tuose 
daliniuose, kurįe stovėjo Ja-

J. Paleckis prof. V. Krėvę ’ 
. Mjckevjciu kvįečia Prezįden 
tūron. Įvyksta graudus pasį- 
kalbėjimas. Prof. V. K. M- 
čįus atpasakoja savo pasikal
bėjimo momentus su Moloto
vu įr išdėsto Maskvos sprendi
mus — Lįetuvą įjungti į Tary 
bų S'gą. Paleckis, užklaus
tas, ar jam anksčiau buvę ži
nomi Maskvos sumanymai, at
sako :

— Taįp! — Tolįau J) Palec 
kįs prįsipažinęs, kad žinia jį 
taip paveikusį, kad jįs „išėjęs 
įš proto įr dabar gailisi protą 
atgavęs-1.

J. Paleckis, prof. V. Krėvės 
- Mickveičįaus žodžiais, ėmęs 
aišįkjntįs! ir pradėjęs verktį, pa 
šakodamas, kad prįjmdamas 
pasiūlymą sudaryti vyrįausy- 
bę, jįs buvęs apgautas,” nes jį 
G. Dekanozovas užtikrįnęs, 
kad Lietuvos nepriklausomy
bei pavojaus nėra.

Bajgus pasjkalbėjimą su J. 
Paleckįų, prof. V. KrėverMiC- 
kevįčiui skambina Maskvos bo 
sai — N. G. Pozdnįakovas įr 
G. Dekanozovas įr prašo pa
skirti valandą pasįmatytį.

Susitįkimas įvyksta 18 vai. 
Mįnįsterjo Pirmįninko kabi
netą.

Dekanozovas rejkalauja, 
kad, skubiausiai būtų atlikti 
naujojo seįmo rinkimo įr su
šauki mo darbai. Profesorius 
Vincas Krėvė Mickevičius 
bando spirtis, aiškįntį nepaian 
kias Seįmo rinkimo kampani
jos sąlygas, ekonominius - fj- 
nansįnįus krašto sunkumus, 
būsįmą ūkįnę suirutę įr p., bet 
Dekanozovas nenori nė klau
sytį, šiurkščiaįs žodžiais at
meta vjsus aiškinimus.

Lįcpos 4 d. 17 vai. J. Palec
kis sušatuįkįa Ministerįų Tary
bos posėd} įr jam pačiam pir
mininkaujant, svarstomas Seį
mo Rįnkimų Įstatymo projek
tas.

Prof. V. Krėvė Mickevičius 
mato, kad jo pastangos yra 
tuščios: vįešpatauja jėga ir ji 
daro taį, ką įsako Maskva.

O Maskvoje vjskas vyks
ta pagal planą, 

kurįs jau seniai paruoštas. To 
dėl Maskva, pasitikėdama so
vietiniais metodais, tą pianą 
įr skelbia. Įsidėmėtina: Lie
pos 3 d. Maskvos radijas jau 
paskelbia, kad Lietuvos Mi
nister ių taryba prįėmė patai
sytą seimo rjnkįmų įstatymą, 
kalį jis tuo tarpu dar buvo ne
svarstytas įr buvo priimtas tįk 
taį Ijepos 6d... Mat. De
kanozovas nesugebėjo įvykdy 
tj to, kas Maskvos buvo užpla
nuota ir praižįopsojo įspėti 
Maskvą neskelbti dar to, kas 
nepadaryta. . .

Trečioji okupantų ataka 
prjes spaudą.

Atsistatydinus V. Krėvėj, 
Mįnįsterįu Pjrmjninku skiria
mas M. Gedvilą, o į jo vietą 
Vjdaus reįkalų ministerįų J. 
Guzevičįųs, kurį s prieš ta j 
„Laįko“ redakcijoje tarnavo 
vertėju.

Guzevičius su Sniečkum, 
Maskvai įsakius įr pradėjo lie
tuvių likvidavimą, kurįs pra
dėtas nuo spaudos.

Mano, kaip „Lietuvos žį- 
njų“ vyr. redaktoriaus santy
kiai su kitomįs redak-mis jau 
buvo pakrikę, — daug jau ten 
buvo padaryta atmainų, pakcį 
tįmų. Todėl mažai ką galįu

Sovietinės užmačios, nors 
apįe jas nebuvo galima neį pa
rašyti, neį Py radiją paskelb
ti, bet jau vįsiems buvo mato
mos. Bet kaį kas vįs dar ne
norėjo prarasti vįlčįų, kad 
Lietuvos nepriklausomybė bus 
atlaikyta.

Čįa bent akimirkai norįu pri 
mintį prjes dešimtį metų mi
rusį buv. Lietuvos mįn. pirm., 
demokratinės Lietuvos kūrėją, 
Myįkolą Sleževičių. Jįs, jau 
mjrties patale gulėdamas, su
žinojęs, kad SSRS įveda Lie
tuvon karjuomenės įgulas, ne- 
piapr^staiį susijaudinęs pasa
kė.

— Tai blogaį! Lietuva ne
tenka nepriklausomybės. — Ir 
kreipda'masijs į stovėjusius 
prįe jo lovos vįenmįnčjus, iš
tarė: — Jūs curėsįte pakelti di 
dėlę jr sunkią kovą už Lietu
vos lajsvę. . .

Bet. . . kad įr prof. Krėvė 
MicĮkevįčįus, nors įš Molotovo 
pareiškįmų jau žinojo, kad So
vietų Sąjunga Lietuvą okupa
vo su tikslu ją prisįjungtį. vįs 
dėlto dėjo paskutines pastan
gas, kad kaįp nors galima bū
tų dar padėtį gelbėti.

Tačiau visos pastangos 
buvo tjktaj tragiškas ne
priklausomybės fjnalas. 
Nors trumpai tą prisiminki

me.
Prof. V. Krėvė MįckeviČįus 

daro žygius pals Maskvos ko
misarą Dekanozovą, (kurįo gar 
beį, beja, SSRS atstovybė bu
vo suruošusį prįėmimą. Daug 
kartų man teko būtį tuose pri
ėmimuose. Jįe būdavo gana 
lajsvi, be didelių ceremonijų. 
Tačiau prįėmimas Dekanozo
vo garbėj buvo nepaprastai 
nįūrus, be nuotaįkos — grei
čiau panašus į pakasynas, bet 
ne į rautą, nors gertį buvo ligį 
ausų.

SSRS atstovas Pozdniakovas 
mane pristatė Dekanozovui įr 
aš bandžįau su juo kalbėtis. 
Deja,. . . nebuvo kalbos, kaį 
žmonės susitinka galvodami 
apie dįametrališkaį priešingus 
dalykus).

Labaį įdomus
V, Krėvės pasikalbėjimas 
buvęs su M, Gedvjla, P, 
P„akarklju įr J. Palecjkju, 
Prof. V. Krėvės Mįckevį- 

čiaus žodžiais, M. Gedvįla jam 
pareiškęs, kad „jįs, kaįp ko- 
munįstas, patekęs į tokįą klam 
pynę, jog jam beljeka ar įš 
proto išeitį, ar nusišauti, ar 
l;aiuktj, kad jį nušautų. Kas
dien ateįna pas jį verkiančios 
moterys dėl suįmtųjų. Jįs ne
galįs tų ašarų pakęsti, beį yra 
bejėgįs kuo nors joms padėti, 
nes turį vykdytį komunjstų 
partįjos nuįajrįmus. Neturi 
teisės įr pasišaljntį, nes tuo 
apveju partįjos discįplįna 
grįežta įr į apleidus} savo vie
tą komunjstų žįūrjma, kaip } 
išdaviką, su kurjuo atatinka
mai įr pasįelgjama“. ,

Po pasikalbėjimo su Vidaus 
reikalų mįnįsterįu M. Gedvį
la, pas prof. V. Krėvę - Mįcke- 
vįčių atsįlanko Teįsingumo 
mįnįsterįs Povilas Pakarklis 
įr rejkalauja, kad būtų sušauk 
(f.s Mįnįsterįu Tarybos posė- 
dįs, kurįalme reikįą apsvarsty
ti ir priimti naujas Seįmo 
Rįnkimų Įstatymas.

Prof. V. Krėvė-Mickevįčjus 
bando aiškįntį, kad reikalas nė 
ra ^Įkubus.

SPAUDOS APŽVALGA
O VIS DĖLTO REIKIA REMTI TEISĖTUMĄ IR

„Tėviškės Žiburiai“, dary
dami Kanados Lietuvių Bend
ruomenės organizavimo ap
žvalgą, pasisako už legaliza-
< "V—MW -VK——RK—

tį pakartotinaį studijuoti, ją 
pradėjo. Bendrai tuose sluogs 
nįuose reiškiama dįdelįo pasi
tenkinimo ir kartu nusistebė
jimo lietuvių aktįngumu jr 
mokėjimu, kartu sugebėjimu, 
laiku, kam rejkįa, priminti sa 
vo bylos reikalą įr būti vįsur 
aktingais. Esą lietuviai šja
me atsitikime praneša daugelį 
kįtų tautų. Titnagas. 

pasakyti apie to momento ki
tus, redaktorįus, Išskyrus Joną 
Kalnėną, su kuriuo tęko susi
tikti jr plačiau išsikalbėti. 
Bet galįu papasakoti apįe sa
ve.

Kaip jw buvau minėjęs, 
Sniečkus su Guzevičium redak 
cijoms už nugaros, — gįrdėtį 
buvo, — formuojąs naujas re
dakcijas. Netrukus jos įr pa
sirodė.

„Lietuvos Žinįos“ bandė pa 
įmtį grynai informacinę kryp
tį. Tuo tikslu Juozas Jurgi
nis, buv. „L. Ž.“ koresponden 
tas Stockholme, „Varpo“ b- 
vės buvo paskirtas vyr. Redak 
torįum. Jįs įr vedamąjį straįps 
nį apįe persitvarkymą parašė. 
Bet. . . komunistų partįjos ccn 
zūra išmetė tą jo straipsnį, iš
metė jo parašą iš laikraščio, 
grąžįno vėl mano parašą, įr 
naujus bandymus lįkvidavo 
vienu mostu. . . O Jurginis iš 
Guzevįčiaus gavo pylos:

— Ką? Surnaneį gelbėti 
Liaudinjnkus? . . . Tuščios 
pastangos. . . ,

Matie tuo metu pasiekė ži
nios, kad 

UOKDARIAI. . .
Lįetuvą pro ružavus akinius.

Tokįą komunįstaj_ piešia vi
siems jos nepažįstantiems, o 
Lietuvos gyventojams, kaįp sa 
koma, „muilina akis“. O kad 
muilina štai įr kelį faktaį;

„Žydinčią Lįetuvą“ lietu
viams rodys. . . rusai: Podgo- 
reckaja, Panov, Poičenko. . .

,,Tįesa“ rašo apįe naujus pa 
statymus, bet taį yra tiktai 
mėlas, nes „Borįs Godunov“, 
„Parduotoji nuotaka^* įr kįtos 
minįmos operos — visos ėjo 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Nauja čįa tjktai tas, kad išmes 
tį lįetuviaį meninkaį jr jų vįe 
toje veikįia1 rusai: Delįcev, 
Grįgorjanįec, Trenįov, Med
vedev įr tt.

Taigi, sovietinė propaganda 
mauna savo klausytojams ru
žavus akįnįus ir sako: karto
kite, kad tai gražu.
Ir. prof. V. Mykolaitjs Puti

nas pakinkytas.
O kaį pakinkytas — reikia'

į r vežti. . . Ir veža, nors jr ste 
nedarnas. Nabagas. Nors jo, 
skįrtame užsienįams rašinyje, 
yra įr tiesos:

„Lietuviai matė, kaip bur- 
žuazįnįais laįkaįs pralobo 
fabrįkantai, bankįnjnkai, įmo- 
nįninkai, akcjnįy bendrovių 
direktorįaį, rangovai ir speku
liantai. . .“

Šitų dalykų Lietuvoje gale 
jo nebūtį. Taį tiesa. Bet irgi 
tįesa, kad tokjų buvo palygin
ti nedaug ir, oe 1o, tiesa reika
lauja pasakyti, kad buvo įl
inkių, kurįe nei pralobo, neį 
galėjo pralobti, nes jie tvarkė 
sį demokratiškai, o buvo ir te
ikiu, kurįe- tokjų būdu prakišo 
įr tai, ką turėjo.

Bet profesorįus jau vjsaj ne 
tįesą rašo, kad visa taį dabar 
yra liaudies nuosavybė. Taį 
yra faktinaį — komunistų par
tijos nuosavybė, į kurią darbo 
žmogus neturį nė mažiausios 
teįsės, kaip kad įr prof. Futį- 
nas parašytį objektyvią tiesą.

Putįnas net negalį pasakyti, 
kad jįs pakinkytas į komunįs- 
tįnį vežimą, kuris jam labaį 
sunkus, bet, profesorįus jame 
mažjau turį teisių, negu ark
lys, kurįs bent pro lanką galį 
pasįžiūfėti, ką jis vežąs. . .

vįmą neteįsėtaį ir netvarkin
gai susidariusių Apylinkių 
Laikinųjų Organizacinių ko
mitetų.

Taį reikja konstatuotį kaįp 
labai retaį spau je pasitaikantį 
faktą: kad spauda gintų netei
sėtą įr netvarkingą darbą.

Ta proga reikia pasakyti, 
kad lįgšiol KLB organįzavįme 
yra žinomas tįktaį vienas fak
tas, kad apylinkė kankintųsi 
dėl apylinkės laikinojo organi 
zacįnio komiteto sudarymo.

Ir vįs dėlto, rejkįa pasakyti, 
kad reįkįa laikytis teisėtumo, 
tvarkos įr ugdyti gerą valią.

Komjnformo pažmonįų 
pįknįkas.

„Liaudįes Balsas“ rašo, kad 
rugpjūčio 13 d. (velnįo tuzi
nas!...) Montrealjo komįn- 
formįnjnkai ruošiasi „pažmo- 
rajui“...

Taigi, jje — pažmonįaį, ne 
žmonės. Patys prjsįpažįsta.

Mandrapypkįuj teko girdėti, 
kad ten bus ne vjenį lįetuvįš- 
kaį kalbą pažmoniaj, bet vįsas 
Montrealio Komjnformas: len
kiški, ukrajnįetiški, vengrįš- 
'ki, lietuvjškj ir kįtokjomis kai 
komįs kalbą pažmonįaį. Žo- 
džju — visas komjnformas. . .

„XX Amžjaus“ redakcija 
jau ,.pertvarkyta“.

Dr. Ignas Skrupskelis išmes 
tas įi vįeton jo vyr. redakto’ 
rįum paskirtas geras Lietuvos 
pįlietįs, Kauno universiteto 
profesorįus Kolupaila, matyt, 
kaįp rusas ir pravoslavas. Reį 
kįa pasakyti, kad Lietuvos ru
sai jau visur turėjo pirmeny
bę, nors jįe būtų buvę monar- 
chistaj įr pabėgėliai nuo sovįe- 
tjnįo režjmo. Okupantas, mat, 
stengėsi Lįetuvą smaugti, 
kjek galjina, "Lietuvos piliečių 
rankomis. Naudojo rusus,

Laukiau savo ejlės. Ir jį, 
matyt, manęs lauįįė, nes tuč 
tuojau pasjbe'lde ir į mano du
ris.

1940 m. liepos mėn. bene 
8 d.

gavau SSRS atstovo Lie
tuvai Pozdnįakovo kvieti

mą užeiti j Rusįjos 
atstovybę.

Užėjau nustatytu laiku. Atsto 
vybės patalpos jau buvo su
jauktos. SSRS atstovas mane 
priėmė kįtupse kambariuose,

(Nukelta į 7 puslapį)

Įdomu, kad „progresyvieji“ 
įšsįskyrė iš žmonįų tarpo įr pa 
sįskelbė „pažmoniaįs“. . .

Gal taį įr pagal komunizmo 
doktriną: giidį pradžioje žmo
nijos buvęs komunizmas ir žmo 
n į ja užbaigsianti savo egzis
tenciją komunįzmu. . . Vadi
nasi, sugrįžimu į Neandertaljo 
ir Pįthecantropus erectus laį- 
(kus. . . Išeina, kad tas pažmo- 
nis — taį apėjęs vystymosi ra 
tą gyvįs, kuris ligšįol save va
dino „progresyvįu“. . . Nį- 
tsche buvo sugalvojęs nacį — 
vįršžmogį, o maskoliai — pa- 
žmonį. . . Nors įr nežmoniška, 
bet tjk kitonįška. Ką parodė 
viršžmogis, jau pamatėme, pa
žiūrėsime, ką gį parodys pa
žinotus.

Komunj'stai didžiuojasi.
„Vįlnis“ rašo: „ . . . nįekas 

šiandien nesjdžįaugia Judos 
pasielgimu. . .“ Tai yra tįesa, 
bet su išimtįmi, nes komunis
tai kaįp tiktai dįdžiuojasį Ju
dos pasielgimu: jie didžįuoja-
sj, kad įšdavė Lįetuvą oku 
pantui. . .

Kas tįesa, taį tįesa.
Švietimo komisaras Knyvr- — 

melagis.
J. Knyva iašo apie Lietuvos 

švietimą: „Buržuazinėje Lie
tuvoje švietimas buvo prieina
mas tįk turtingiems fabrikan
tų, dvarinjnkų, buožių, stam
bių valdįnįnkų vaikams“.

Taį gi melas, kurį nuginči
ja paėjo J. Knyvos pavyzdys. 
J. Knyva yra kumečio vaįkas, 
o aukštuosius mokslus baigė 
nepriklausomoje Lietuvoje. 
Bet J. Knyva pats sau priešta
rauja, rašydamas, kad dabar 
„liaudžiai prieinamas moks
las“, nes jįs rašo: „Tarybų 
Lietuvoje mokosi kas psnktas 
žmogus’ ’. Tajgi, ne v*si mo" 
kosi, ne vįsiems prieinamas 
mokslas, o neprįįklausomoje 
Lietuvoje mokėsi vįsį, nes 
mokslas buvo vįsiems ne tįk 
prieinamas bet ir privalomas. 
Jeigu tarybinėje santvarkoje 
mokosi kas penktas žmogus, 
tai keturį lieka be mokslo. Ko 
dėl? Kuo jje blogesnį už tą 
penktąjį? Kodėl tįktaį penk
tas turį teisę mokytis, o ketu- 
rį lįktį bemoksliais? Ar taį to- 
kįa komunistinė lygybė?
Kaįp kiaulė apelsinuose.. .
„Vilnis“ sužavėta Stalino. . . 

fįlologija. Nedakeptas popų 
seminarijos klįerjkas — Stali
nas prabyla apie filologiją. Ir 
įš „Vįlnįes“ jau matyti, kad 
Stalinas labaį menkai besi
orientuoja fįloiogijoje, nes ne
atsako į jam pastatytus „drau 
gų“ klausimus. Tįkraį gi, 
anot patarlės, „nusimano, kaip 
kiaulė apelsinuose. . .“

Tįktaį dįktatoriaį galį būtį 
tokiajs nachalais, kad drįsta 
kalbėti apįe dalykus, kurių ne 
išmano.

Mandrapypkįs,
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Socialinis draudimas yra pagrindinis darbo žmogaus reikalas.
SOCIALINIS DRAUDIMAS LIETUVOJE, ANGLIJOJE, RUSIJOJE, AMERIKOJE IR KANADOJE.

