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Pralosusi šaltoji kara, bet neteisingu-agresijos-keliu eidama,

MASKVA IEŠKO IŠSIGELBĖJIMO
Korėjos karo fone, SSRS greičiausia 

atstovo atvykimas į Jungtinių vy(ks. 
Tautų Saugumo Tarybos posė
džius, kuriuos Sovietinė Rusi
ja boikotavo jau ištisus septy- 
nius mėnesius, sukėlė labai di
delį susidomėjimą ir begales 
spėliojimų.
Ko gi dabar Maskva sumanė 

pasinaudoti pirmininkavimo 
teise, 

kuri šį mėnesį kaip tiktai jai 
priklauso?

Kai tikresnis atsakymas tuo 
tarpu sunku gauti, visiems bet 
gi yra aišku, Kad Sovietų Rusi
ja ne veltui daro šį žygį. O Kai 
gero žygio iš jos nelaukiama, 
tai ir kilo nemažas susirūpini
mas, ypač po Nehru „taikos“ 
pastangų, kurių Maskva,a nors 
ir su rezervais, bet vis dėlto ne 
atmetė.

tas jai jau nepa- 
Ypač, kad,

Jungtinės Amerikos Vals
tybės ėmėsi visų priemo
nių, kurios garantuotų bū 
tinumą sutriuškinti kiek

vieną agresorių
Miliardų miliardai dolerių jau 
paskirti ginklavimosi ir kitų 
ginklavimo tikslui. Amerika 
aiškiai stoja Maskvos agresijai 
skersai kelią, ir tai Maskva pa
matė. O rizika ir jai pavojin
ga, nes teroru palaikomas re
žimas, rimtai paliestas išlaisvi
nančios jėgos, grius, kaip kor
tų namelis, ir tada ne tiktai 
Maskvai, bet ir visiems jos pa
vergtiems kraštams ateis rimta 
persitvarkymo valanda.

Pradėdama Korėjos karą, 
Maskva stipriai apsiskaičiavo.

Maskva neišlaikė „šalto
jo karo“.

Maskva įklimpo ir dabar ban
do gelbėtis. Padariusi klaidų 
su karo pradžia, ji daro klaidų 
ir ieškodama išeičių: ji kaltina 
Ameriką agresija, kai ji pati 
yra aiški agresorė. Be to, kurs 
to komunistinės Kinijos agre- 
sjją. Tačiau

Jungtinės Amerikos Vals
tybės yra aiškiai apsispren 

dusios,
ir agresingas Maskvos kelias 
j Vašingtoną neįmanomas. Jei 
gu Maskva nori gelbėtis, ji tu
ri paieškoti taikos ir sugyveni
mo kelių. Kitaip ir Maliko ke
lionė, kuri jau rodo tūlą Mask 
vos kapituliaciją, nieko gera 
jai neatneš. Ne tuo keliu, ku
ris žadėtų taiką, Maskva eina.

(k).
Ir štai rugpjūčio 1 dienos 

Saugumo Tarybos posėdyje 
jau kai kas paaisKėjo. SSRS ats 
lovas MaliKas, užėmęs pirmi
ninko kėdę, dar nenustačius po 
sėdžio dienotvarkės, apkaltino 
JAV agresija ir pareiškė, kad, 
girdi, Kinijos respublikos ats
tovo dalyvavimas Saugumo Ta 
ryboje yra neteisėtas, nes vie
toje jo turjs būti Maskvos di
riguojamos komunistinės Ki
nijos atstovas. Dėl to kilo gin
čas ir klausimas buvo pastaty
tas balsavimui.

Astuoniais balsais prieš 
tris Maliko iškeltasis klau 

simas atmestas.
Tačiau išryškėjo, kad Indi

ja, laikydamasi Nehru iniciaty
vos, ir Jugoslavija Tito nuio- 
dymu, balsavo su Maliku. . .