Vįsį mes, gyvenantieji Ka>- 
nadoje ir kituose kraštuose, 
ypač gį eilįniai darbininkai, 
kurie dažniausįai užsidirbame 
tįktai kasdieninį pragyvenimą 
įr bent kiek daugiau „juodai 
dienai“ susitaupyti negalime, 
visi mes esame labai intersuo- 
tį socįalinįu draudimu, kuris 
mus aprūpintu ligos, nelai
mių, senatvės įr tt. atvejais.

Darbo žmogus, kuris gyve
na įš kasdieninio savo darbo 
uždarbių, niekuomet netikras, 
kada jįs galį susirgti, kada jį 
galį ištiktį kotkia nelaimė, ka
da jis galį likti b e darbo. Šįe 
reiįkalali yra jo nuolatinių rū- 
psečių ir jo nerimo klausimai. 
Užklupo jį kokja netikėta li
ga, atėjo \kokįa bėda, — įr jis 
atsirudįa sunkioje nelaimėje.

Todėl darbo žmonių klase 
jau senįaį pradėjo rūpintis 
kaip nors tų nelaimių atveju 
apsįdrausti, užtikrįntį sau sau 
gesnį rytojų. Tįe darbo žmo
gaus rūpesčiai ne vįsur vie
naip rejškesi įr ne vienokiais 
keljajs eina.

Nepriklausomoje Lietu
voje darbo žmogui 

palyginti nedaug teko ‘kovoti 
dėl socialiojo draudįmo. Jei
gu ta kova kaip nors reiškėsi, 
taį ji reįškėsi per partijas beį 
kįtokįus politinius susįgrupa- 
vjmus. Partijos įskeldavo rei
kalavimus ir Lietuvos seimas 
(parlamnetas) ruošdamo įsta
tymus, juos leįdo įr vyriausy
bė turėjo tuos įstatymus vyk
dyti. Tokju būdu, Lietuvoje 
socjailinjs draudimas buvo 
vykdomas valstybiniu mastu. 
Patį valstybė rūpinosi sociali
nių darbo žmogaus draudimu.

Tįesa, staigiai tas nesįdarė. 
Socialįnio draudimo klausimai 
būdavo ilgiau svarstomi spau
doje, politinių arbai profesinių 
susigrupavįmų susirinkijmuo- 
se, įr tiktaį tada jau pereida
vo seimo instanciją. Bet, 
bendraj imant, tįe klausimai 
buvo vėlinami grejčjau ne dėl 
nenoro įvestį tą ar kįtą draudi
mo rūšį, kjek daugiau dėt to, 
;kad Lįetuvos valstybė buvo 
dar visai jauna, dar tįktaį or
ganizavosi įr dar nebuvo tįek 
pajėgi, kad visų žmonių socįa- 
Ijnjus reikalus iškart galėtų 
pajėgti sutvarkyti. Bet, viso
kiu atveju, nepriklausomoji 
Lįetuva sparčįaįs žingsniais 
ėjo prįe visuotinįo draudimo 
— ligos, nedarbo, nelaimingų 
atsitikimų įr senatvės.

Pirmieji senatvės draudį- 
mą gavo valdininkai, 

įš (kurių tįems reikalajms kas 
mėnesįs buvo atskaitomas tam 
tįkras uždarbio procentas. Ir 
visį valdįninkai įr tarnautojai, 
susilaukę senatvės, arba nete

kę darbingumo, gaudavo pen
sijas, įš kurįų galėjo pragyven 
ti-

Darojninkų draudimas
ėjo kjek kitaip. Darbininkai 
\ isų pirma gavo draudimą lį 
gos atvejaįs. Susirgus pačiam 
darbįninkui arba jo sjemos na
rį uį, buvo duodamas jįr gydy
mas įr išlaikymas. Tam tiks
lui buvo sudarytos Ligonių ka 
sos.

1939 metais Lietuvoje bu
vo 70 tūkstančįų ligonių kasos 
narių įr apie 60 tūkstančįų jų 
šeimų narpį apdraustųjų. Taįs 
pat metaįs nepriklausomos 
Lietuvos Ligonįų kasos turėjo 
apie 9 nijl. litų pajamų įr be
veik tiek išlaidų. Valstybės 
iždas davė tam reikalui apįe 
700 tūkslančįų lįtų.
Tai buvo primokėjimaį gjmdy 
vėms.

Ljgonjų kasoms įnašus da 
rė ir darbininkai ir darb
daviai, plįus valstybės iž

do primokėjimaį.
Ir darbininkas įr daibdavys 
mokėjo po 3 procentus nuo mė 
nesįnio savo uždarbio. Vadi
nas : kas gaudavo 300 Lįtų per 
mėnesį, i Ligonių kasas mo
kėjo 9 Ijtus.

Už tą darbįninkas gaudavo 
nemokamą gydytojo patarna-

Ottawa, Biržeijo mėn. 30 d. 
Formalus valdžios pranešimas 
sako, kad Kanada ekonomiš
kai yra geriausioje galimoje 
padėtyje sutikti kiekvieną ban 
— ■ xxr—>»<-■ vk ■ M

Donald Mc Gįll CBC Montre- 
alįo studijoje^ vadovauja Star
time Serįjaj sekmadjenjais 
8.00 p. m. per CBC Trans - 
- Canada tinklą. Liepos 9 d. 
girdėjome jo sudarytą muziki
nę programą, dalyvaujant žjno 
mįems Kanados prancūzų me
nininkams: Jeanne Desjardįs, 
sopranas, Rebert Savoje, bo

sas įr Julįette Joyal. 

vįmą, nemokamai vaistus įš 
džįo išmokėjimus, tįktaį ne įš 
vaistinės (aptjekos), nemoka 
mą gydymą ligoninėje, eigų lj 
ga buvo tokia, kad reikėdavo 
gultį ligoninėn, nemokamą 
dantų gydymą ir jų įstatymą, 
nemokamai akįnįus įr kita. Be 
to, jei sirgo pats darbininkas 
įr negalėjo dirbti,

Neprjklausomos Lietuvos pradžios mokykla Kauno priemiesty Šančiuose.

KANADOS GERBŪVIS KYLA
KANADA PASIRENGUSI SUTIKTI EKONOMINIUS BANDYMUS ■

dymą, kurjs galėtų būtį iššauk 
tas tarptautįnės padėties plė
tojimosi.

Prekybos mįnisteris Howe 
paskelbė statistinius duome
nis, kurje rodo, kad bendros 
krašto įšlajdos, įįmant įr val
džios išlaįdas, pramonėje, 
naujoms statybmos, mašinoms 
įr kjt. įrengimams 1950 rne- 
tajs bus $ 105.000.000,— di
desnės negu kad bu»»o numaty 
ta—$ 3.596.000.000.— šįų me 
tų pradžioje.

Privatūs įr visuomeniniai 
kapitalų investavimai, — žį 
novų tvįrtinimu, — yra realiau 
sį geros ateities rodikliai. In 
vestavįmo žymus padidėjimas, 
ypač vįduryje sezono, laiko
mas atsaku į komunistų viltįs, 
kad pasaulio demokratijos yra 
supamos depresijos.

Nauja įšlaįdų suma — $ 3. 
701.000.000.— yra 3% aukš
tesnė negu buvo pranešta 1950 
metų pradžioje ir 8% aukštes 
nė negu bendros krašto išlai
dos 1949 m.

Naujos išlaidos statyboms 
— $ 2.355.000.000.— yra 
13% didesnės kaip 1949 m., 
nors įšlajdos mašinoms įr ki

gaudavo darbįnįnko algos dy- 
darbdavio, o iš Ligonių kasų.

Gimdančios moterys (gim
dyvės) gaudavo specialius prį 
mokėjimus, kurįuos darė vals
tybės įždas, per Ligonių kasas.

Ligonių kasos turėjo savo 
ambulatorijas, rentgeną, dan- 

jo šeima tų gydymo kabinetus, sanato

tiems įrengimams — $ 1.346. 
000.000,— yra tos parjos, 
kaįp ir 1949 m.

Iš bendros krašto išlaidų 
programos, siekiančios $ 3. 
701.000.000,— beveik 22% 
yra už prekes, darbus, patar
navimus. Tas jau aįškjaį pa
rodo apimt}, kurioje yra kraš
to darbų įr pajamų už juos srį- 
tyje.

Investavimaj privačioje pra 
monėje įr prekyboje skaitomi 
daugiausįa padjėjusįos, lygi
nant su ankstyvesniais prane
šimais. Pramonė padidėjusį $ 
50.000.000.—. Taį sudaro me 
džįo gaminiai, popierius, 
transporto įrengimai ir mine
raliniai gamįnjai, išskyrus me 
talą.

Kasyklų pramonė padįdeju 
sį $ 20.000.000.—; statybos 
-------- $ 9.000.000,—; pre’kybj 
njai patarnavimai — $ 10.000. 
000.—. Tįk institucijų patar
navimai esą sumažėję $ 17.000. 
000.—, kajp patįrta, daugiau
sia dėl ligonių išlaidų sunrąži- 
nįmo.

Apįe du trečdalius bendrų 
krašto įšlaįaų padidėjimo, ly
ginant su ankstyvesnįu prane

rijas, poilsio namus įr tt...
Tokįu būdu buvo apdrausti 

darbininkai įr tarnautojai vi
sų privačių įmonių įr savival
dybių. Taįp pat buvo apdraus 
tį įr žemes ūkįo darbinjnkai, 
saimdįniaį.

Dienotvarkėje jau buvo se
natvės draudimas.

šimu, tenka skirti mašinoms, 
įrengimams įr statyboms.

Įšlajdos mašinoms j r įrengi
mams padidėjo $ 69.000.
000.—; statyboms padidėjo $ 
36.000.000.—. gyvenamų na
mų statyboms įšlaįdos padidė 
jo $ 23.000.000 —. Šie skaį- 
čįaį palygįnamįejį su anksty
vesniais pranešimais, kurie bu
vo numatomi 1950 metaįs. lo 
priežastis yra' statybų suakty
vėjimas įr statybos kaįnos pa- 
dįdėjįmas.

Pakitimai, kurie pasįreįškė, 
lyginant su ankstyvesnių pra
nešinu, nėra rezultatas įnves- 
tacjjos sąlygų pakeitimo. Taį 
daugįausįa dėl to, kad anksty
vesnis pranešimas buvo bazuo- 
tas 1949 m. gruodžio mėn. tu
rėtais duomenimis.

įšlaįdos remontams įr išlai
kymui, pagal ankstyvesnį pra
nešimą $ 1.518.000.000,— yra 
apje 1% didesnės dabar ir 
2% didesnės negu 1949 m.

Viduryje metų, kada darbai 
su daugelįu naujų projektų 
smarkiai pažengė pirmyn, Sta 
tįstikos Bįuruį susidarė gali
mybė padarytį daug pįlncsnį 
ir tikslesnį pranešimą.
Iš „The Gazette". — P. A.

Tįesa, šįs draudimas nebu
vo v įsai vientisas. Kaikurįos 
įmonės turėjo savo draudimą. 
Nebuvo taį sulieta į vieningą 
įstatymą įr vieningą draudį
mo sistemą. Bet nėra abejo
nių, kad su iajku visa taį bū
tų padaryta, nes socialinį o 
draudįmo klausimai Lietuvo
je buvo labai aptualūs ir spar
čiais žingsniais ėjo pirmyn. 
Pabrėžtina, kad jįe buvo daro 
mį valstybiniu, vįsos Lietuvos 
mastu.

Reikja suminėti taip pat la
bai svarbų darbo žmogui da
lyką :

įmonė ar įstaiga darbinin
ko be svarbios priežasties 
neturėjo teisės atleisti įš 

darbo,
kas, deja, mūsų gyvenama
me krašte yra nuolatinis įr 
mums tjesiog baisus reiški
nys.

Jeįgu Lįeiuvoje buvo atlei
džiamas iš darbo darbįninkas, 
taį įmonė jam apie taį turė
davo pranešt] prieš dvį savai
tes įr išmokėti kompensaciją. 
Kompensacija buvo išmokama 
jo paskutinės algos dydžio: už 
pįrmus 3 išdirbtus mėnesius — 
1 savaįtės atlyginimas, už pu
sę išdirbtų metų — 2 savaičių 
atlyginimas iš už pįrmirs pįl 
nai išdirbtus metus — 3 savai 
čįų atlyginįmas, tolįau už 
kįekvienus pįlnai įšdįrbtus rne 
tus — po 1 savaitės atlygini
mą.

Be to,
Lietuvoje buvo uždraus

tas naktįnįs darbas, 
Jeįgu įmonė tutėjo daug dar
bo, tai ji turėjo prįįmti dau
giau darbininkų, bet ne naktį- 
rnįs juos kankinti. Naktinis 
darbas buvo privalomas tiktai 
tose darbo srityse, kurios bū
tinai to buvo reikalingos: ge- 
ležjnkelįai, telegrafo tarnyba, 
ir tt.

Oja duotį, žįnoma, tįktai 
draudįmo grįaučįai, bendri 
duomenys apįe nepriklauso
mos Lietuvos socialįnįį drau
dimą.

Ta pačia proga nbrjsj pa
sakyti, kad nors kaį kas čia 
labai koiioja Nepriklausomos 
Lietuvos laįkus, bet kajp gi 
būtų geraj, kad, sakysime, Ka 
nadoje būtų tokje įstatymai, 
kaįp kad buvo nepriklausomo
je Lįetuvoje, — daugelis mū
sų darbininkų lengviau atsi
kvėptų jr pasidžįaugtų. Deja, 
Kanada įr dįdelė įr turtinga, 
bet socjalinįs draudimas yi a— 
joks.

Anot patarlės, „nėra gryčios 
be dūmų1 *, — tai ir Lietuvos 
gyvenimas turėjo savo trūku
mų, tiktaį darbįninkas tenai 
buvo žmogus, kurjo darbdavys 
taip neskrįaudė, kaįp skriau- 
džįa Amerįkoje. (b. d.)

Pasauliu susidūrimas
KAI SAULĖ BUVO SUSTOJUSI IR ŽEMĖ PRADĖJO 

ATGAL SUKTIS
Sensacinga Dr, Imanuelio

Dėl žemės įr kometos artu
mo kontakto įvykęs djdelįs 
karštis sukėlė didelį jūrų ir 
upįų vandens garavimą. Susi
darė dviejų rūšįų debesys — 
vandens garų įr dulkių. Tįe 
debesys aptemdė dangų ir 
slįnkdamį labai lėtai kabėjo 
lyg kokįa tiršta migla. Kome
tos uodegos paliktas dujų įr dul 
kįų keljas ji ugniakalnįų dū
mai jššaukė tamsą. Tos sąly
gos pasįlįjko per ištįsus dešimt 
mečius, ir dulkės tįk labai pa 
mažu nusėdo. Viename Egip
to papiruse dejuojama dėl bai
sios katastrofos, po kurios tam 
sybė apsiaubė žemę. „Saulė 
yra apgaubta įr žmonės nebe
mato jos švįesos. Niekas nega 
U gyventį, kai saulė yra ap
gaubtai debesų. . . Niekas ne
žino, kada yra vidudienis; ne
žymu jokio šešėlįo“.

Japonų kronika Nįhongį pa 
sakoja apįe laįkus iš ankstybo
jo perjodo, imperatoriaus Hį- 
ko-Mikoto laikais, kai buvo 
„nuolatinė tamsai“ ir „jokio 
skįrtumo tarp dįenos ir nak
ties* ‘.

Pasak ankstybųjų Maja in
dėnų užrašų, Amerįka per 25 
metus buvo apsiausta sante- 
mos, sekusios milžinišką ka
tastrofą.

Velikovskio knyga.
Pasakojama apįe žmonių 

migraciją centrinėje Polinezi
joje, kaįp paduoda tų salų 
aborįgenų tradicijos. Pasako
jama apįe vįeną jų vadą Te- 
-erui, kurs „gyveno įlgą laiką 
gjlįoje tamsybėje“ įr iškclįa- 
vo valtyje vardu „nusibodo 
Tamsa“, ieškoti šviesios ša 
lįes, ir po daugelio metų kelįo 
nės pastebėjo dangų po trupu
tį blajvėjant. Pagaliau jis pri 
plaukė sritį, „kur jįe galėjo 
□lįškįai matytį vįenas kitą“. 
Spėjama, kad nordikų „Dievų 
Sutemos“ turi galvoje tuos laį 
kus.

Toje katastrofoje žuvo visa 
augmenija. Irano knygos Bun 
dalhis sako, kad toje tamsoje, 
kurį sekė po Žvaigždžių ir pla 
netų kovos, „nuodingas Kvė
pavimas paplito ant vįsos aug
menijos ir ji netrukus nuvy
to“. Tamsoje prjvjso visokių 
bjaurių gyvių, įr per ilgą lai
ką nebuvo matytį jokįo žalįuo 
jančio daįkto, nes jokia sėkla 
negali užmegzti pasaulyje be 
saulės. Reikėjo daugelio me
tų, kol žemė vėl galėjo įšaugįn 
tį vegetaciją, jr tatai yra pa
duodama daugelio tautų žodį-
nįuose įr raštiniuose padavr jos tradicija, kurį pasekė „ilga kad, girdį, ten įr „upės pienu 
muose. žiema“ (žiemą: šiaurėje yrairmedum plaukia“.

Pasak Amerikos aborigenų 
padavimų, pasaulio if žmoni
jos atgįmįmas prasidėjo rūs
čios prįeblandos priedangoje, 
ir tas laįkas nurodomas, kaip
penkįoljktyjų tamsos metų pa 
baįga; ta prįeblainda dar truku 
sį dar 10 metų. Spėjama, kad 
tai buvo lajkas, kai Aarono ša
kelė išleįdo pirmuosius pum
purus. (Skaįčiaį 17:8).

Jei niekas nebeaugo, kaįp že 
mėje įšliko gyvybė?

Čia įr pareina Biblijoje ir kį 
tuose užrašuose minimoji ste 
buklįngojj mana.

Rasa, lietus arba snįegaa ta
da krinta, įcaį žemės atmosfe
ra yra pritvinkusi drėgmės ga
rų. Greičiausiai panašiu bū 
du atmosfera atpalaidavo ko
metos anglįes (karbono) ir 
vandeninio mišinio masę. „Ir 
kaj nakties metu ant stovyklos 
nusilejdo rasa, ant jos nukrito 
mana (Skajciaj 11:9)... to
kia smulkį, kaįp šalnos šarmas 
ant žemės (Exodus 16:14)... 
įr jį buvo balta, lyg koriande- 
iįo sėklos; įr jos skonis buvo 
kaip vaflės padarytos su me
dumi“ (Exoaus 16:31).

Jei mana krito iš debesų, ku 
rįe buvo ąpstipę vįsą žemę, taį 
ji krįto ne vįen Klajonių Dy
kumoje, bet vįsur, įr ne vienį 
įzraelitai, bet ir kįtos tautos 
turėjo apie maną kalbėti savo 
padavimuose.

Anais metais buvo vįsapa 
saulinis gaisras, sako Islandi-

tamsį, ilgą laiką be saulės). 
Tįk vįena žmonių pora įšiįko 
gyva vjsoje Šiaurėje. „Ta žmo 
nįų pora išsilaikė pasislėpusį 
uoloje per visą Surto gaisrą;
tuo tarpu jį rnjto ryto rasa“.

Indų Vedos sako, kad tuo 
metu, kaį nebuvo gal ima at
skirti dįenos nuo nakties, dan 
gaus ambrozija buvo vartoja
ma maistui (Ambrozija įr šįan 
dįen yra vadinama dievų duo
na).