Korėjoje vyksta kovos
Paskutinėmis dienomis Ko- 

lejos kare nieko labai didelio 
neįvyko. Frontas palyginti ne 
žymiai tiktai kinta. Komunis
tai turi beveik visą Korėją sa
vo rankose. Korėjos respubli
ka, palaiKoma Jungtinių Tau
tų, laikosi nedideliame plote, 
kurio vidurini tašką sudaro Pu 
sano uostas.

Jungtinių Tautų jėgos 
nuolat didėja.

Šiomis dienomis į Korėją at
vyko dar dvi JAV divizijos, 
kurios užėmė fronte pozicijas. 
Laukiama dar daugiau jėgų, 
kurios ruošiamos Anglijoj, 
N. Zelandijoj, Austrijoj, Siame, 
Turkijoj. Todėl, nors JT lai

kosi nedideliame plote, kuiio 
perimetrine linija turi tiktai 
apie 150 mylių, bet jos laikosi 
’r nežada pasiduoti.

Komunistai deda pastangas 
Korėjos respubliką likviduoti.

Bet JT turi tvirtą nusistaty
mą atsilaikyti ligi susilauks di
desnių jėgų ir galės pradėti Ko 
lejos valymą nuo agresorių įsi
brovėlių. Mac Arthuro vyri 
būstinė praneša, apie gerą JT 
lėktuvų ir jūrų laivyno veiki
mą. Be to, JAV nauji ginklai 
gerai veikią, kaip „basooka* ii 
kiti.

Kovos vyksta stiprios, bet 
dabar jau yra vilčių, kad JT jė
gos atsilaikys.

GEN. MAC ARTHURAS

Amerikos Jungtiniu Valstybių 
pasiruošimas

Politinis veidrodis
Pro naujausią Newsweek 

perįskopą 
Sunaikink aštuonkojį.

Winston Churchill su savo 
artimaisiais draugais, ko

mentuodamas, kaip būtų gali
ma pažaboti Rusiją, pareiškė: 
Nieko gero neduoda vienos uk- 
topo (aštuonkojo, spruto) ko
jos nukirtimas; geriausia per
pjauti oktopo gerklę“;

Kodėl dabar amerikiečiai 
negali pulti.

Po dviejų savaičių stabdo
mųjų kautynių galima laukti, 
kad amerikiečiai sudarys tvir
tą gy-bos žiedą apie Pusan uos 
tą. Čia keletas priežasčių, ko
dėl priešpuolis galįs būti atidė
tas, net ligi pavasario: 1. rei
kia laiko pervežti kariuomenės 
papildymams į Korėją ir spra
gų užpildymui pačioje Ameri
koje; 2. reikia suvežti benzino 
ir kitas kai iškas atsargas ir 3. 
diplomatiškai pasirengti Korė
jos sujungimui po išlaisvini
mo.

Po karo Korėjoje.
Štai JAV užs. reikalų minis 

terijos taikingo Korėjos sutvar 
kymo samprotavimas: JT ture 
tų petūmti Korėją patikėtinio 
teisėmis, pravesti visuotinius 
rinkimus ir įkurti jungtinę vy-
nausybę.

Ar jis padarė kladią?
Vašingtone esą Rusijos ži

novai žiūri, kas įvyks su Aika- 
dijum Sobolevu amerikinės sek

Tegul yra suprantama, kad tai 
jie daro del agresijos baimės ir 
gerinimosi Maskvai, bet taip 
gi yra žinoma, kad tas nieko 
nepadės, todėl Maliko pa
laikymas yra vis dėlto blogas 
faktas.

„Atsirevanšuodami", JAV 
ir D. Butanijos atstovai pieše 
baugumo Taryboj rezoliuciją, 
kuria

siūloma neremti šiaurines 
Korėjos komunistų jokia 

parama, nes jie yra 
agresoriai.

Tai žinoma, yra nukreipta į 
Maskvą ir jos satelitus, kurie 
jau aiškiai ir jau oficialiai pra
dėjo remti agresorių: komoms 
tų radijas viešai padėkojo 
Maskvai, kad ji viena tiktai 
juos remia, o Vengrija oficia
liai jau pasiuntė Korėjos komu 
nistams ligoninę ir kitokios pa
ramos. Kai yla jau visai lenda 
iš maišo, Jungtinės Tautos tu
rės reikalą ir Maskvą oficialiai 
apkaltinti agresija. Kol kas ta
čiau tiktai siūloma, kad visi JT 
nariai susilaikytų nuo bet Ko
kios Korėjos komunistams pa
ramos siuntimo.

Spėjamoji priežastis, ko
dėl Malikas atvyko pir
mininkauti Sovietų boiko
tuojamos Saugumo Tary

bos posėdžių,
yra ta, kad Korėjos konfliktas, 
nežiūrint Maskvos pastangų 
kaip galima greičiau baigti, ne 
sibaigia. jungtinių Tautų jė
gos auga, iš Korėjos jos nepa
sitrauks ir todėl ateis diena, 
kada Korėja bus išlaisvinta ir, 
žinoma, ne tiktai pietinė, bet 
visa Korėja, kuri pagal JT nu
tarimą turi būti sujungta ir su 
daryta viena Korėjos respub
lika. Maskva dabar pamatė, 
kad tai yra neišvengiama, to
dėl dabai bando surasti kokią 
nors išeitį. Malikas dabar ir 
yra tas zondas, kuris turi iš- 
zonduoti visas galimybes įasti 
išeitį, kad Maskva liktų „sau 
sa‘ ‘. Tačiau galima spėti, kad

Lietuviai ir Lietuvos ginklai 
Korėjoje

(„Nepriklausomos Lietuvos“ bendradarbio oro paštu iš 
Vokietijos)

Kokiu būdu jie ten pateko?
Amerikiečių kariuomenes 

Vokietijoje organas „Stars ant 
Stripes'* neseniai pranešė žinią 
iš Korėjos, kad ten amerikie
čiai tarp pagrobtų iš šiaurės ko 
rejiečių ginklų aptikę keletą 
75 mm patrankų, vieną šarvuo 
tį ir vieną sunkvežimį su Lie
tuvos ženklais. Kokiu būdu jie 
ten pateko? Sovietai, užgrobę, 
Lietuvą, tuos ginklui, matyt, 
išgabeno į Vladivostpko apy
gardą ir iš ten jau perleido so
vietinei Siaurės Korėjai.

Lietuviai Korėjoje?
Neseniai pranešta iš Dani

jos, kad tenykščiai pabaltiečiai 
(lietuviai, latviai, estai), tinką 
karinei tarnybai, pasisiūlė 
Jungtinėms Tautoms kovoti su 
bolševikais Korėjoje. Ir Vo
kietijoje DP lietuviai kreipėsi 
į amerikiečių įstaigas siūlyda
miesi vykti Korėjos karan.

Tarp amerikiečių kalių, 
esančių Korėjoje, be abejo ir 
gi bus lietuvių kilmės vyių. 
Daugelis jaunų vyrų, dabai ei
nančių per emigracines komisi 
jas ar jau vykstančių į Ameri
ką, sakosi ketiną Amerikoje 
prie artimaiusios progos regis
truotis į amerikiečių kariuome
nę kovai su sovietais, jei tik 
juos priimtų. Šitie vyrai tei
singai teigia, kad kova su bol
ševikais yra viena ir nedaloma, 
nežiūrint, kur toji kova ir 
vyktų.

Ypatingos nuotaikos 
Vokietijoe.

Nuo pat Korėjos karo pra
džios Vokietijoje yra ypatin
gos nuotaikos. Jaučiamas tam 
tikras vidinis įtempimas, nors 
išorėje atrodo viskas ramu. Šci 
mininkės ir profesiniai vertei

vos gerokai išpirko riebalus ir 
cukrų, kurių kainos maždaug 
dvigubai pabrango. Tačiau ur 
mo sandėliuose tų gėrybių yra 
dar tiek, kad užtektų keliems 
mėnesiams — jei būtų norma
li prekyba. Atsargų sudarine- 
jimas pas vietinius gyventojus 
pasidarė visuotiniu reiškiniu. 
Tremtiniai neturi iš ko atsar
gų sudarinėti, jie bevlyfij tik 
savo nuogą gyvybę išnešti, jei 
karas įsižiebtų Vakarų Euro
poje. Jų paactis būtų nepavy
dėtina.