Egipto papirusai mįni „dįe 
vįšką debesį ir didžią rasą“.

Graikai tą dangaus duoną 
pavadino ambrozija; graikų 
’ oetaį ją palygino su mana, 
jos skonjs buvo kaįp medus. 
Skystame pavidale ji buvo va
dinama nektaru.

Tas medaus šarmas krjtc dį 
deliuose kiekiuose, bet kelioms 
valandos praslinkus po aušros, 
po debesimis susirinkęs karš
tis tuos manos grūdelius jštir 
pydavo. Žemė žymįą dalį tos 
skystos masės sugėrė į save įr 
upės payįrto lyg pienu plau
kiančios. Senovės egiptiečių 
padavimais Nįlo upė kurį lai
ką tekėjo medumi.

Indijoje taį buvo vadinama 
„pacukrįntu pienu įr sriuba 
ežeruose“.

Ne tįk lotynų aptorjus Ovi- 
dius mįni „upes plaukiančias 
pienu įr saldžiu nektaru’’, bet, 
turbūt, jš tų gadynių yra ki
lęs įr mūsų piršlių vartojamas 
nuotakos dvarelio gyrįmas, 

Po katastrofiško su komsta 
susidūrįmo, kurs laikinai bu
vo sustabdęs žemės sukįmąsį, 
ji iš lėto vėl atsįtjesė įr įsisu
ko. Ir štai, pasak Velikovs- 
kjo, mes susiduriame su stebi
nančia misterija. Mūsų plane 
+a dabar sukasi iš valkarų į ry
tus. Ar taįp amžįnaj buvo? 
Atrodo, kad senovės žemėla
piai ir braižiniai rodo priešin
gai! Viename Egipto antka
pyje lubose yra išpaišyti dan
gaus braižiniai, parodą, kaįp 
dangus buvo Viduriniuose Ry
tuose prjes įr po kataklizmo. 
Ir čįa nurodytas visiškas prje' 
šjngumas. Platonas savo vei
kale „Valstybės vyras“ rašo, 
apie „pakitėjimą salulės įr ki
tų dangaus kūnų patekėjime ir 
nusileidime, kaįp anais laikais 
jįe lejsdavosi anose vietose, 
kur dabar jįe pateka“. Ir kį»k 
tolįau jįs prįdeda: „Kajkuriajs 
perjodaįs pasaulis turį dabar
tinį apskritinį sukįmąsį, jr ki
tais periodais jįs sukasi prie
šinga kryptimį. Iš visų paki
timų, vykstančių danguje, tas 
atsigręžimas yra didžiausias įr 
vįsiš(kas‘ *.

Velikovskįs aįškįna tą reiš
kinį gamtos mokslo patyri
mais. Mūsų žemės kamuolys 
yra milžiniškas magnetas. 
Kaį žaibas užgauna magnetą, 
jis atgręžia magneto poljus; 
kas įkį tol.buvo šiaurė, virsta 
pįetais įr priešingai. Mįlži- 
nįšku mąstu imant, toks žai
bas ta(rp žemės įr kįto dangaus 
kūno, sakysįm, kometos, galį

moment ai įai pakeįsti žemės 
magnetinius poljus. Geolo
gijos (žemės mokslo) užrašai 
rodo, kad kažkas panašaus yra 
įvy^kę. Pav., geofizikas Alvįn 
Green McNįsh rašo:

Kaį kurįų ugninės (igne
ous) uolos formacijų tyrimas 
rodo, kad žemės poliarumas 
geologimaįs laikais turėjo bū 
tį visįškai prįešįngas“.

Ką gi pagaliau Venera (Ve 
nūs) arba Aušrinė turį bend
ra su visoinjs tomjs katastro
fomis, privedusiomįs mūsų že
mę prie pat pražūties kranto?

Į taį atsakydamas Dr. Veli- 
kovskįs pats prįleidžįa, kad 
šis iklausįmas veda tįkraį labaį 
tolį.

Pirmojį kosminė katastrofa, 
susįeta su naujosios žvaigž
dės Aušrįnės arba Veneros pia 
netos gimjmu įvyko, kaįp sa
kyta, žydų įš Egipto įšėjimo 
laikaįs ir antroji 52 metais vė
liau, pranašo Jošuos laikais.

Po to sekė ištįsį septyni 
šimtmečiai, per kurįuos žmo
nių giminė žemėje, kurjos men 
kai bebuvo lįkę nuo pirmųjų 
katastrofų, gyveno nuolatinėje 
haįmėje naujų katastrofų, ku
rios tįkrai kartkartėmįs kad ir 
mažesnįu mastu pasitvirtino. 
Ir tų laįkų astrologai jau tiek 
pažįnojo dangaus kūnų santy
kius, kad pranašai galėjo veįk 
neklysdamj atspėti naują artė
jančią katastrofą.

(Bus daugiau). J
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Vaikų paralyžius
—RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS. —

(Tąsa iš prateito nr.)

Pastaraįsįaįs metais buvo 
atkreiptas dėmesys į namines 
įr šiukšlines muses, pagautas 
gamtoj laįke epidemijų: jose 
buvo randama polįomyelįto vį 
rusų: ypač tose srityse, kur 
musės lengvai prieidavo prįe 
išviečių. Kadangi sergančių
jų išmatose yra nesuskaičjuo 
jama virusų daugybė, taį su
prantama, kad epidemijų me
tu kanalizacijos tunny jų yra 
begalės. Turįnt taį galvoj, 
galjma išaiškinti ir epidemijų 
išsiveržįmus vįdū vasariais, 
kada prisiperi begalės musių, 
kurįos mielai talkjninkauja li
gos sėjime.

Epidemijų metu galį būti 
apkrėsti ir maįsto produktai, 
ypač pienas įr tuo būdu galį 
atsiverti dar vienas ligos šal
tinis.

Yra įrodymų, kad viru
sai pagreitintai paniekia gal
vos beį nugaros smegenis jeį 
kokiu nors būdu būna sužalo
ta rykle ar žarnų gleivinė. 
Švelnesnioji — ne paralytįnė 
forma gali simuliuoti papras
tų gerklės įr viršutįniųjų kvė
pavimo takų uždegįjpą, lydi
mą galvos skausmų įr piktini
mo vemti arba skrandžio įr 
žarnų sutrjkimų (dažniau bū 
na vįdurių utžlaįkymas) su vė 
mimu. Pakįlęs karštis būna 
beveįk pastovus palydovas. 
Tiems laįmingiseiems, kurįems 
virusai nesužaloja nervų siste
mos ar tepalięčia ją labai švel
niai, liga tuo ir baigiasį įr li
gonis ar net įr gydytojas gali 
tai palaikyti gripu ar paprastu 
,,persišaldymu“.

Kitais atvejais po kelių die 
nų lįga pereina į parą lytinę 
formą ir artsjranda centrinės 
nervų sistemos sužalojimo 
reįšįkiniai: raumenų skausmai 
įr pastįrimas beį atsitiktiniai 
trūkčiojimai ir sprando beį 
stuburo standrumas* (ligonis 
negalį prilenkti smakro prįe 
krūtinės). Ligonis dažnai bū
na mieguistas, paraudusiu vei
dų, kartais prakaįtuoja įr. . . 
pastįreiškįa paralyžįaį.

Karštis krinta prieš pat pa
ralyžių pasirodymą ar tuoj po 
to. Dažniausįaį paralįžuoja- 
mos kojos (sudaro apie 50% 
vįsų parąlytjjjjų atsitikimų!), 
rečiau rankos, stuomo įr kita.

Dėl ko įvyksta paralyžjai? 
Raumenims susitraukti beį^at- 
sileįsti, o tuo pačįu įr judėti 
galūnėms įsakymą duoda mo
toriniai nervai, kurių centrai 
yra galvos, o „skyrįaį“ — nu 
garos smegenyse. Virusai 
daugįalu ar mažiau sužaloja 
visą centrinę nervų sistemą, 
bet dažniausiai sunaikiną ,,mo 
toriukus’ ‘ — t. y nugaros sme 
genų motorines nervų celes 
įr tuo iššaukia vįsų valingų 
įaumenų paralyžių, bet pa
prastai šis naikinimas vyksta 
žįdįniais. Taigi ligos pasėkos 
prįklauso nuo to, kįek sunai
kinta „motoriukų“ įr kurioj 
vįetoj. Tragiškiausios pasek
mės būna kaį virusai užpuola 
Pailgąsias smagenėles, kur 
yra svarbiausi gyvybės, ypač 
širdies veįkimo įr kvėpavimo 
centrai. (Todėl įr šūvis į 
sprandą • pakaušį būna taip 
sėkmingas! . . .). Kaį paraly- 
žuojamį kvėpayįmą tvarkan
tieji krūtinės raumenys — už
dusimas yra neišvengiamas 
jei ligonis nebus skubiai įdė
tas į specialų aparatą, pavadįn 
tą „geležiniais plaučiais“.

Atrodo, kad regėjimo, klau
sos įr inteligencijos centrų vi
rusai nepalįečia. Paralyžius 
nesįbaigia vįenų ar kitų galū
nių nevkldymu, bet vėliau 
vyksta! tolimesnį pakitimai: 
raumenų nykimas, sąnarių 
pritraukįmai bei kitokį kūno 
sudarkymai. Bet tam tikras pa 
ralyžuotųjų nuošimtis galį pįl 
naĮĮ pasvejkti, o kitų stovįs laį 
kuį bėgant galį žymiai page
rėti.

Mįrtingumas įvairiame am
žiuje įr įvairiose epidemijose 
būna labai įvairus įr amerikie
čių duomenimis svyruoja nuo 
5 įkį 20% visų sergančių. An 
gljjoj 1947 metų epidemijoj iš 
.1000 gyventojų sįrgo 2 žmo
nės; taigi, palietė apie 100. 
000 gyventojų ir mįrtingumas 
buvo 6,8%. Dįdesnis mirtin
gumas būna ligi 1 ir per 20 me 
tų amžįaus.

Gydymas yra nesekmįngas. 
Ar gydysi brangiausiais vais
tais ar „užkalbėjimu“ * — re
zultatai bus tįe patys. . . Ten 
ka pasitįkėti vįrusų „gera va
lia*“... Labaį svarbus daly
kais yra geras slaugymas, sveį 
kas ir lengvas maistas, ramy
bė jr jaukį, maloni aplinka.

(BL).

Jonas Nevardauskas
ŽEMĖ ŠAUKIA

Tėvynes židįnįo ugnelė vėtrų išpustyta, 
Lįepsnoję laužai, metų dulkėm apnešti, 
Per amžįus kovose kariai ten kritę, 
Jūs šaukiat mus, grumstelįuos žemės pavergti. 
Kasdieninjuos reikaluos ir puotose paskendę, 
Pamirštam vasarą įr žydinčius laukus.
Ten leįsisi saulė, javo varpos bus pribrendę, — 
Armonikos skrįs aįdaĮs vakaraįs griaudus. . .
Saulėti Nemuno krantai ir vyturėliai, 
Bažnyčių bokštaį, pilys įr kalnai, 
Į gimtąjį sodžių šaukiu mus sugrįžti veljaj, 
Prįe Žemės motinos priglausti širdį amžinai.

Montreal, 1950 m. birželio 28.

Dr. K. Griniaus fondas
Dr. Kazys Grįnius per 67- 

rįus metus daug dirbo varpi
ninkų - demokratų - valstiečių 
liaudįninkų politinėje srovėje. 
Labaį gražiai reiškėsi lįetuvjų 
spaudoje, visuomenėje įr Ne
priklausomos Lietuvos Res 
publikoje. Nelemtųjų bolševį- 
kįnės įr vokįškosįos okupacijų 
metu be atvangos kovojo lįetu 
vių persekiojimams sustabdy
ti įr Lietuvai laisvę grąžinti. 
Begyvendamas JungUįnese 
Amerikos Valstybėse įr pasta
ruoju metu Chjcagos mįeste, 
Dr. Kazys Grjnįus nuolat kė
lė balsą Lįetuvių Tautos dabar 
lies įr ateities klausimais, žo
džiu ir raštu dįrbo Lietuvos įš 
laįsvinįmo darbą. Jis konkre
čiai vykdė daug vjsuomeninįų 
ir kultūrinių darbų. Būtina 
Dr. Kazjo Grįmaus pradėtuo
sius darbus tęstį, jo visuome- 
njnjus įr politinius siekimus 
skleisti ir vykdyti. Besįekįant 
Dr. Kajzjo Grįnjaus idealų, ge
riausiai galima pagerbti patį 
Dr. Kazį Grįnįų, kaip garbin
gą žmogų, vefjkėją, visuotne'- 
njninką, spaudos darbuotoją, 
valstybininką. Šitiems dar
bams reįkaiingos lėšos. Tat ge 
raį buvo suprastęs ir Dr. K. 
Grjnjus, pats aukojo įr rįnko 
lėšas, sudarydamas gražią pra 
džią jo paties vardo fondui.

Š. m. birželįo mėn. 8 d. pa
laidojus gįlios atmįnties Dr. 
Kazį Grįnįų, į antrą dieną, bįr 
želįo mėn. 10 d. susirjnko Chi- 
cagoje artimi Dr. K. Griniaus 
siekimams visuomenės veikė
jai, pagerbė garbingojo vQljo- 
nio atmintį ir nutarė organį- 
zuotį Dr. Kazio Griniaus Fon
dą jo vykdytiems vįsuomeni- 
nįams darbams tęstį jr finan
suoti. Susirinkusieji tuoj pat 
sudėjo ir pasižadėjo įmoįkeli 
310 doleiįų. Slaptu balsavį- 

mu įšrjnko Laįkįnojon Dr. Ka 
zjo Griniaus Fondo valdybon 
dįplom. teis. Mečislovą Mac
kevičių, adv. Liudą Šmulkštį 
jr adv. Joną Kutrą.

Laikinoji valdyba tuoj pat 
atįdarė Dr. Kazio Griniaus 
Fondo einamąją sąskaitą N r. 
26945 — District Savings and 
Loan Association — 3236 So. 
Halsted Street, Chicago, Ill.

Fondo adresas: Jonas Kut- 
ra, 1757 W. 5Tst Street, Chi
cago, Ill. Telefonas — PRos- 
pect 6 7238. L. Š.

LIETUVIU KALBOS VADO 
VO PRENUMERATORIAMS

Vokietijos Lietuvių Bend
ruomenės Valdyba praneša vi
siems Lietuvių Kalbos Vado
vo'* prenumeratoriams, kad 
knygos prenumeratą padidi
nus, įvairiuose kraštuose pre
numeratorių tarpe kilo neaiš
kumų, kurįucs išaiškiname se 
kančiai:

1. Įmokėjusieji pradinį „L. 
Kalbos Vadovo“ prenumerajos 
mokestį Vokietijoje 10,— 
DM, Anglijoje įr Australijoje 
— 16 šilingų, Kanadoje įr JA 
V — 2,—$ už egz., turį dabar 
Įmokėti tįek, kįek tuose kraš
tuose gyvenę ir užsakę „Ljct. 
Kalbos Vadovą“ moka, nežiū
rint į tai, kad jįe pradinį pre
numeratos mokestį yra įmokė 
ję kurioje kįtoje nors valstybė 
je (pav. Vokietijoje įmokėjo 
DM 10,— ir apsigyvenę JAV 
damoka 1,5 $, nes jr JAV gy
venę įr užsakę damoka taip 
pat 1,5$).

2. Papildomą prenumeratos 
mokestį „Lįetuvių Kalbos Va
dovo“ prenumeratoriai įmoka:

a. JAV gyvenamieji — Mr. 
•J. Audėnas, 14 Towsend St., 
į’oston - Robury, Mass.

b. Kanadoje gyvenantieji —

Angį“ kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

IV. ANGLŲ KALBOS SĄRANGA.
Trumpai susipažinę su bū- sįme kiekvienoj kalboj. Bet 

dingiausįais bruožais angių toks gareiias galūnių nykimas 
kalbos raidoje, stabtelėję kiek galjma pastebėti tįk anglų kai 
tjes jos tartimi, dabar meškį- boję. Jis ryškus stenajsiajs laį 
me žvįlgsnį į anglų kalbos są kajs, jįs tęsįasj viduriniais am
rangą. Tiesa, jau įr anksčiau 
ją paliečiau, benagfjnėdamas 
pačįą raidą. Pabrėžiau anglų 
nepasotinamą alkį savintis ki
tų kalbų žodžius, iškėlįau se
nų spalvingų galūnju praradi
mą ir žodžių sutrumpėjjmą ikį 
vįeno skįemens.

Žodžių sutrumpėjimas anglų 
kalbaį dar žiloj senovėje nete
kus gallūninįo kirčio, buvo na 
turalus reiškinys. Jį pastebė-

Mr. P. štuopisi, 104 Wright’ 
Ave, Toronto 3, Ont.

c. Anglijoje gyvenantieji —
Lįthuanįan Association in 
Great Brįtajii, 2, London 
Mews, London Street, London 
W. 2. x

d. Australijoje gyvenantieji
— Mr. J. Giušauskas, Werona 
Ave, Ascot Park, Adelaide, S. 
A.

e. Urugvajuje gyvenantiems
— Legation de Lithuania 
Montevideo, 21 de Septembre 
2511, piso 0 - to.

f. Argentinoje gyvenan
tiems — „Laiko“ administra
cija, c. Mendosa 2280, Villa 
Pravenįr, Avellaneda.

g. Brazilijoje gyvenantiems
— Consulat Lįthuanįe, Rua 
Jaguariba 477, Sao Paule.

h. Venezueloje gyvenan
tiems — Mr. J. Stanevičius, 
Avenįda Montes de Oca 206, 
Valencįja.

į. Kolumbijoje gyvenan
tiems — Mr. St. Sįrutis, Apar 
t ado aero 42 — 33 , Bagota.

j. Čilėje gyvenantiems — 
kun. dr. T. Narbutas, c. Au
gustinas 1781, Santiago de 
Chile.

3. Prenumeratoriai, įmokė
ję mūsų atstovams kituose 
kraštuose pilną „Lietuvių 
Kalbos Vadovo“ prenumera
tos sumą, įr nurodę savo adre
są, o Vokįetįjoje gyvenantieji
— įmokėję VLB nės Valdybai 
Munchen 27, Rauchstr. 20, 
veikalą gaus įš Valdybos tie
sioginiu paštu.

4. Pavjemems prenumerato 
rįams, užklausųsiems mus tįe- 
si°giniaj, atskirų paaiškinį- 
mų, išskyrus tik Išimtinus at
vejus, nebcsįųsjme.

Vokietįjos Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba.

zįalis jr nenustojo naujaisiais 
laikais. Palygindami anglų 
įkalbos žodžįus, kaip jie rašo
mi įr tarįamį, matysime, kad 
žodžjo tarjmas trumpeąpjs ne
gu grafinįs jo vaizdas. Kadan
gi grafinis jo vaizdas yra se
nesnis negu tarimas, taį aįš- 
ku, kad toji tendencija neįšny- 
kusį. Taį patvįrtina įr žvilgs
nis į aitskirus žodžįus, žodžių 
jungįnįus įr net ištįsus saki' 
nįujs.

Jei jau jr ankščiau trumpino 
žodžius, taį tas vyko nesąmo
ningai ir evolįucijos būdu. Pa 
vyzdžįuj, šiandįenįnįs žodjs 
„ord“ sutrumpėjo iš angų sak' 
sų „hiaford“, kurįo senesnė ly 
tis „hlafweard“ reiškė „kepa
lo saugotojas“, arba žodjs la
dy „ponia“ įš anglų saksų 
hlaefdįge „kepalo minkytoja“. 
Be't šiandįen dirbtinu būdu 
nukerta žodžių dalį. Kartais 
įsigali žodžįų galas, kaip bu« 
iš omnįbus „autobusas“, pho
ne iš telephone „telefonas“, 
bet dažniausiai mėgstama pra
džia, kaįp photo įš photograph 
,,fotografįja“, prep įš prepara 
tįon „pasiruošįmas“, cab įš 
cabriolet „vežimas“, pub įš 
public house „aludė“, exam iš 
examination „kvotimai, egza- I 
mįnaį“ arba bjke įš bjcykle 
„dviratis“ jr tt. Šįoje srityje 
afmerikieČįai toljau pažengę, su 
trumpindami net vįensįkicme- 
nįus žodžįus, kaip hįgh į hį 
„.aukštas“, through į thru 
„per, pro, kiaurai“ įr tt. Čia 
įš dalies norėta suprastinti ra
šybą, o įš dallįes sutaupyti lai
ką.

Time is money „laikas pini
gai“ yra mėgiamas anglų sak 
sų posakįs, kuris atitinka jų 
kalbos dvasią įr jų būdą. Ang 
lai išsivystė į skubančią, bė
gančią tautą. Tat vengs ilgų 
frazių, nįeko nesakančių žo
džių. Paklausus anglą, kaip 
jam sekasi, trumpai atsakys: 
fjne „puįkiai“ arba not too 
bad „neblogai“. Trumpas, šab 
lonįškas atsakymas. Priešin
gai, mūsų žmogus paklaustas 
individualiai atsakys, dažniau 
šiai pabers vįsą eįlę žodžįų. 
Anglas santūrus, vartos ko ma 
žįausįa žodžių. Bet apie tai 
dar vėliau. (B. d.)

,— Mes patys išsiskyrėme, jaukįaį. Kada po muzikos pa- 
<— beveik tjngiaj pasakjau aš. sįgirsdavo kalba, Stasys ješ- 
— Kodėl tu stebiesi, jęį ir kįtį kodavo kitos stoties. Lyg 
mus skįria įš savo tarpo? skęsdami mes griebėmės už

— Taį tu dar nepąsjpiktį- muzikos, bet širdyje vjstįek 
naį? Tu galėtum vėl eįtj į baž buvo nyku.
nyčįą, kurioje tu nematai pa- Atsigulėme mes vėlai. Sta- 
praščiausįo žmoniškumo? sys susirado mano ranką, ji’

— Galėčiau. Man tjk būių gaj ją spaudė, tartum ješkoda-
neapsakomai sunku. Aš eį‘ mas mano artumo, kol, paga- 
čjau, kaip nusidėjėlė. lįau pratarė:

Stasys nekantriai truktelė- — Tjkėk man, Stefa, aš nįe 
jo pečiaįs. kad nebūčiau pareikalavęs iš

— Man trūksta žodžįų. Tu ta^ęs tokįos aukos, jeį aš .bū- 
pnsiduodį tada, kada reikia su ėjau žinojęs, kaip sunkiai tu 
kiltį. Argi žmogų, laisvą žmo turėsį taį pergyventi. Aš ta- 
gų, gali sukaustytį ir pafverg- rįausį tave įtįkinęs visam am- 
tj kokįe nors paragrafai? Ar- žiuj įr nenujaučiau, kad kada 
gi kit£žmonės turį tvarkyti ta nors galėtų ateiti toks neper- 
vo gyvenįmą? Juk tu jautiesi maldaujamas gaįlesys.
kalta vien todėl, kald mįnia ta- Šiltesnis jausmas užliejo 
ve kaltina. maįno širdį. Savo žodžiais Sta

— Be reikalo tu mane įti- sys, rodos, sugrąžino praeitį, 
kįnŽji, — atsakiau. — Pirma kada mes dar buvome laįsvi 
pakeisk gyvenįmą. Jis eįna sa pasirinkti, ir buvo lengva, tar 
vo keliu, jjs yra visumos valia turn pabudus besidžįaugįant, 
įr aš norėčiau prie jo pritapti, kad taį buvo tįk sapnas. Aš 
Aš nuoširdžiai gailiuosi, kad mąsčiau ir kalbėjau tartum pa
mes ne oažnyčįoje susįtuokė- tl sau:
me. Ir aš niekad sau nedova- — Gal mes nejautėme baž- 
nosįu, kad aš taįp lengvabūdįš nytįnjų apeigų grožįo, gal mes 
kaį tavęs paklausiau. netikėjome, kad jos yra dau-

Patylėjęs Stasys paklausė: giau, negu paprastas dviejų
— O jeigu aš būčiau su tuo žmonių susitarimas. . . Bąt ko

nesutikęs? - dėl mes išsiskyrėme įš tukstan
— Aš turėjau tavęs atsisa- čių? Mes nuo daug ko atsisa

kyti, — atsakiau neabejoda- kerne jr nįeko mainais už taį 
ma. — Kiek atsimenu, tu ir negavome.
pats esį man 'kalbėjęs, kaįp Lyg guosdamasį lyg atsipra 
graži atrodo iširusį meilė. Bū- šįnėdamas Stasys bučiavo ma
tų likęs bent brangus prisnnį- ne. Mes buvome ‘ nelaįmės 
nįmas, o dabar — dabar aš ga- draugaį. Kažkur čįa.pat jau’ 
lįu tjk gailėtįs. tėsį ašaros, tįktaj nebuvo ap-

Stasys nįeko man neatsakė, maudo ir pykčio. Pagaliau 
Praėjo nemažai laįko. Aš pa- nuovargis mus įveikė, įr mes 
sikėlįau įr nuėjau parengtį va užmigome.
karionės. Pašaukiau Stasį prie Rytojaus dieną aš vėl ašt- 
stalo. Jis valgė tylėjda'mas, o riau pajutau tįkrovę, kurįaį ne 
aš negalėjau nįeko paimtį į svarbu buvo, kad mes užmigo 
burną. Po vakarienės Stasys me susįtaikę ar vjldamjesi, jog 
užsuko radiją. Laįkas ėjo ne- mes patys savo gyvenime esą-

n k r a da. Gal tU vengi manęs, kaįp damas iš visų kitų, įr ką aš
vytaUTaS U U D r a kaltininko, bet įš tikrųjų ap- pergyvenau per vjsą tą laįka.

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ swi bite
mums reikėjo spirtis. Jei aš ,_  i Tr itameROMANO IŠTRAUKOS kur kaltas, tu gailį mane kai kt|7vo™ *' Ir kaS JltmS UZ‘
tjnti, tįk man skaudu, kad

10. nįeko apie save nematai. Tu tarp mūsų atsistojo ne mūsų Jis spėliojo, kas būtų galė-
Stasvs (ėjo į miegamąjį. Al ne8irdi> ką žmonės aplinkui priešingumai, o svetimųjų už- jęs paskleisti tas kalbas. Iš

girdėjau jį prisiartinant. Tuo kalba- Tu ir sąžinės ne- mačįos, kurios mus lyg nelai- ?}eko J?s negalėjo prasidėti, 
jau jis ką nors pasakys, palies girdi- Manai man didelė Sar’ ‘"ės draugus, turėtų kaip tįk Matyt, Kas nors žinojo, Kad
mane Dieve! Aš negalėjau bė> kai l mane ži°ri kaiR > iš’ dar daugiau jungti. mes ne bažnyčioje buvome su-
psfcisiėptį. . . Kad bent jįs ma tvirkėlę, gyvenančią su tavimi _ Nekaltink kitų, kada ?ltuokę' 
nęs nejudintų, kad bent nekal- be sutuoktuvių? Žinoma, tu pats sau duobę išsįkaseį. — Bet įš kur teis fanatįš-
betų! Nieko, rodos, taip neno’ negirdėjai, tu nekaltas bet ko- _ lšs:kas:au? reigu :r ta,-p kas noras kjtą apjuodinti, tar- 
rėčįau, kad tik jis išnyktų, dėl tu nepagalvojai, kad tarp _ aš išsikasiau nežinodamas. ;um už k9 atkeršyti? Kad įr 
Net nežinojau, piktas ar gerai 0UtU Nemanyk, kad aš neturiu taT_šuo kaPinėse- Ir kas Jiems
jausmas jį nuo manęs stūmė. Aš truputi nutilau. Stasys drąsos pažiūrėti teįsybeį į kiįūva, kad kįtas kitaįp galvo-

— Kas tau, Stefa? — jšgįr ne tuojau susigrįebė man atsa- akis. Argį mes galime tik ap 3a tĮk:i?. TaiP negražiai ty-
dau aš jo susirūpinusį balsą. ky*i- Jis stovėjo lyg apstui- gajlestauti? Algį mes nebe- kįto! Tartum iš tikė-
Jįs atsisėdo prįe manęs įr už- b?s- Nė akimirksniui aš nesu- turime neį jėgų, neį pasitikę Jimo jie semtų neapykantos,
dėjo rankas man ant pečių, sįrūpįnau, ką jįs galėtų jausti, jįmo ką nors veiktį, atitaisytį Aš nįeko neatsakiau, bet pa-
Aš tebegulėjau pusįau knįūbš- Aš jam smogiau, kaip savo ar naujai pradėti? Tįk tu pa- ti sau viena galvojau: „Kas
čia. — Gal todėl, kad aš ne* pnešuj. sįpasakok. Tu turi pasjpasa- kesįnasj i švenčiausius daįk
atėjau per kalėdojimą? — Prikaišiojo! Kunigas koti! tusi, tas galį būti pikčiausias

Man užteko šių žodžįų, ku_ neįna, gerbiamasaį, į tokius na Aš tylėjau, bet kada Statsys prįešas. Jeigu jįs grįaun? — 
riuos aš išgirdau kaltės prįsi- mus, kur gyvena nesusituokę vėl mane palietė, aš jo nebe- galįma jo nekęsti.
pažinimo. Vienu aRies mirką laisvamaniai. Gal tau įdomu atstūmiau. Po persilaužimo — Argi įr dabar tu dar ne- 
nįu užsįdege aprimęs pyktis, - ėja yra laisvamanių kapinės, buvo atėjęs atoslūgis. Aš ne- mata'i, kiek daug pikta su tįkė 
lyg grobonis, pajutęs auką. Pirmasis tikras laisvamanis begalėjau rėkti ir pulti, bet ne jįmu žmonėse įskiepijama?

— Žinoma, tu nidkad nepa- Yra palaidotas. Taį buvo galėjau įr kjtaįp šnekėti, ne- Kįek daug parjzjejiško apaki-
sjelgsj taįp, kaip visi žmones, pastipęs šuo. Kada mjrsjme besurasdama atramos savo mo Relįginė praktika tįek už
— atsakiau aš prjekajStu, nors — mes būsįme antrieji. jausmams įr mintims. migdo žmonių sąžinę, kad jie
Stasįo nebuvimas Čia neturėjo Stasys priėjo prie manęs ir Stasys kalbino mane, prašė lamiausjaj gaij į kitą mestį ak 
jokios reikšmės. norėjo paįmti mane už ran- ką nors atsakyti. Aš vis tylė- menį. Jįe susigyvena su for-

_ Stefa! — Stasys bandė kų. . . Aš šiurkščiai atsįtrau jau. Jįs pasįsodįno mane ant ma, užmiršdami esmę, arba vį 
pakelti mano galvą. — Argi kįau, nors įr buvau kįek ap- lovos. Aš nesipriešinau. Jis s»ai jos nepasjekdami. Kunigo 
tikrai tu turėjai dėl to tįek ne rjmusi. galėjo suprasti, kad jįs lajini, pasįelgimo aš taįp pat nepa-
malonumo? Aš net nepagalvo- — Tu mane kaltįnj, tu su- kad jįs mane atgauna. Ir kant- tejsįnu. tegul mes nusyžen- 
jau. . . pykusį nori mane įžeisti, — 1iai su švelnia atkaklumu jis gėme vįenam Bažnyčios tvar-

— Tu nepagalvojai! — su- kalbėjo Stasys, — betnedeTto skverbėsi į mano vjdų, prįeš kos paragrfauį, bet argį cįa 
šukau aš, pašokusį nuo lobos įr man sk^tidu. Man skaudu, mano vaiją ir norą. Jis guodė esmė? Iš kur gį jįs galėjo žį- 
atsįtraukusj į šalį. — O kodėl kad aš matau atsiveriančią mane, nors aš nesįskundžįau. noti, kaįp mes tikįme ir kas 
tu pagalvojai, kaip galįma tarp mūsų prarają. Taįp štai- Po truputį tirpo mano tylus mes esame? Kodėl jis nesu- 
žmogų ėste ėsti? Ne iš karto ga, taip, rodos, netikėtai. Ir pasipriešinimas, kol, pagaliau, svyravo darydamas sprendimą 
užmušti, kaip kvailiai užmuša, vįs dėlto aš matau, kad tai, aš prašnekau i r papasakojau ir smerkadamas? Kodėl jis ne 
o graužti gudrįai, įš lengvo, kas dabar išsiveržia, tavyje Stasiui Klįorįkaitienės nugirs- pabijojo šiurkščiai sužeisti 
kaip kįrmėlė? .Žinoma, tu nįe- brendo pamažu. Augo, kol tu tas kalbas, istoriją apįe laisva žmonių širdžių, jįs, tas sielų 
kur nekaltas^ nes tu nesijauti nebeišlaikei, nes niekad tu manių kapines, kaįp šiandįen daktaras? Jįs atstūmė ir Laį, 
kaltas. Tu nieko nejauti įr man nepasjsakej, kas tau skau klebonas mus aplenkė, įš’jkir- kas dar nebuvo atsiskyrę.
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KULTŪRINE KRONIKA
DIDELIS PIANISTO KUP- 
RIAVIČIAUS PASISEKIMAS

Argentinos intelektualių mo 
terų komįtetas puošnioje Bue
nos Aįres „Alevear Palace Ho
tel” salėje birželio 1 d. suruo
šė koncertą, kurio programą 
įšpįldė lietuvjs pįanįstas And
rius Kuprevičius.

Koncertas turėjo didelį pasi 
sekjmą. Salė buvo pįlna žmo
nių ir koncertantals turėjo 
daug bisuotj.

Buenos Aįres spauda pla
čiai koncertą aprašė ir pianis
tą aukštai įvertino.

ATIDARO OPEROS KLASĘ
Lietuvos operos solistė A. 

Dįčiūtė - Trečioįkjenė, Čįkago 
je atidaro Operos klasę. Bus 
dėstoma: daįnaivimas, gimnas
tika, plastika ir teoriniai da
lykai.

— Tremtinys Vincas Ma
siulis baįgė Hamburgo univer
sitetą ir apgynė disertaciją 
apie mažųjų tautų teises — tei 
šių daktaro titului gauti.

— Tremtinys advokatas A. 
Repšys Haįdelbergo universi
tetui įteįkė dįscrtaciją apie teį 
sinę Lietuvos padėtį antrojo 
Pasaulinįo Karo metu.

— Buvęs šįaulių teatro ar
tistas Valentinas, nuvykęs 
Argentįnon, steigia dramos te 
atro studiją.

— Vilnįaus Dramos teatro 
artisiaį — rašytojas jr režįsįe 
rįus Antanas Škėma ir Kazys 
Gaudrimas keljasį į Čįkago, ka 
me bandys Įsijungti į Amerį- 
kos Lįetuvįų Dramos teatrą. 
Jų persikėlimu rūpinasi J. Bie- 
kaįtįs.

— JAV artistų organizaci
ja reįkalauja šokėjams senat
vės pensijų, šokėjui sulaukus 
40 metų amžiaus, nes tokįo am 
žįaus susįlaukus, šokėjas tam
pa jau nedarbingas.

— Buenos Aįres Šv. Cecili
jos choras įdaįnavo keturįas 
dainas: Sasnausko „Kur bėga 
Šešupė”, Pociaus „Palankej, 
palanikėj“, M. Petrausko „Mo 
tuš, motuše” ir Vanagaįčįo 
„Kur Nemunėlis’ ’.

— Tautosakininkas dr. J. 
Balys, gavęs įš Blomjngtono 
universiteto paramos, išvyko 
rinktį lįetuviškos tautosakos— 
įš senų senųjų lietuvių.

— Čikagos parodoje Amerį 
kos Lietuvių Taryba, rugpjū
čio 2 7 d. ruošia koncertą, ku
riame dalyvaus choras, šokėjai 
ir kitį menininkaį.

. . ATOMAS ČIKAGOS 
PARODOJE

Čikagoje vyksta paroda, 
kjtu rodomųjų dalykų, paro
doje yra atomo pavįlionas, ku 
riame rodoma, kas galima pa
rodyti, ir aiškinama apie ato
mą įr atomįnę energiją. Ten 
pat vejkia įr vienas atomine 
enrgija varomas motoras.

— Solistė B. Žaganavjčjū- 
tė, kurįos tėvaį Montevideo 
turį batų fabriką, dabar lanko 
sį Čikagoje pas savo gįpnines. 
Jį, dainavusi katalikų kongre
se Toronte, da|bar dainuos 
„Margučio' * religinėje valan
dėlėje.

— Čiurlionio ansamblis 
koncertuos Phįladelphijoje 
rugsėjo 30 d. įr New Yorke 
spalių I'd.

— Los Angeles sekmadįe- 
njnę mokyklą pabaigė 25 mo
kiniai ir ta proga davė meninę 
programą. Mokyklą 
Razutjenė.

— Dr, A. šerkšnas 
tas Anhurst College, 
dėstyti psichologijos, 
jis redagavo „Ameriką'

Be

veda p.

pakvies 
Conn., 
Ligšiol

Kviečiame vįsus užsisakyti 
A. Vilaįnio knygą 

ŽMOGUS, KURIS AMŽI
NAI KELIAVO“

Knyga mūsų tautos istorijo
je suvaidįno lemiamą vaidme
nį- Ji pažadino tautinę są
monę, subrendino laisvės įr ne 
priklausomybės ilgesį. Laik
raštis ir knyga įamžino knyg
nešių, savanorių žygius įr vai 
nįkavo mūsų tautos laimėji
mus. Aįšku, knyga ir laikraš 
tįs bus mums ir ateityje tįltu 
į Lietuvos Laįsvę ir Nepri
klausomybę.

Tad tų gražių siekimų įr pa 
vyzdžių drąsinami, esame pra
dėję leįstj knygą iš kelionių 
po Lietuvą: „Žmogus, kurįs 
amžjnai keliavo“.

Jų turiny rašoma 
apie Rietavą, Plungę, Gondin 
gą, Kretįngą, Palangą, Šven
tosios uostą, Salantus, Lenki
mus, Papilę, Žemaičių Kalva
riją, Medingėnus, Varnius, 
Platelius, Kražius, Kelmę, Ty
tuvėnus, Šiluvą jr tt. 
si straipsnjali iliustruoti nuot
raukomis įr paveikslais.

Kįekvieno sąsįuvinjo kajna 
0,50 dol. Vįsų 7 sąsiuvįnių 
kajna 3,50 dol.

Adresuokite: A. Vilaįnis - 
Šidlauskas, 5300 W. 23 PI. Cj 
cero 50, USA.

DAILININKO RATO PASI
SEKIMAS AUSTRALIJOJE.

Dailininkas Vaclovas Ra 
tas - Ratajskis Australijoje, 
Perth mjeste, suruošė 40-tą sa . 
vo daįlės, grafįkos, darbų pa
rodą, kurįą atidarė JAV kon
sulas įr kurioje tuojau buvo 
parduota 15 darbų. Kįtiems 
jjs gavo užsakymų. Australi
jos spaudai ji įvertino kaip pa 
saulinio masto grafiką.

VERIKAIČIO OKTETO 
SUKAKTUVĖS

Jau dveji metai kaį Toron
te įr apylinkėse plačiai veikia 
muzįko Veirįkaičio vedamas 
oktetas. Jįs yra davęs daugelį 
koncertų Toronte, Hamiltone, 
Tillsonburge įr kįtose vjetose. 
Oktetas savo repertuare turį 
apie 40 dalykų įvairių dainų 
įr giesmių.

Oktete dabar dalyxauja: p. 
Misiūnas, p. Skrebūnas, p. Ra 
cųvičjus,, p. Janavįčius, 
Zubrįckas, p. Norkus, p. Še
kelis, p. Brazys su vadovu p. 
Veri'kaičįu pryšakyje.

Sėkmės įr ilgiausių metų ok 
te,<..

ANTANO MELNIKO 
PARODA ROMOJE

Šį pavasari Romo^ dailės 
akaldemiją pabaigė jaunas ta
pytojas Antanas Melnikas, ku 
rįo darbaį jau ne vienoje pa 
rudoje buvo rodomi drauge su 
italų dailininkų darbais. Bet 
dabai Chjurazzj meno galeri
ja suruošė vien tiktai jo meno 
darbų parodą, kurįą labaį tei
giamai įvertįno Romos meno 
žinovai bei spauda.

— Clevelande apsigyveno 
ir daug dirba skulptorius, mo 
kęsis Vilnįaus Daįlės Akade
mijoje ir baįgęs Meno akade
miją Freįburge V. Rauljuaj- 
tis.

— Danijos karališkasis ba
letas šiemet atšventė 200 me
tų sukaktuves. Tam tikslui bu 
vo suruoštas baleto festivalis, 
trukęs 14 dienų įr parodęs 20 
pastatymų.

— Lietuvis J. Karpavičius- 
Karpįus Brooklyne įsteigė 

plokštelių gamjnimo studiją.
y— Architektas Vytautas 

Trečiokas jau visi metai kaj 
djrba savo specialybės darbą 
Ottawoje.

— Lįetuvįų rašytojų klu
bas įsteigtas Čikagoje liepos 1 
dieną. Incjartorių tarpe buvo 
B. Babrauskas.

P-

PASAULIO LIETUVIŲ 
STUDENTŲ SĄJUNGA
Biržijo 17 — 19 dienomis 

Mįunchene įvyko Vokietijoje 
gyvenančių lietuvių studentų 
suvažiavimas, kurįs sudarė 
Lietuvių Studentų Sąjungą 
Vokietijoje. Priimti sąjungos 
įstatai įr išrinkta valdyba: V. 
Natkevičįus, Z. Smilgevičius, 
J. Norkaįtis, A. Razma ir D. 
Šova.

Šį organizacija nutarė dary
ti žygių sukurti Pasaulio Lie
tuvių Studentų Sąjungą.

„MARGUTIS” STATO 
„JONINES“

Lietuvos Filharmonijos 
Lįaudjes ansamblio režįsierjus 
art. Gasparas Velička, persike 
lęs iš Argentinos į JAV, Čika
gą, stato Inčįūros siužetu vai
dinimą „Jonįnes“, kurįas 
,,Margutįs“ nori parodyti čį- 
jkagįečiams liepos 23 d. Muzi 
kįnę dalį veda muz. Al. Kučiū 
nas. Šokius ruošia Izolda Ra
lienė, 
tė I. 
dįenė 
vaikų

ruošia

daj-

Ljetuvos baleto artįs- 
Eidrigevįčiūtę - Sprin
tam vaidinįmui 
šokjus.

TRYS JAUNI 
SKULPTORIAI

Freiburge Taikomosios
lės institutą baigė trys jauni 
skulptoijai: Antanas Moneys, 
Ramojus Mozoliauskas įr Juo
zas Pįvoriūnas. Pirmasis iš
vyko į Paryžių gilinti studijų, 

du paskutjnieji — į JAV.

sustojo Ėjęs 
LIETUVIS“

„Lietuvis“, kįlęs iš susijun
gimo „Minties“ su „Mūsų Ke
liu“, užbaigė savo darbo die
nas 1950. VII. 23 d. 25(70) 
numerįu, kuriame buv. redak
torius V. Meškauskas įdėjo at
sisveikinimo žodį ir priminė 
sunkįus tremties spaudos įce- 
lįus, ypač jam, nes dėl spau
dos jam tekę būtį pašauktam į 
teismą, kurįs, beje, neįvykęs, 
nes šalys negalėjusios susjtar 
tį dėl teįsmo pirmininko.

Deja, net tremtyje spauda 
nelaisva nuo teismų. . .

— Lietuvos valstybinio ba
leto artistas Simas Velbasjs Čį 
kalgoje įsteigė baleto studiją, 
kurią lanko nemažaį mokinių,

— Dailįninkas V. K. Jony
nas dalyvauja tarptautinėje me 
no parodoje Venecijoje, Itali
joje.

o

UŽUOJAUTA ATSKIRTIEMS GELEŽINE 
UŽDANGA.

ninkus, pabrėždami, kad Stali
no pavergtųjų tautų laįsve įr 
laisvojo pasaulio laisves išsau
gojimas nedalomai susiję. Pa 
reįškę neribotą pavergtiems su 
lįdarumą, kongreso dalyviai at 
metė kaltinimą, jog jje esą nu 
sitejkę prješ kenčiančius Stalj 
no vergijoj.

Bet baigiant tenka atsidūs
ti : nejau buvo neįmanoma 
kongreso dalyvių sąrašuose ša- 
lįa. Latvijos (ją atstovavo Šve
dijoj gyvenantis pirmojo pre
zidento sūnus Mįnta'utas Čaks 
tė) prirašyti dar septynias raį 
dės — LIETUVA? ' A.
Berlynas.
fr-r-rr-įf—...

NAUJI RAŠTAI
Balys Rukša. ŽEMĖS RAN

KOSE. Poezija. Iliustravo 
dajl. J. Bakįs. 1950 m. Toron
to, Canada. Kaina 1 doleris. 
Galjma gauti „Nepriklauso
mos Lietuvos“ spaudos skyrju 
je: 3A — 4th Avė, Vjlle Lasai 
ie, Montreal, P. Q., Canada.

A. Vilaįnis. ČIA MŪSŲ ŽE 
MĖ. Antrais sąsiuvinis įš se
rijos „Žmogus, kurjs amžjnai 
kelįavo“. Raportažaj įš kelio 
nįų Lįetuvoje. Išleido knygų 
leidykla „Nemunas“. 1950 m. 
Cicero, USA. Kajna 50 centų. 
Gražįaį išleistas jr gausjai 
ilįu.struotas leįdįnys.

,.TREMTIS“ 1 nr. Vienin
telis lįetuvių tremtinių savait
raštis vakarų Vokietijoje. Re 
daguoja Simas Miglinas. Kaį 
na Kanadoje vienam mėnesuij 
50 centų. Adresas: Simas Mjg 
linas. (13b) Memmingen, Post 
fajeh 2, US Zone, Germany.

„Tremtįs“ išėjo užsidarius 
„Lietuviui“, kurįo redaktoijai 
išvyko į JAV.

Dešįmt metų, kaį Vilniuj, 
Rygoj įr Taline rnįndžiojania 
vjsa, kas prieš okupantui įsi
laužiant sukurta. Dešįmt me
tų, kaį tenai iškraipomos ir 
jaukiamos laįsvės ir kultūros 
sąvokos. Iš brangių knygų iš 
plėšįamį šįmtai puslapių, juos 
pakeičjant pavergtiesiems sve
timo turjnjo puslapiais. 7 au
toj įsigijusieji vardą rašyto
jai, semdami „kūrybines jėgas 
įš revolverio vamzdžio“, rašo: 
„Šeįmoj giminingų tautų 
su Stalįno brangiu vardu 
Žygjuosim, kur Lenino kvįečįa 
Aukštai vėljava suplasnojus— 
Kur sielą žavėdamas šviečia 
Skaistus komunizmo rytojus!“ 
(Iš V. Mykol.-Putįno kanta
tos).

Skulptorįai verčįajpi vieną 
po kįto gretomis rikįuotj dik
tatorių paminklus. Tautinis 
aprangas, sjlpnįnimui atspa 
ros įr pavergtųjų apgaulėj, de
monstruojamas! prįeš foto ob
jektyvą. Išvogtuose muziejuo
se ir meno galerijose okupan
tas valosi batų purvą.

Į skundą prieš šį prievartau
jamą kur ne-kur, laisvam pa
sauly jautresnės dvasinės struk 
tūtos piljetįs mus guodžian
čiai patapšnodavo per petį. 
Rodės, kad platesnio dėmesio 
okupacija ir prievarta never-

me vįskas. Aš vėl mačiau, ka,d 
mes gyvename visuomenėje įr 
koks skaudus buvo su ja susi’ 
durjmas.

mą ar nuodėmę tu tiktai tada 
jautį, kaį Bažnyčįa tau pasa
ko?

— Tikėjimas įr Bažnyčįa 
man yra neperskiriami. Jie ap 
sprendžia mano sielos gyvejtį- 
mą įr judjna mano sąžinę. To
dėl aš nįekad nenusįramiąsiu, 
jeįgu girdėsiu prįekajštą ar 
kaltįnimą.

Stasys njeko man nebeatsa 
kė, lyg supratęs, kad mes vie
nas kito nejtįkįnsime, kad mes 
kįtaįp jaučiame ir galvojame. 
Tylėjau įr aš, nors man atro
dė, kad aš būsiu pakankamai 
aiškįai pasisakiusi įr kaid ne
lemtas rūpestis vėl kybos tarp 
mūsų neišrištas.

Naktj aš girdėjau, kaip Sta 
sys ilgai negalėjo užmigti. Ir 
štaj jis atsiliepė:

— Klausyk, Stefa. Man taįp 
sunku matyti tave nelaimin
gą. Jeį tu manai, jeigu tau at
rodo, kad mes galime ką nors 
atįtaisyti, kad tau bus leng
viau — aš sutįnku su vįskuo. 
Mes galime susįtuokti bažny
čioje .
------  Aš tikraį tikiu, kad taip 
buą, — atsakjau aš tyljaį, kaip 
tylus buvo džįaugsmas, užlie
jęs mane visą. — Tada nebus 
jokįo šešėlįo, kurįs drumstų 
mūsų laimę.

Žodžjų buvo permaža. Aš 
glaudžiausi prie Stasio ir bu
čiavau jį, išliedama kartu 
džiaugsmą įr dėkingumą. Iš 
pradžjų jjs atrodė man šaltas, 
gal susimąstęs, nors aš nega
lėjau tamsoje įsižiūrėti į jo 
veidą, tįk po truputį jis atsilie
pė į mano glafnonėjįrnus, įr ta 
da mūsų susijungimas buvo

Stasys su'ado mane tebesė 
djnčįą toje pačioje vįetoje. 
Jis pastebėjo nuotrauką įr ma 
no apverktas akįs.

— Tu vrėkį? — klausė jįs.
— Kodėl tu verki?

Aš bandžiau nusjšypsotj.
— Man gaila, kad ne mes 

esame. Tik pažiūrėk- argj ne 
gražu, kad jaunoji taip apsi
rengusi? Mes tokįos nuotrau 
kos neturime.

— Kodėlgį tu taįp nebuvai 
apsirengusį?

— Tu nenorėjai susituokti 
bažnyčioje. Tu nesupratai ma 
nęs.

— Tu vis apgailestauji? 
Todėl tu įr verkei?

— Man buvo kažko nepa
prastai gaįla,—pasisakįau aš.

— Vargšelė! Jei galėčiau, 
aš tikrai dėl tavęs viską atitai
syčiau.

Čįa aš pasiryžau. Aš pasisa 
kiau, kad ne vįen praeįtįs man 
skauda. Ne vįskas įr tai, kad 
mes išsiskyrėme įš !kįtų žmo
nių. Mane visą laiką tl°gia 
jausmas, kad aš blogai pasiel
giau. Aš papasakojau Stasiui 
apie klebono atsilankymą. Baž 
nyčįa nperįpažįstanti civilinės 
santuokos. Aš jaučiausi nusi
dėjėlė, negalinti grįžti prie sa
vo tikėjimo. Apie sakramen
tų neteikimą įr siūlymą išsį- 
sikjrti aš sąmoningai nutylė
jau, nenorėdama tuo Stasio su 
erzintį.

— Ir vjs kas nors įsikiša!
— Pasipiktinęs sušuko Sta
sys.—Jeigu tu ko gailiesi, — nuoširdus įr džiaugsmingas, 
aš norėčiau, kad nor%, kartą tu lyg koks laįmės sutartįęs pa" 
laisvai, patį įš savęs apgailės- tvirtįnimas.
tautum. Kodėl net nusižengi- (Bus daugiau). 4

Tel. HE 4114

S. MAŽULAITIS
LIETUVIS SIUVĖJAS

Prjimu vyrų įr moterų drabužių užsakymus iš 
savos ir klijentų medžiagos. Vėliausios Europos 
įr Kanados mados. Kaina prieinama.

.692 Monk. Blvd. VįUe Emard, Montreal, Tramvajus 36,

ATEITIS BE RŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Informpcijas teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

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

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

atlyginimo.
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LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną h naktį)
L. • v i.M ii i :r n M

Pagaliau, kaip išdava taip 
totalizmo ir demokratijos šėls
tančių grumtynių, pasiekusio 
aukščįausio laipsnio, amerįkie 
čįų pubiicįsto Melvin J. Lasky 
įniciatyva, birželio 26 — 30 
dienomis Brlyne, šiame drama 
tįškame pasaulinės poljtįkos 
susjkirtjmo taške, pasaulinįo 
masto kultūros darbinįnkai 
Kultūrines laįsvės kongrese pa 
dėjo bendrus ateįtįes darbų pa 
matus. Poetai ir mokslįnįn- 
kaį, filosofai įr menininkai, 
bažnytįnįų, socialinių įr hunia 
Gitarinių organizacijų atsto
vai, liberalai ir socialistai, iš 
Europos jr Naujojo Pasaulįo, 
— vįsi, kajp vįenasį priėjo iš
vadų, kad šiandįen negana ton 
kintįs kavinėse nuomonių pa
sikeitimu: — reįkia visais įma 
nįmaįs būdaįs skelbti ofenzy
vą prieš bolševiko vardu pasi
vadinusius įki šįol sukultos 
kultūros naikjntojus, klasinius 
pamišimo laįpsnįo valdžiotroš- 
kas įr paisaulinįus imperialis
tus.

Kongreso dalyviai atskiru 
manįfestu kreipėsi į už geleži
nės uždangos gyven.unčjus ra
šytojus, menininkus ir moksų-

...>*—’■' ir
TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni l| 

ką atsilankykite k

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
Iš čia vykstama į lietuvių pikniką!
=M= n— . „m.r _ . . ss— i s’1*

Lietuvių šalpos draugijos 
BIULETENIS Nr. 4 1950 m. 
birželio mėn. Išeina 
je.

Darbo Lietuvių 
Prancūzijoje leidinys .DAR
BO RANKOS“, Nr. 2 ir Ni. 3. 
Paryžius. 1950 m. Leidžiamas 
rotatorium. Adreso neturi.

Lithuanian American Infor
mation Center QUESTIONS 
I.ITHUANIENNES - DOCU- 
MENTAATION ET MATE- 
RIAUX. Fascicule Nr. 33. Ad 
resas: 233 Broadway, New 
York, 7, N. Y. USA.

Lįthuanįan BULLETIN, 1 
— 6 nr., sausįo ' birželio mėni 
sįo (adresas. 233 Broadway, 
New York 7, N. Y„ USA). Tu 
rinyje — Genocidas Lietuvoje, 
įdomūs jo dokumentaį įr tt,

■-r-T—

Paryžiu-

sąjungos

!

!

XX

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS Co

£

£

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

AHO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

XX

----- XX— ... ...

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 rūš‘es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me segas ‘r pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

MONTREALIS 2836 AHard Tr. 1135 
XK====X>C==

Z

£

£

£

£
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Pietinės Albertos žinios
bo kontraktus, vyksta į rytus.

Šiemet susidarė sunkumai 
dėl darbo. Yra galimybė gau
ti darbo: žemės ūkyje, (sezonį 
nis darbas) įr spec, mechani
kų. Moterims drabo yra kavi
nėse ir namų ruošoj.

Birželio 30 d. Lethbrįdg'o 
apylinkėse siautė didelė aud
rą, kurį pridarė dįdelįų nuos
tolių ūkininkams. Vietomis, 
ledai išgadino javus 100%.

Laįthbridge, Altai. Birželio 3 
d., tautinių šokių grupė buvo 
pakviesta dalyvauti į. Great 
Falls, Moutnna (USA), bet su 
sudarė tam tikrų sunkumų ir 
teko nenorom atsjsakytį.

Dominijos šventės proga 
taįp pat buvo kviesti,šoktį į 
Netai, B. C., bet dėl išvykimo 
į Toronto dviejų šokėjų (J. Ža 
liauskaįtės ir B. Petrulytės) 
vėl teko neigiamai atsakytį.

Mūsų šokėjai labai !1Psi‘ Taip pat įr cukrinius runkelius 
džiaugtų jeį atsirastų jaunų 
mergužėlių, kurjos galėtų su
stiprinti šokėjų gretas įr. . . 
palengvintį viengungių dalu
žę. . ?

Tad vienįšos pagalvokįt įr 
per „jjdaidą“ pasukit į saulėtą
ją, pietinę Albertą.

Gelbėkįt 'nuo atsisakinėjį- 
mų. . .

Birželio 11 d. buvo sureng
tais pp. Valnerįų ūkyje pįknr 
kas. Oras pasitaikė žavėtinas, 
todėl dalyvių buvo labaį daug. 
Teko nugirsti sakant, kad tai 
buvo vienas iš gerįausįų pik
nikų. Kaip įr visuomet dau
giausia trįūso padėjo J. Ka- 
nys.

Greitu laiku vėl numatomas 
surengti piknikas.

Dėl visokįų prįežasčių, dau 
gelįs naujų ateivių, atlikę dar-

įšmušė. Maždaug paliete apie ‘ 
5000 acerįų cukrinių runkelių.

Picture Butte, p. J. Barkaus 
kas ledų buvo užtiktas bedir
bant prįe cukr, runkelių įr ta- ! 
po ledų sužeistas į galvą, nu- 1 
garą. Kįtam lietuviui P. Du
bauskui, iedaį padėjo „už- ■ 
baigti“ cukr. runkelių kontrak 
tą. Turėjo 40 acerįų cukr. j 
runkelių, bet Iedaį bevePk vįs- i 
ką iškapojo. Ledaį buvo ligi ' 
vištos kiaušinio dydžįo. :

Išvykus KLT sk. valdybai j ’ 
Ontario, laįkįna KLT sk. vai' J 
dyba yra: St. Noreįka — pii- 
mįnjnkas, Vįkt. Tulįnauskas 
sekretorįus - iždįnįnkas įr Gr. 
Atkočiūnaitė — narys.

Informalcįjų reikalais kreip- j 
tls: V. Tulįnauskas, 323 — 11 j 
Str. S, Lethbrįdg1 e, Altą.

St. Noreika.
OTTAWOJE MAŽĖJA LIETUVIŲ, i

lįnkėsie- bus belikę apie 80 as I 
menų tik. Iš naujųjų ateįvįų 
dar nė vįenas neturėjo čįa nuo 
savybės. Pasiaruoju metu vįe 
na šeima įsigijo mieste sklypą 
ir ketįna paskolos pagalba i 
statydintįs namus, kįta še-jma 
ketina pirkti jau gatavus na
mus.

Ottawos lietuviai, propor- ■ 
cįngaį imant, yra bene daugiau ' 
sįaį užsiprenumeravę lįetuviš- ; 
kų laįkraščių; nemįnjnt Kana 
dos lįc tuvįsKosios spaudos, 
pas dažną yra dar dienraštis 
iš Jungtinių Valstybių.

Taį yra be abejo nuopelnas 
energįngo spaudos platintojo 
p. Šimanskio. Jįs gauna taįp 
pat įš daug kur naujaį įšlcį- 
džiaunu lietuviškų knygų įr 1 
laįkraščių, kurjuos uoljaj jr iš 
platįna. •

Jam sįunčiama tokįu adre- - 
su: Mr. Juozas Šimanskis, 
111 Queen W. Ottawa, Ont.

Čia pasigendama žinių apįe 
Kanados Lietuvįškosjos Bend-

D1DĖJA AUTOMOBILIŲ 
GAMYBA

Windsor, Ont, Ford įmonės 
Windsore per šįų metų pir
muosius šešis mėnesius parda 
vė 52.229 automoįblius įr 20.

Ottawa. Pastaruoju metu 
gerofkaį pamažėjo lįetuvįų 
skaičius Ottawoje.

Daugiausįa įšvykstama To
ronto lįnk. Prįeš porą savai
čių, atbuvusį reikiamą stažą 
vįetos CIVIC ligonįnėje, išvy 
ko į Torontą med. gyd. Mari
ja Arštikaįtytė. Stažuodama 
ligoninėje, labai pagelbėdavo 
vįetos lietuviams, kuriems tįk 
tekdavo ten pakliūti. Ji buvo 
jr šiaip labai paslaugi tautie
tė: šoko tautįnįų .šokių būre
lio sudėty ir per įvairius mi
nėjimus dažniausįai deklamuo
davo.

Į Toronto išsikėlė įr tauti
nių šokjų oūrelįo akordeonis
tas p. Keršys su šeima.

Paskutįnę savaitę kukliose 
vaįšėse atsisveikinta su p. Poe 
kum, kuris taip pat labaį ak
tyviai reįškėsi vįetos 'lietuviš
kos B-nės vįešajame gyveni
me. Buvo aktyvus tautįnįų 
šokių būrelio Šokėjas ir vietos 
LOK-to Sekretorįus.

Atsisveikinimo žodį tare fi
nes p kas arch. V. Trečiokas 
įr Paškevičįus. Palinkėta įr 
kitur nuvykus tokiu pat ryž
tingumu įr energija dirbti.

Šiuo metu lietuvįų Kanados 
sostinėje jr jos artimose apy-

g
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Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
---„--------„---- - Į , “ Į || “ —

laikrodžius.
Kainos že-

U ž pataisymus garantuoja.

M

Firdale lietuvi™ farmerių 
kolonija auga

taip per metus laiko išmokės 
farmą (160 akerįų).

Antras, aš ir kįtį lietuvįaį 
prasėdėjom depresijos laįku įr 
be cento, įr nįelkur nebuvo ga
lima uždirbti nei cento. Už do 
lerį įr pusę reikėjo dirbti per 
dįeną javų valymo laįku. Bet 
gi pasiryžįmas viską nugalį. 
Nors vjetom įr prastesnes far
inas turėdami, bet kaikuriajs 
atvejais senus vįetįnius ūki
ninkus pasįvįjom. Turjm įr 
mašinų įr farmas išmokėtas įr 
kažkurie pinigų banke. Taigi, 
aš patarčiau lietuviams, ypač 
kurie jau turį šiek tįek pini
gų, įsigyti geresnį ar blogesnį 
gabalą žemės, o turėsite savo 
nalmus ateičiai.

Manitoba, ypač Wjnnipe- 
gas, kaipo Kanados Vakarų 
centras, turį kįek reikšmės far 
menįams, nes pigiau kainuoja- kvįestį įr kanadiečiai, 
pristatymas javų įr ir gyvulių 
į r ką perkį, pigesnis parsiga- 
benįmas. Kįfas dalykas: Ma
nitoba per porą metų bus vįsa 
elektrįfikucta, įr mes visi jau 
gausim elektrą per mėnesi 
lajko. Kaį kurių lįetuvįų iš
nuomavo farmas valdžia, grę
žimui, ieškant mineralų. 
Taigi, kas nesibijo pamelžt 
karvės ar pašert kįaulės, grįeb 
kitės už farmos, o bado neken- 
tėsjt.

Prieš 1930 metus čįa gyve
no tik vienas lietuvis. 1931 
metais atsiradom dar trys. Ir 
tajp po truputį kolonija auga 
kasmet. Pereitą pavasarį atsį 
rado da'r tiys: vįenas įš Sas- 
kečiavano, kitas įš B. C. ir tre 
čįas D. P. Iš tikrųjų, .kas čįa 
atviaejuoja, taį įr pasilieka, 
nes čįa susiranda farmų bied- 
nesnįs ir turtingesnjs. Todėl 
mūsų kolonija paaugo įkį 18 
farmerių, įš kurių 12 gyvenam 
farma prįe farmos, kįtį kjck to 
liau, bet kaį kada susįreukam 
geras būrys. Tiktai trūksta ge 
ro organizatoriaus, kad įsigy
tų čįa farmą ir visus suorgani
zuotų.

Aš manau, kad Manitoba 
geriausįa provįncįja pradėti 
farmeriautį, nes čįa nėra di
delių sausrų ir vėtrų; auga vi
sokių medžįų, kaip ąžuolų, 
uosįų, skįrpstų beržų įr kito
kių, ir vaismedžių auga.

Geriausia pradėti mišrus 
ūkis. Ga<l kas pasakys, kaįp 
gi pradėt, kad daug.pįnįgų reį 
kįa? Duosiu porą pavyzdžių 
iš seniau prasidėjusių 
bar, šį pavasarį pirkusį 
vjeno DP.

Jįs išrendavo farmą 
nes pats neturį pradžįaį pini
gų. Gaus dalį javų, o pats dir
ba už algą pas kįtą farmerį įr J. Liaukevičius,

GRAŽIAI PAVYKĘS VAKARAS
Gausių svečių įr gerų dainį- 

rrir^kų buvo sulaukta įš Edmon 
tono. Atitrūkę nuo darbų, be- 
vf įk vįsį atskubėjo įš Brooks, 
o taip pat ir įš kitų vietų: 
Drumheler, Sundrėst, Dįdsbu- 
iv, Langdon, Rockyford, Bel
levue.

Vakaras praėjo geroj nuo
taikoj. Nors salėj buvo šilto
ka, bet rūsyje kiekvienas ture 
jo progos atsigaįvinti. Dau
geliui buvo siurprizas — už
kandžiai su lietuviško skonįo 
duona. Visiems atsilankiu
siems svečiams Calgaricčiaį 
nuošįrdžjai aėkoja už stiprią 
paramą pirmajam pasirodyme.

Vakarą gražiai pravedė ir 
tvarkė pp. Anderson Yauga, 
Žukauskas, Beniušįs. Jiems tai 
kįninkavo jų šeimos nariai.

Vakaro pasįsekįmas paska
tins vįetimus calgariečius ir 
ateityje sukviesti dar ne kar
tą vietos lietuvius į vieną vietą 
pasįmatytį, pasilinksmjnti, pa 
būtį savųjų tarpe bent trumpą 
valandėlę. B.

„Nepriklausomą Lietuvą“ 
skaitysi —

Visą pasaulį aiškiai matysi.

Birželio prisiminimai Norandoje 
buvo pakvjesti du lietuviai, 
trys latvįaį, vienas estas ir du 
kanadiečiai.

Pirmasįs kalbėjo lietuvių 
.atstovas, visų baltų vardu, 
angliškai. Kalba buvo truin’

Bendrai susitarus lietu
viams, latvjams įr estams bir
želio 14 dįeną buvo paskelbta, 
kaip bado streįko dįena. Vie 
tos spaudoje dar duotį p>aįš- 
kinįmai, šio griežto protesto 
priežastys. Birželio 18 d. per pa: pagrindįnė mintis ta, kad 
vįetos radįją įvyko trijų tautų 
muzikos valandėlė, keliais sa 
kįnjais į prancūzų visuomenę 
paaiškinant ąpje birželio iš
vežimų tragediją.

Tą pačią dįeną įvyko gedu
lingos pamaldos už žuvusius 
išvežimų dienomis. Kun. Cau 
fįeld pasakė gražų pamokslą 
angljškaį visuomenei. Giedo
jo mišrus lietuvįų choras. Iš
kilmingos pamaldos liuteronų 
bažnyčioje įvyko 7 vai. vakare 
dalyvaujant dideliam žmonių 
skaičiui. Čįa baltus atstovavo 
daugumoje latvįaį įr estai.

4 vai. po pįetų įvyko minė
jimo mitįngas į kurį buvo pa-

įr da.- 
fermą

kįiūm,

Calgary, Alberta, Kasmet 
per „Stampėdė“ į Calgarį su
važiuoja lįetuvįaį vjens su ki
tu pasįmatyti. Didžiuliame 
trįukšme, žmonių kamšaiyje, 
dažnaį, vos tik susitikę, vienį- 
kjtus pasįmesdavo įr gaįlėda- 
vusį neturėję progos pasivaį- 
šintį beį įšsįkalbėti.

Šiaįs metias Calgarįo Lietu 
v Jų Draugijos valdyba sukvie
tė apyljnkės lietuvius vieną sa 
vajtę anksčiau prješ „Štampe 
dę“. Dviejų dienų šventės 
(lįepos 1 ir 2d.) kaip it k buvo 
gera proga pramogoms.
t—' H"" ji ' uc i

324 sunkvežimįus, įš jų 8.975 
automobįlįai ir sunkvežimiai 
eksportui. Taį rekordinis skai
čius, kokį o Kanados Fordo is
torijoje nėra buvę. Vjen tik
tai š. m. birželio mėn. parduo
ta 14.741 mašinos, įš kurių 1. 
079 automobįlįai įr sunkveži
miai eksportui į Australiją įr 
Pįetų Afriką

Šiuo metu Wįndsoro Ford 
įmonėse dirba apie 14.000 dar 
bininkų. Tarpe naujai priima 
mų darbjnįnkų yrai nemažas 
skaičius buvusįų DP, jų tarpe 
įr lietuvįų. P. Januška.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.» VERDUN 
Pel HE 4547 ■ ■

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJEl
MONTREAL ENTERPRISESREG’D.

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. Skambėkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Antradieniais:
5505 13th Avė. Rosemcunt, 7682 Edward St.,
Montreal, Que Ville Lasalle, Que

' Tel. AM 0342 Tel TR. 8112. ’• ■

XK

Scenoje buvo išstatytas dį- 
džjulįs baltų madonos už spyg 
lįuotų vįelų paveikslas, pa
puoštais baltų tautinėm įr Ka 
nados vėlįaya. Ant prezidiumo 
stalo gražįai atrodė trys baltų 
vėliavėlės viename stove

Mitingą atidarė lietuvių ats 
tovas angliškai. Prezįdiuman

Baltįjos tautos nėra jau vienos 
savo sunkįoje kovoje. Pirmos 
sudėjo aukas, bet ne paskuti
nės. Aukos atvėrė pasauliui 
akis. Pasaulis šįahdįen kelia 
c į į kovą prieš tironą.

Estiškai kalbą pasakė estų 
pulkininkas. Jis išreiškė viltį 
dar pamatyti savo laisvą tėvy
nę.

Stipriai kalbėjo lietuviškai: 
Lietuviai iškęs viską, ką tįk 
reikės įškęstį, Lietuva bus am
žinai laįsva.

La/tvįų atstovas kalbėjo jaut 
riaį įr širdingai: pavergti Lat / 
vjjos laukai, girįos įr vande
nys laukia laisvės įr šaukiasi į 
pasaulį tiesos.

Buvo giedami tautiniai him 
naį, po kįekvieno atstovo kal
bos. Gale angių himnas. Ne 
perdidelė kroatų salė buvo pįl 
na gyvai besidominčios publi
kos.

Mitingas praėjo grynai po
litinėje dvasioje.

Motiejus,

Darbu miškuose klausimu
Abitįbi P. P. Co Ltd. Sault. 

Ste. Marie, Ont. Skyriuje, Re 
gan Ont. rajone, šįų metų rug
pjūčio mėn. antroje pusėje pi a 
deda sezono pokiermalkįų ga
mybą.

Šįo sezono gamyba bus di
desnio mąsto įr dirbę minėto
je kompanijoje anksčįau, greį 
<v iausįa ir nedirbę, bet supran
tą miško darbą, galės gautį 
darbą.

Kreiptis į Woods Employ
ment office-, Abįtįbį P. P. Co. 
Ltd. Sault. Ste Ma»-įe, Ont. 
žmonės esą tenai, labaį gerai 
supranta naujuosius įr kiek ga 
lės — padės.

Važiuoti tįk sutįkimą gavus.
Tarnautojai Regan, Ont. 

Depot, suteįks norimas infor
macijas: kur telkiasi lietuviai, 
didesnės stovyklos įr pan.

Nežįnau, ar šį sezoną tenai 
būsįu.

Norinčio važiuoti į mišką, 
prašyčiau afykrejpti dėmesį į 
šiuos dalykus: aę jįs yra svei
kas ir stiprus? Ar ištvermin
gas? Ni perjauno amžiaus? Ar 
turįmas darbas mieste yra blo 
gas?

Mįškas be savo geros pusės 
— daugiau uždinbtį, ypač su
taupyti, turi ir blogų pusių; 
daubas nėra lengvas, oro sąiy

XXX3XXXXZ3XXX3CX333333CSXXS333XX3XX5S333333CS333

Mūsų visų neprklausomas, v isuomenės ir kultūros ' 
žurnalas '

„NEMUNAS“
todėl visi skaitome. Gyvenam labai reikšmingas die
nas, tai kaipgi be žurnalo, kuris sutelkė įžymius kul 
tūrininkus, rašytojus, visuomeninkus ir pasiek'a viso 

pasaulio lietuvius.
„NEMUNĄ“ galima užsisakyti visuose įžymes
niuose miestuose ;pas atstovus. Metams 4,80 dol. „Ne
muno“ adresas: 2140 Brick Ave., Scraton, Pa. USA.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL 
TEL. FA 0209

XK XK

Siuntinys Nr. 1—$6.90 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. saliami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus—$3.20
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kvt. miltų $2.60
B. 20 sv. kvt. miltų $ 3.20 
Siuntinys Nr. 10—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado

Siuntinys Nr. 14—$5.80
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo
Siuntinys Nr. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys N r. 25
E. 10 bv. grynų kiaulinių

taukų............... $ 4.25

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

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

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.
C. 15 bv. 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 sv.3 ozs. ryžių
2 sv. (be 3 ozs.) k. taukų
2 sv. (be 2 ozs.) margarin.
1sv. kakavos
1 dėž. (400 gr.) grietinės

gos, kartais, būna nepalan
kios, miškų vįenuma žmogų 
veikia.

Važiuojantiems pataijčiaiu 
nevėluoti.
TURIME LIETUVI KUNIGĄ

Sault-Ste-Marįe, Ont, S. S. 
Marįe vyskupo J. E. R. H. 
Dignan parėdymu, kunigas 
Antanas Salbas yra perkeltas 
,š North Bay į S. S. Marįe, 
kur paskirtas vikaru airių ka
talikų bažnyčion (Blessed Sak 
rament Church).

Tįkrai nėra žinoma, nes ai
rių bažnyčios klebonas atosto
gauja, bet tįkimasi, kad vieną 
kartą per mėnesį bus leidžia
mos pamaldos lietuviams su 
lietuvįšku pamokslu. J, Sk.

GRAŽUS BIČIULIŠKAS 
GESTAS

„NL“ š. m. 27 nr. buvo ra
šyta apie Lpndono miestelio 
banko plėšiką, kuris taip nu
žudęs ir du apylinkės ūkinin
kus. Buvę gandų, kad plėši
kas įr žmogžudys esąs D. P. 
Tačiau taį nesutinka su tikre
nybe. Nusikaltėlis yra gimęs 
čįa. — Kanadoje, o jo tėvai pa 
ejnai įš Vienos miesto (Austri
jos).

Abu nužudytieji gyveno 
lajp vadinamam belgų dįstrik- 
te. Vienas jų buvo tabako far 
mos savjnjnkas, kitas — jo 
dabinįnkas. Skaudžios nelai
mės paliesta, farma neteko tajp 
reikalingų darbo rankų, o au
gąs tabakas reįjkalaūja nuola- 
tįnio įr rūpestingo triūso.

Matydami taj, gerjejį kai
mynai stojo talkon. Vieną dįe 
ną tragiškai žuvusio ūkininko 
larmon atkleiavo apie 150 dar
bininkų ir, padirbėję valandą 
— kįtą, apkaupė vįsą tabaką.

Taigi vebonjes šeima neliko 
užmiršta. Gerieji kaimynai 
tur būt padės nuimti derlių įr 
gautį numatytą pelną.

Gražus gestas įr ištiesta ar
timo pagalbos ranka tebūnie 
sektįnu" pavyzdžiu visiems.

L, E-tas,

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

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
Yz sv. šokolado
Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos
1 sv. 2 ozs. avižinių dribs.
1 sv. 2 ozs. cukraus
Isv. 2 ozs. pilno rieb. sūr. 

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

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

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukę
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavow
1 sv. ryžių

Siuntinys Nr. 93—$6.95 .
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauaų
Siuntinys Nr. 94
A. SYz sv. šokolado $4.50
B. 8 sv. bičių med. $4.80
C. 5 sv. kakavos . . $3.40 
S. 10 sv. džiov. slyv. $3.60
I. 5% sv. margar. $3.50
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(Atkelta iš 2-ro pusi.) 
negu paprastai būdavo. Ir su 
pažįndino su ten buvsiu dar 
vienu asmenįu, man nepažįsta 
mu, pii-mą kartą matomu. Pa 
prašė sėstįs sofon už staliuko, 
o jįe aįbudu sėdo iš abiejų ma
no šonų. Pašnekesys nei šioks, 
neį tqks. Pozdniakovas mane 
užkalbįno.

— Sakykite., Jūs su pažan
giaisiais,?

— Jūs, rodos, galėjote ma
tytį, kokjos buvo „JLįetuvos 
žįnios* ‘, Ašaš atsakiau, 
esu liaudinįnkas. . .

— Bet Jūs matote, kas 
bar dedasį?. . .

— Tajp. Bet kasgį taį 
ro ir kįok jų?. . . — aš jam 
atsakįau.

Pozdniakovas supratęs, apįe 
ką ejna kalba, paraudo kajp 
keptas vėžys įr baisiai sumišo. 
Matyt, jįs nelaukė tokio atsa
kymo.

— Bet palauIkjte. . . Šį ban 
ga perejs per visą Lįetuvą. . 
Jūs pamatysįte. . .—Ir jįs ran
komis ore parodė, kaįp ta 
banga eis per vįsą Lietuvą. 
(Jjs sakė teįsybę).

Trumpas įr baisiai nesma
gus pasikalbėjimas mūsų tuo 
įr užsibaigė. Ir man neaįšku 
buvo, ko gi šitie „draugai“ iš 
manęs norėjo? Bet reikalas pa 
aiškėjo rytojaus dieną.

Vos atėjus man į redakciją, 
vėl paskambjno

Pozdniakovas įr vėl pa
prašė užeįtį j SSRS at' 

stovybę.
Užėjau. Mane įvedė į miega
mąjį, neapklotą, sujauktą, ku
riame radau tą paltį vakarykštį 
nepažįstamąjį. Vėliau sužino
jau, kad taį buvo Kauno NK 
VD komisaras Petrovas. Jįs 
paprašė mane sėstis į minkštą 
fotelį, prje žemo staljuko, 
pats atsisėdo, į kįtą tokį fotelį 
jr pradėjo man aiškinti įvykių 
raidą jr perspektyvas. . .

Darydamas vįsokįus vin
gius, jjs man priminė, kad aš 
turįs plačias pazįntj^, kad Lie 
tuvos gyvenime gajįs darytį 
įtakos, kad jjs girdėjęs apįe ge 
rą mano reputacįją įr tt. . .

da-

da-

OKUPANTAI.
Ir. . , kad jįs norįs su manimi 
turėrti susitikimų, pasimaty
mų. . .

Man buvo aįšku, ką taį reiš 
kįa. Todėl aš atsakiau, kad aš 
neį plačių pažinčių tuoju, nei 
pląčįau bendrauju. Kas arėjau 
mane pažįsta, —aš jam sakįau,
— tas žino, kad aš vedu dau 
gįau kabįnetinį gyvenimą, net 
kavinių nelankau. Man vįsaj 
svetimas yra miesčioniškasis 
gyvenimas. . .

— Nesakyk Tamsta, — jįs 
vis tvirtino savąją: 
kankamaį informuotas 
Tamstą ir galiu pasakoj, kad 
Tamsta tiktai krataisi. O juk 
Tamstai nįeko nereikės nei ra
šyti, neį su 'kuo nors kįtu su
sitikinėti, — jįs jau vjsaj aiš
kiai pradėjo kalbėti. — Tems
ta tįktai kartą per menes} su 
manįm pasimatysį. Išgersime 
konjako, kavos. . . Ir tamsta 
lįksi vyriausiu „Lietuvos Ži
nių“ redaktorium — laikraštis 
įr tolįau eis, Tamsta gausi ge
rą atlyginimą. .

— Labai ačiū, — atsakiau,
— bet tokjam darbui aš nAįn 
ku, įr aš jo negaliu imtis.

Petrovas mane prikalbinėjo 
dvį valandas. Į kiekvieną ma
no atsisakymo argumentą, jįs 
rado kontrargumentų ir man». 
įtikinėjo įr įtikinėjo, kad rei
kia jog aš palaikyčiau su juo 
„pažintis“. . . Garantavo, kad 
nįejkas daugiau apie taį nįeko 
nesužinos įr aš laisvas būsįu 
nuo bet kokįo įtarimo. . •

Kai po dvjeju valandų jo 
įtikįnėjimo, aš vįs dėlto atsi
sakiau, jis, mane jšlejsdamas, 
dar kartą pasakė:

Jiems įr perdaviau „L. Ž.“ 
redakciją— be aktų, be sąra
šų. Ir ar |kas daro aktus, kaį 
ką grobįa? Komunįstų partija 
tokįu būdu pagrobė vįsą „Var 
po“ bendrovės turtą įr visą jos 
spaudą.

Tokįu būdu, bet dar papraš- natorįus dr. Navakas įr daugy 
čiau, komunistų partįja pagro
bė vįsą kįtą Lietuvos spaudą, 
vįsas jos įmones įr įstaigas.

Rytojaus dieną, lįepos 11 d., 
anksti rytą aš atsįgulįau į Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus li
goninę, kurioje- prof. dr. V. 
Kanauka (dabar JAV) man pa 
darė dvį operacijas. Išgulė
jau vįsą mėnesį. O tuo tarpu 
jvykįai rįedėjo toliau — kas 
kart vjs tragįngiau ir skau
džiau.

Lįepos 11 dieną prasidėjo 
pįrmiejį masinįai lietuvių 

suėmimai.
Tai buvo daroma prieš rin

kimus į „liaudies seimą“, nak 
tį liepos 11 į 12 cįįeną, pagal 
Snįečlkaus • Guzevįčįaus pla
ną, kurjame buvo pasakyta 
„likviduoti priešvalstybinių 
partijų vadovaujantį sąstatą“. 
O prįešvalstybinėmįs partijo
mis buvo paskelbtos vjsos Lįe 
tuvos partijos, išskyrus. . . vie 
ną komunįstų partįją. Buvo 
suimti tū|kstč.nčiai žmonių, ku 
rįaįs užkįmšti vįsi Lietuvos 
kalėjimai, — todėl jų dalis pra 
dėta vežti Masikvon įr į kitus 
SSRS kalėjimus.

Suimtųjų tarpe minėtini: 
adv. Zigmas Toljušįs, kalintas 
ligi karo su Vokįetįja įr dabar 
kalinamas; dr. L. Bistras, ku
ris buvo išvežtas į SSRS ir 
dabar retkarčiais atvežamas 
į Lįetuvą, parodomas publi
kai ir vėl išvežamas į SSRS gi 

— Aš Jums patariu vįs dėl- lumą; kun. J. Vaįlokaįtis, su 
to gerai apsjgalvotį ir apsį- 
svarstytį. Jūs šįandįen įr per 
nakt dar gerai pagalvokite. Aš 
jums ryt įš ryto paskambin
siu. . .

Bet. . . jįs man neskambino. 
Jis suprato, kad prikalbėti ma
nęs nepavyks. Ir padarė spren 
dįmą.

1940 m. lįepos mėn. 10 d. 
įjrįeš pįet atėjo į „Lietu 
vos Žįnių' ‘ redakciją n&u 

jį žmonės.

dorius Tamošaitis, abu Tamo
šaičiai Sibįre, dr. Česevį- 
čįus — tautininkų I vicepįrm., 
dabar grąžintas į Lįetuvą įr 
verčiamas palenkti tautinin
kus komunįstų valiai; kun. Mi 
ronas, b. Klaipėdos 3cr. guber-

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

Aš pa- 
apje

J

6920 Monkw Blvd. Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36.

Jei Jums reikalingas elektrinis darbas šaukite

VIRBALI ELECTRIC REG'D
TEL. DO. 3655

Lietuvis Elektros Kontraktorius
Darbas garantuotas — Greitas patarnavimas 

Visokios rūšies elektros įtaisymas bei pataisymas 
Laikau pardavimui visokius elektrinius reikmenis

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

JOE HAVER
Radio Tarnyba

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO.

(kuriuo manipuliuojama tokįu 
pat būdu, ka^p su dr. Bistru; 
agr. A. Valuckas — dabar JA 
V, prof. M. Mackevįčius — 
dabar JAV. „XX Amž.“ red. 
dr. I. Skrupskelįs — nukan
kintas Varkutoje, „Trimito“ 
red. J. Kalnėnas — dabar Sibį 
re su šeima; b. teis. mįn. prof. _
Antanas Tamošaitis, prof. Izį- mas mano kolegų yra nuomo-

bė kįtų. Daugumas jų atsidū
rė Rusijos gilumoje, kas nebu
vo lįkviduotas vietoje.

Ligoninėje gulėdamas, aš 
kasdien gaudavau žinių apie 
naujus jr naujus suėmimus. 
Kadangi Kauno gatvėse nie
kas manęs negalėjo matytį, 
tai ir apie mane pasklido gau
dai, kad įr aš esąs suimtas. 
Gandai plįto plačiausiai. Ir 
drauge plito žmonėse nerimas 
— dėl asmeninio likjmo įr Lie 
tuvos ateities.

Lįepos 12 d. iš Kariuome
nės vado pareigų atleistas 
gen. Vitkauskas, o jo vieton 
paskirtas įš Rusijos atgaben
tas surusėjęs lietuvis Feliksas 
Baltušis - Žemaitis, Lįepos 
13 d. jįs prisistatė kariuome
nės vadams, bet nesugebėjo pa Kanadon, tarjame širdingiau- 
sakytį jiems lietuviško žodžio, 
todėl jo kalbą perskaitė štabo 
virš. gen. Pundzevičius. Šįo 
nutautusio aarjo garbei reikįa 
pasakyti, kad jįs greit atsiga
vo — jr kalbą atgavo ir lietu
višką dvasią, už tai vėl buvo 
ištremtas įš Lietuvos. . .

Bet akimirkai žvįlgterkįm, 
ką gi apįe Lietuvą manė užsje 
nįai?

Spėjimas dėl Pabaltijo ateities.
Liepos 11 d. Schulenburgas 

Weįzsackeriui — iš Maskvos 
į Berlyną:

Panaudota diplomatinė 
veikla, kurią Sovietų Sąjunga 
parodė keliomis paskutinėmis 
savaitėmis, suprantama, pasėda 
rė svarbiausia diskusijų tema 
čionykščio diplomatinio korpu- 
puso nar-ų tarpe. Kai kurie da 
iykai dar nėra visiškai paaiškė
ję, pavyzdžiui, klausimas, ko
dėl Sovietų Sąjunga lygiai 
šJuo metu daro žygius arba spė 
Jamai rengiasi daryti žygius 
prieš visą eilę kraštų. Daugu

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Lietuviška moterų kirpykla I 
! Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- j 
J žavimus, dažymą ir kt.

nnnniVAiTit’

!

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ 
(B. M. Dodon)

2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

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.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Regad., P O, Box 294. WestmoiusX, 

 Quebec.

NAUJI -KANADIEČIAI
1950. VII. 14 d. išplaukė lai 

vas „General Hersey“ su 8 
lietuviais į Kanadą:
1. Petrauskenė Janna
2. Petrauskais Romas
3. Hįršajlė Alma.
4. Šaltjmjras Vladas
5. Stungurys Stasys
6. Stungurjenė Ona
7. Stungurys Alfonsas
8. Stungurys Česlovas.
9. Anįuolauskas Julįus.

Kun K V Šarka.■ ■ B
išplaukę 

Havro,

PADĖKOS
Aš norįu širdįngai padėkoti 

už surengtą netikėtą įr gražią 
Shower Panty“ rengėjoms, 

M. Barsdįenįenei, P. Matuse
vičiūtei, H. Salalyteį įr mano 
sesutei Gįro, taip pat visoms 
prįsidėjusjoms.

Tariu nuoširdžiai ačįū vi
soms už labai gražias įr veitin 
gas dovanas.

Aldona Jaksys.
Dįdžiaį gerbiamiems jip. Se 

mežįams, padėjusįems tiek rū 
pesčįo ir parodžiusioms tėviš
ką globą mūsų vestuvių metu, 
tarjame didelį ačįū. Taip pat 
pp. Dulkiams įr pp. Adomavį- 
čjams, padėjusioms vestuvių 
metu įr svečiams už nuoširdu
mą ir gausįas dovanas dįdlis Jurkus Algirdas

Jurkus Kymantas;
Iš Belgijos'.

Joneijs — šeimos galva 
Jonelį-inė
Jonelytė 1
Jonelis junr.

Iš Anglijos: 
vįenas viengungis.

Visi naujaį atvykusieji, ku
rių vardai beį pavardės dar ne 
žinomos, maloniai prašomi taį 
pranešti, kad žinotume, kokįę 
Ijetuviaį į Kanadą atvyko.

NAUJAI ATVYKUSIUS Ka 
nadon Tautiečius „Nepri
klausoma Lietuva“ sveikina 
ir praneša, kad jie nuo pir
mos atvykimo dienos gauna 
laikraštį. Prenumerata at
silyginama, kai gaunamas 
darbas ir užsidirbama.

Laįvu „Samarja“, 
įš Prancūzijos uosto 
liepos 7 d., Kanadon liepos 15 
d. atplaukė šje lietuvįaj:

Iš Šveicarijos:
Jurlkus Domas 
jurkuvjenė Barbora

ačiū.
Ada jr Vladas Vjsmantai.
Ponams F. ir P. Gurkliams, 

gyv. R. R. 4 Tįllsonburg, įšrū 
pįnusiems mums vizas atvyktį

šią lietuvišką ačiū.
Balys ir Adelė Arūnai.

IŠNUOMOJAMAS 
dvigubas kambarys 1 ar 2 as

menims
482 Rįelle Ave. Verdun. 

Tel YO 8954 ■ ■

nės, kad Sovietai, kurie visuo
met yra labai gerai informuo
ti, žino arba mažų mažiausia 
spėja, kad karo pabaiga yra la 
bai artima.

Visiškas politinis dėmesys 
Maskvoje dabar yra nukreip
tas į įvykius Pabaltijo valsty
bėse ir į tai, kas gali įvykti san 
tykiuose su Turkija ir Iranu 
(Persija).

Daugumas žmonių mano, 
kad tos trys Pabaltijo valsty
bės bus paverstos visiškai pri
klausomos nuo Maskvos, tai 
yra bus inkorporuotos j Sovie TAUTIEČIAI, 
tų Sąjungą. Trijų Pabaltijo 

valstybių atstovybės Mask
voje laukia, kad jos bus visiš
kai panaik-ntos ir pranyks la
bai greitu laiku. Bendrai ma
noma, kad Sovietų vyriausybė 
pareikalaus atšaukti visas už
sienių pasiuntinybes Kaune,

Rygoje ir Faline. Susijaudini
mas lietuvių, latvių ir estų tar 
pe čionai yra nepaprastai di
delis. Tačiau įvykių dar teks 
palaukti' *.

(Bus daugiau)
<......... XK ■MM e.-JMTW-----W

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

redakcija ir skaitytojai.

LIETUVIŠKA

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.KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

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

per U S 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 1
2 sv. maltos pup. kavos

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

Kr. 1 
$

6.10

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

Mr. 4 
$ 

5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

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

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

Nr. 5 

t 

5.85

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

(skardinėse po 1 sv.)
'/2 sv. arbatos (Lipton) 
1 sv. pien. šokolado 

(plytelėmis)
2sv. cukraus

Nr. 2 

$ 

5.65

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

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

Nr. 3

$ 
_5.30

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

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

Nr. 6

1

4.45

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBV

JONAS JUSKAITIS
108 St. George St., Toronto, Ont., Canada, Tel. KI 1494 

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

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

(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
I sv. razinkų

II sv. deg. pup. kav.<w 
\y2 sv. arbatos (Lipton
11 sv. džiov. vaisių

i3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
15sv.cukraus
12 «v. deg. pup. kavos
11 sv. razinkų
11 «v. džiovintų vaisių

Nr. 7

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

(skardinėje)
% sv. arbatos (Lipton)

$

6.00

$

6.75
5 sv. kiaul taukų
4 :v. malt, pup kavos 

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

(plytelėmis)

Nr. 10 
$ 

7.10

Nr.

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

(skardinėse po 1 sv.)

Nr. 11 
$ 
7.10

$
5.65

18 sv. kįaul. taukų Nr. 12 
$ 

5.95
Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 

maisto pakietus. i
Teiraukįtės dėl siuntų didesniais1 kiekiais

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

Į Vakarų Vokietiją 100 DM — $ 22.00.
.L.iii. r'LL-i—iiiww-ilb, nu iiuk—

REIKALAUKITE MOŠŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo
rth 6—4107.
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MONT’
MAŽOSIOS LIETUVOS 

STEIGIAMASIS
Liepos mėn. 22 d. (šeštadįe 

nį), 8 vai. vakaro, Montrealy, 
Park. Ave 5550 (YMCA patai 
pose) kviečiamas Mažosios 
Lietuvos Bičįuiių Draugijos 
steigiamasis susirinkimas.

Vįsį prijaučiantieji šiam 
kįlniam sumanymui maloniai 
prašomi kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti. Iniciatoriai.

DĖMESIO 
MONTREALIEČIAMS

. .Liepos 30 d. Lietuvių Aka- 
demįnis Sambūris rengia iš
kylą j Vandreįlle —■ prie eže
ro 27 mylįos nuo Montrealio.

Norintjeji dalyvauti užsire
gistruoja jš anksto įmokėdami 
$ 1,50 kelionės išlaidų ikį š. 
m. lįepos mėn. 28 d, pas:

Oną Šarkaitę — 5515 13-th 
Ave Rosemount;

Angelįką Sungaįlienę — 
3582 St. Joseph St., V'erdun;

Stasį Naginįonį — 5421 La
fond Str., Rosemount;

Justą Kibirkštį — 2567 
Montgomery Str.;

Augustiną Kudžmą, 214 — 
2 Ave, Ville Lasalle.

Visį prašomi nevėluotj ir 
užsiregistruoti jkį nustatytos 
diaitos.

PRAĖJĘS SEKMADIENIS

|REAL 
BIČIULIŲ DRAUGIJOS 
SUSIRINKIMAS,

šoma laikytis punktualumo. 
Posėdįs bus „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje.

PRANEŠIMAS,
Lietuvos istorijos spausdi

nimas baigtas. Vykdoma įr 
dalįnė ekspedicija. Praneša
me, kad Kanades prenumerato 
rjaj šią knygą gaus jš Ameri
kos Jungtinių Valstybių, kur 
šįuo metu keljasi „Patrįa“ lei
dykla.

^NL“ Spaudos skyrius, 
. . SHOWER PARTIJA. . .

Bįrželio 29-tą dieną Aldo
nai Jakštyteį buvo suruošta 
prįešvedybinė partija. Partiją 
suruošė jos sesutė I. Jakšlytė, 
P. Matusevįčiūtė įr Ti. Sala- 
lyte, padedant jos tetai M. 
Barzdėnjeneį. Partija buvo 
dįdelė ir gražį. atsįlankė apįe 
50 moterų. Busimoji Jaunoji 
gavo labaį gražių dovanų. Jos 
vestuvės su naujai ajvykusįu 
lietuvių Jurgiu Gudu, įyks 
rugpjūčio 12 d.

GRAŽIOS VESTUVĖS
šeštadienį, lįepos 15 d. Ver- 

duno anglų katalikų bažnyčio
je, Bannatyne Avė, susituokė 
Lįucija Katasanovaįtė su Ray- 
mondu Gutausku įš JAV, Bos
tono Mass. Svotais buvo pp, 
Baįkanavičįai įr pamergiuįs •

Lįucijai Katasanovaįtė įr Raymondas Gutauskas

MUSU SPORTAS

TORONTO
TORONTO LOK-o VEIK LOS BARE,

pajauniais. V. Žiemelytė, A. 
Pociūtė ir p. Katasainovas, p. 
Antanaįtįs. Sutuoktuvės buvo 
iškįlmįngos, šv. Mįšįų metu, 
celebruojant pačįfgn parapijos 
klebonui Rev. Lapoįnte įr gie 
dant op. soi. E. Kardelienei.

Po sutuoktuvių pp. Katasa- 
novų bute buvo gražus vestu- 
vįnįs pokylis, kurįo metu gra
žiai įvertinti jaunavedžiai — 
jatunasis, kaip JAV karo vete
ranas, dabar gilinąs specialy
bės mokslus ir jaunoji, kaip 
,,NL“ bendradarbė, pirmoji 
DLK Vytauto klubo choro or
ganizatorė jr jo dirigentė, la
bai nuoširdi lietuviškosios 
bendruomenės dalyvė, ypač 
daug padėjusį plečiantis „N. 
L.“ įr pereinant jai įš rotato
rinio į spaustuvėje spausdina 
mą laįkraštį.

Apgailestauta, kad labai po
zityvus Montrealio lietuvių 
bendruomenės narys apleidžia 
Montreal}, bet jaunaį pora; lįn 
kąta sukurti gražią šeimą ir 
gražįos ateities.

LANKĖSI Iš JAV
„N. L.“ redakcijoje praėju

sią satvaįtę lankėsi įš JAV, 
Bostono, Mass., p, Br. Stra
vinskienė su sūnumi Vincu ir

nors vakarykščiai buvo praneš 
tą, kad oras bus gražus — šil
tas jr saulėtas, bet daugelį ką 
apvylė, nes ligi pat popiečių 
buvo apsiniaukę, nešilta įr tar 
turn kesinamasį lietum. Tas 
daugelį montrealįečių 'sulaikė 
nuo išvykimo į užmiestį, pail
sėti atvirame ore ir pasįdžįaug 
tį mįško, vandens įr tyro oro 
malonumais.

Nežiūrįnt to, gegužinių vie
ta buvo gausjaii perpildyta tau 
tįečių, ypač gį gausu buvo gra 
žaus jaunimo.

Daugelis atsįlnakė iš Jung 
tinių Amerikos Valstybių. Iš 
Čikagos lankėsi, darydamas 
platesnį atostoginį pasį važinė 
ji"1?, gydytojas įr agronomas 
p. Sadauskas, o pas villesalįetį 
p. Radzevįčių — giminaičiai 
įš Clevclando — P. Radzevi
čius įr B. Buknys, nematę savo 
dėdės jau 20 metų. Iš Bosto
no atsįlatnkė Reymoųdas Gu
tauskas, kurįs čia buvo atvy- 
kas vedybų reįjkalu (vedė v L. 
Katasanovaįtę).

Kaikurįe tautiečiai geguži i.. 
metu susitvarkė butų beį kam
barių reikalą. Mūsų žinoma
sis miškjninkas Petras Adamo 
nįs padarė pranešimą apįe 
darbus miškuose, kurįuose ga- p. Švedienė, atvežusįos Bosto- 
myba šiemet prasideda žymiai no lietuvių linkejįmų Montre- 
anksčiau, negu buvo numaty
ta.

Bendrai, sekmadįenjo popįe 
tįs praėjo geroje nuotaikoje, 
Kurįą giedrino ,,didžiausia ar
tistas“ — keturmetis šeštadįe 
nįnės Ijetuvįų mokyklos moki
nys Emilis Knystautas, padek 
Ūmavęs Vaičaičio „Yra ša-

Gegužinės darbams gražįaį 
talkino Elena jr Ona Salaly- 
tės.

KLB — LOK POSĖDIS
Kanados Lietuvių Bendruo

menės Laįkįnojo Organizaci
nio Komiteto posėdįs šaukia
mas šį penktadienį, įįepso 21 
dieną, 8 valandą vakaro, ir pra

REIKALINKGA 
PARDAVĖJA 

lietuviškame restorane. 
7682 Edward St. Ville Lasalle 

Tel PR 8112 ■ •

alįo lietuviams.
SEKANČIO SEKMADIENIO 

PIKNIKAS
įvyįks, kaip įr praeitus sekma
dienius, po pįetų. Pradžįa, 
kaįp paprastai, apįe 2 valandą. 
Laukįama pasižadėjusių at
vykti svečių įš Amerikos.

PADĖKA
Vajvos vy. skaučių draugo

vei i1’ P- Navįkėnienei nuošir
džiai dėkoju už main surengtą 
prįešvestuvinę staigmeną — 
mergvakarį. Tikėkįt, mielos 
Vaįvos, jūsų seseriškumai jr 
skautiškas nuoširdumas įsįspau 
dė dar skaidriau įr giliau į 
mus vįsas jungiančią Vaivos 
juostą.

Irena Kemežytė,
NUMATOMA TAUTŲ DAI

NŲ TRANSLIACIJA
Gale lįepos mėnesįo yra ruo 

šiama įvairių tautų liaudies 
dainų transliacija per Montre- 
alio raJdįjaus stotį. Tiksliau 
apie tai — vėljau.

VYTIS — OSHAWA CIIY
Prasidejusįo antro rato žai

dimuose lįepos mėn. 12 d. vy- 
tiečjai susitiko Oshawos atsto 
vus, su kuriaja anksčiau ouvo 
sužaista lygiomįs. Pirmas kė 
lįnys praeina be rezultatų su 
dįdesne lietuvių persvara, kur 
momentais sublyksi gero susį- 
derįnimo pastangos. Antro 
puslajkjo pradžioje kanadįe- 
tįs išverčia mūsįškįų centro 
puolėją ir pritejsiamą baudinį 
išnaudoja J. Žukas. Tas pats 
netrukus pasįkartoja prįe mū
siškių vartų įr pasekmė išly
ginama. Vytiečjų puolėjai ne
išnaudoja vįsos eįlės gerų pro 
gų, kol 29 m. kairysis saugas J. 
Žukas toloku smūgiu atsįekįa 
vedimą. Šį rezultatą, nežiū
rint aiškįos mūsiškių persva
ros, nepavyksta iki baigiamo
jo švilpuko pakeisti.

„Vytįes“ komanda žaidė su 
keliaįs junjorų atsarginįaįs, 
įš 'kurįų Ch. Paukštys gražiai 
prįsįderįno kairiame- krašte.
„VYTIES” FUTBOLININ
KAI UŽBAIGĖ PIRMENY

BIŲ RATĄ
,,Vytįs“ sėkmingai užbaigė To 
ronto senjorų 1 divizijos pir
menybių Pirmąjį ratą.

Prieš taį birželio mėn. 
įvykęs susitįkįmas su
warts baigėsi 8:1 (5:1) lietu 
vįų naudaį.
Pirmą įvartį laįmj naujasis

5 d.
Ste-

2:1
..Vyties“ Įkomandos centras 
suomis R. Asįkanen, po jo re
zultatą kelia A. Pulkauninkas 
įr kurio tuoj sekantis aštrokas 
padavimas nuslysta nuo kana
diečio gynėjo kojos į vartus, 
šitame tarpe Stewarts įridena 
savo garbės įvartį. Prieš kė
linio pabaigą dar du 'kaitus 
sėkmingai pralenda suomis. 
Antrojo puslaįkio altsileįcfusį 
žaidimą užbaigia R. Asįkanen, 
V. Pulkaunįnkas įr A. Puikau 
nįnkas.

Tuo tprpu rungtynės su 
7.000 Club, kurįos baigėsį 2:2 
(0:2) pasįzymėjo geroka įtam 
pa.

„ Vytįes“ futbolininkai su
žaidė vįso 10 rungtynių, iš ku
rių laimėta prieš Hungaiia,’, 
Mįmico, Avro, Dentonįa, Corn 
modores įr Stewarts. Lygio
mis baigta su Massey Harrįs, 
Oshawwa City ir 7000 Club. 
Pralaimėta preįš vienintelį Tar 
tans. Atsįekta 15 ttaškų prįe 
23:13 įvarčių santykio.

Nežiūrint, dar nebaigtų pir
menybių, lietuviai užsitikrįno 
trečią vietą, nes Hungarįa

>,Vytįes“ komandoje pasto
viausiai sužaidė gynįmas įš 
V. Akelaičio, R. Vėlyvįo, J. 
Gojko įr J. Žuko. Neturėji
mas pastovesnio varfįnįnko įr 
dažnai besįkeičiantįs puolimas 
trukdė atsįekti dar geresnių 
rezultatų. — atpūk —

Pranešimai
LIETUVOS GENERALINIS mėn. 23 d., 3 vai. po pietų, St. 

Parish Hali. Rįčmond St~ yra 
šaukiamas vįsuotįnįs susirin
kimas. Bus svarstomi svar
būs organizaciniai klausimai 
jr užbaigįmas vestį registra
cijos,

Todėl kviečiame visus lietu
vius kuo skaitlingiausiai daly
vauti.
K, L, B, Londono APyl. V-ba_ 

NAKTINĖ GEGUŽINĖ
Rengia Toronto Lietuvių So 

cialdemokratų organįzacįja, lįe 
pos 22 d., šeštadienį, 7 vai. va

KONSULATAS
lįepos 25 dįenos veįks kr 
patalpose ir jo antrašas 
tos datos bus sekantis:

nuo 
tose 
nup
11 Grenadier Heights, Toron
to. Telefonas: JU — 5633.

LONDONO, ONT , MIESTO 
IR JO APYLINKĖS

LIETUVIŲ ŽINIAI,
Dėl pasirodžįusių „Nepri

klausomoje Lįet.“ Nr. 24. žį- 
nįų įš Londono lįetuvjų gyve
nimo, tam išaįškintį lįepos

Dėmesio šeimininkėms!
Gerįausį pa&įrįnkįmą aukščiausios rūšies visada šviežio maisto produktų bei rinkti

nės mėsos jr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

Jurgis Macionis

G. M. Grosery
5292 Bannantyne Avė, (kampas Melrose) Verdun.

Priimame užsakymus telefonu HE 0991 įr pristatome į namus.
ga^MgaawBawHBamEMgagaBBgssgBBaEBadUiMMi m ............. ;

karo, Oakvįllėj, vįsiems žjno- 
moj vjetoj. Padidinta platfor
ma ; šokėjams gera muzika ; bu 
fetas, užkandžiai įr kitkas. 
Autobusai iš Toronto išeina 
nuo Dundas W. St. įr Man
ning kampo (Baltic lįetūvių 
valgyklos), 5:30, antras 6 vai. 
ir trečias 7 vai. vakaro.

Prašome vįsus. Bus jauku 
įr malonu.

P. S. Jei būtų lįetus šešta
dienį, tada gegužinė įvyks 
sekmadienį, lįepos 23 d. po 12 
vai. po pietų. Rengėjaį,

Liepus 6 d. įvykęs LOK po
sėdis įnešė kaį kurių pasikei
timų, nes kelįos organjzacjjos 
atsįuntė naujus atstovus ir, be 
to, dėl darbo sąlygų pasitrau
kė ligšįolinis komįteto pirmį- 
nirjkas K. Kalendra.

LOK-o dabartinė sudėtis 
yra šį: 
pįrm. J. R. SimonavjČiue — 
KLS,
1 vįcepirm. dr. J. KaSkelįs — 
Verslas,
JI vicepįrm. A. Pulkauninkas 
— KLT, 
sekret. J. Požėra — skautų 
s ga, 
iždįn. J. Novogrodskįs — so
cialdemokratų,

SLA atstovu yra H. Chve- 
dūkas, lietuvių evang. įr ref. 
draugijos — M. Yčas, LA S — 
V. Dailyaonįs ir kai. kult, 
draugijos — S. Paketūras.

Komitetas lįepos mėnesio 
tarpe yra pasiryžęs pravesti 
visų apylinkes lįetūvių regis
traciją ir tuo paruošti keiįą 
gįmstančiaį Toronto apylinkės 
bendruomenei. Surašymo pra
džia, nežįūrįnt tinkamo įšpo' 
puliarinjrgo, yra silpnoka ir 
tenka atkreipti mūsų tautiečių 
dėmesį neužvįlkintį šįos lietu
viškos pareigos atlikįmą.

Posėdyje dar buvo svarsto
mas antįbolšcvikinės akcijos 
klausimas, kurį referavo vie
nas įš Toronto antikomunisti
nės lygos iniciatorių įr steigė
jų dr. J. Kaškelįs. Minėtai ly- 
gaį aabar priklauso pabaltie- 
čįų, ukrajnų ir baltgudžįų gru
pės.

Po įvairių smulkesnių vi
daus reįkalų nagrinėjimo, nu
tarta lįepos mėn. 30 d. suoi-ga- 
nįzuotį bendruomenišką išky
lą — gegužįnę, kurįos vįeta įr 
programa bus paskelbta toliau.

Toronto lietuvių LOK yra 
įsikūręs nuosavoj 702 Dundas 
Str. W. patalpoj, kurį po tru
putį tampa vįsos bendrosios 
veiklos centru. Stekas,
TIKTAI POLITIŠKAI IŠTI

KIMI BUS PRIIMAMI
„Tėviškės Žįburjams“ n kl 

tjems katalikįškįems leidi
niams lejsti Toronte, atsisky
rusios nuo KLCT organizaci
jos — Kanados Lietuvių Są
jungos žmonės sudarė Kana
dos Lįetūvių Katalikų Kultū
ros Draugiją, kurį savo ruožtu 
dabar organizuoja spaustuvės 
steigimo fondą. Šįs veįks ak
ciniais pagrindais, tačiau na- 
rįaįs bus priimami tįktaį išti
kimi srovįniaį žmonės. Tam 
tksluį prįe fondo yra sudaryta 

ideologįnė priežiūra, apie kurįą 
„Tėv. Žjb.“ rašo: „KLK Kul
tūros Draugijos C. Valdyba 
turį Spaustuv. Fondbho ideolo 
ginę priežiūrą“. (kor).

ATSIŠAUKIMAS
Mielieji Toronto įr apylinkės 

tautiečiai!
Nežiūrįnt mūsų įsjtįkinįnio 

skjrtingumo — esame vįenos 
lietuvių tautos vaikai! Vįsų 
mūsų bendras siekimas — Ne
priklausomos Demokratinės 
Ljetuvos atstatymas. Šjam 
mūsų bendram tikslui atsiekti, 
oagal VLIKo nurodymus, vį
so pasaulio vįsi Ijetuvįai bu
riasi į Pasaulio Lįetuvįų Bend 
ruomenę. Šalia to Bendruo
menė rūpinasi įr visais kįtaįs 
lietuvius liečiančįais klausi
mais. Taigi, kiekviena lietu
vio šventa pareiga aktyviai 
dalyvauti Bendruomenėje. Ar
timiausiu lajku Toronte bus 
sudaryta Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Toronto Apy
linkė, kurios valdomieji orga
nai bus išrjnkti visų lįetūvių, 
prieš tai pravedus jų surašy
mą. Dabar veikiąs Laikinasis 
Organįzacinis Komitetas Ben
druomenei įkurti, kvįečia vį
sus Toronto miesto įr apylin
kių lietuvius nedelsiant užsi
rašyti, kad vįsi lietuvjaį būtų 
įtraukti į rįnkįmų sąrašus, ga 
lėtų balsuoti įr būtį renka
mais ir nelaimės atvejais vie
nas kjta galėtume susirastį.

Pagal Centro Komiteto nu
statytas taisykles, surašymas 
vykdomas kartotekos tvarka. 
Kiekvjenam lietuviui užpil
doma atskira kortelė, kurįą 
bus galjma gautį žemiau nu

rodytuose surašymo punktuo
se.

Tokįą kortelę užpildo arba 
pats norįs užsirašyti asmuo, 
arba surašymą vedantis as
muo, pagal sutekdamas ži
nias. Šįs surašymas bus vyk
domas nuo Ijepcs 1 ikį lįepos 
31 dįenos.

Pasibaigus surašymui, kaip 
galįma greičiau bus skelbiami 
įr vykdomi rinkimai.
Toronto Apylinkės Laikinasis 
Organjzacjnis Komitetas nuo 
širdžiai kviečia vįsuts lietu
vius užsirašyti patiems ir pa
raginti kitus.
Laįkįnojo Organizacinio Kom 
įteto Prezidiumas,

Surašymui pravesti Laiki
nasis Organįzacįnis Komite
tas steigia šiuos surašymo 
puinktus:

1. Laikinojo Organįzacįnio 
Komiteto patalpa 702 Dundas 
St. W. (Dundas ir Bathurst g- 
vįų kampas prįešaįs parką). 
Tel. EL. 5514. Darbo valan
dos (teikiamos informacijos— 
vykdomas surašymas^ nuo 7 
ikį 9 vai. vakaro kiekvieną 
dieną, išskiriant šeštadįenįus 
įr sekmadienius.

2. Lįetuviškose valgyk’ose:
Baltic Restaurant (Dr. J. 

Kaškeljo) 870 Dundas W
Pp. Grigaičių valgykla, 750 

Dundas St. W.
P. Šmįgelskio valgykla, 

1002 Dundas St. W.
P. Preikšaičįo įr Co. valgyk 

la 1330 Dundas St. W.
3. Lietuvįškose krautuvėse:
Pp. Jankausko — Demįkįo, 

911 Dundas St. W.
Pp. Germanavįčįaįis įr Mį- 

liušo, 1006 Dundas St. W.
P. Kairįo, 899 Dundąs W.
P. Grubavičįaus, 856 Dun

das St. W.
Pp. Kazlausko ir Tumosos. 

1579 Dundas St. W.
Sekamadieniais po pamaldų 

Lįetuvjų Parapijos salėje.
LIETUVIS — SUSISIEKIMO 

AUKA
Tragiška mirtis aplankė Ka 

nados lietuvy. Paskutinę sa
vaitę Toronto Western ligoni
nėje mįrė Jupzas Lįutkevį- 
čįus, 48 metų amžiaus tremtį 
nys. Jis dirbo prje CPR gele
žinkelio Kenoroje. Į Torontą 
buvo atvykęs aplankyti pažįs
tamų. Naktįes metu, pereida
mas iš vįenos Bathurst gat
vės pusės į kįtą( buvo užgau
tas lengvos mašįnos, vairuoja
mos vienos kanadietės. Poli
cija buvo nuomonės, kad sužeį 
dimas nėra sunkut. Kad su
žeistojo gyvybei nėra mįrtįes. 
pavojaus, galvojo įr ligonines; 
personalas, kaį mūsų tautietis; 
buvo atvežtas, nenustojęs są 
monės. Bet 5 vai. ryto Lįut- 
kevįčjus ligoninėje pasimirė.. 
Kyla klausimas, ar ligoninės; 
personalas — naktinė pamai
na — yra suteikusi sužeįstą- 
jam mūsų tautiečiui skubią ir 
efektingą medicinišką pagal
bą, kokios jįs galėjo tikėtis jš 
vįešos gydymo institucijos?

Ne]šaiškįnta tebęra įr pati 
susįsiekimo nelaimės priežas
tis. Ar tįk vienas Liutkevį 
čįus buvo kaltas? Policijos 
teigimu, jįs buvęs alkoholio 
įtakoje. Jonas Juškaįtįs.

VIENUOLĖ TEISME UŽ 
DP SŪNAUS SUMUŠIMĄ,

Sesuo Julįet, kurįos pilnas 
vardas yra Olga Chicolį, teis
mo rasta kalt auž 9 metų ber
niuko sumušimą įr nubausta 
100 dok pabauda. Be to, tei
sėjas įsakė, kad vienuolė, ku 
rį eina mokytojos pareigas 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
mokykloje Ancesteryje, Onta
rio vienų metų bėgyje nužgau- 
tų fiziškai mojkįnįų. Vienuo* 
lė, kurį i teismą atėjo cįvįlį- 
niuose rūbuose lydįma advoka
to, buvo rakta kailta sumušusi 
P. Kovac sūnų šluotos kotu. 
Pagal teisme duotus parody
mus, tas mažas berniukas bu
vęs sumuštas „juodai ir mėly
nai nue pečių įkį padų“. ,

Teįsmo sprendjmo pasekmė? 
Ontario provincijos gerbūrcįoį 
ministerija įsakė įštirtį moky
mo įr aujklėjimo sąlygas vie
nuolių vc-dfijnoje mokykloje, 
kurįą lanko tremtinių vaiUaį.'

Jonas Juskaįtis,
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