Ar vokiečiai kariautų?
Be abejo Vakarų Vokietijos 

vokiečiai kariautų, jei sovietai 
imtų veržtis į Vakarus. Tiesa, 
amerikiečių aukštasis konusa- 
las Mac Cloy dar tik šiomis 
dienomis pareiškė, kad ii to
liau nesutinkąs su vokiečių at- 
siginklavimu ir Wermachto at 
statymu, tačiau čia pat pridū
rė, jog niekas negalėsiąs stebė
tis, jei vokiečiai karo atveju 
tvertųsi ginklo savo tėviškei 
ginti.

Tikriausia, pirmiausia bus 
įjungta į vakarų sistemą Vo
kietijos sunkioji (karo) pra
monė, o pasKiau palaipsniui rei 
kės leisti atsikurti ir savom 
ginkluotom pajėgom. Tai tik 
laiko klausimas.

Nauja P LB Krašto Valdyba.
Pirmąjame PLB Vokietijos 

Krašto Tarybos susirinkime 
Schweinturte liepos 22 d. 
Krašto valdybos pirmininku iš 
rinktas inž. Zunde, nariais E. 
Simonaitis ir mok. Karalius. 
Kontrolės komisijon Ą. Lyrnan 
tas, J. Rauchas ir J. Strolia. Į 
Bendruomenės Krašto Tarybą 
įeina šie 12 atstovų: Dr, Dumb 
tys, J. čeplinskas, A. Lyman-

. .JAV pasiruošimas pasini ic- 
šinti Maskvos agresijai yra 
įvirtas ir labai ryžtingas. JAV 
supranta didelį agresijos pa
vojų ir mobilizuoja visas jėgas. 
Miliardai dolerių paskirti ap
sigynimo tikslams: sausumos 
kariuomenei, aviaciai ir jūrų 
laivynui. Miliardai dolerių pa 
skįrti Europos, Turki
jos ir Irano pagalbai. Apsigy
nimo mašina užvesta visu rim
tumu ir didžiuliu mastu, kokiu 
gali ji suktis tiktai Amerikoje.

Daugelis fabrikų jau persi
jungė į karo reikmenų gamy
bą : tankų, lėktuvų, laivų ir tt. 
Pradėti didžiuliai darbai nepa
prastai dideliu mastu ir pjačiu 
užsimojimu.

— Asutralijos ministerių 
pirmininkas Monzies, kuris da
bar vieši JAV, parlamente pa
sakė kalbą, kurioje pabrėžė 
Australijos solidarurųą su JA 
V ir tvirtai palaikė JAV pasi
ryžimą pasipriešinti agresijai.

— Švedija ir Danija įteikė 
SSRS notas dėl žvejybos var
žymų Baltijos jūrose.

— JAV paskyrė Europos 
ginklavimui 4 mliardus dolerių

— JAV atominės energijos 
komisija pareiškė, kad atominė 
energija dabar pritaikoma lėk
tuvams ir povandeniniams lai
vams.
— Norvegijos jaunimo šuva 

žiavimas pareikalavo Pabaltijo 
tautoms laisvės.

— Max Reuman pašalintas 
iš V. Vokietijos parlamento už 
Max Miullerio pagrobimą ir 
perdavimą Berlyno komunis
tams, kurie jį kalina.

tas, J. Glemža, J. Apyrubis, J. 
Strolia, V. Endriukaitis, Dr. J. 
Piįkūnas, St. Povilavičius - Vy
kintas, V. Skrinskas, A. Tra- 
kis, J. Povilionis.

Senosios valdybos vardu pi a 
nešimus padarė adv. Šlepetys 
ir Dr. Noakas. Dalyvavo ir 
VLLKo pirmininkas M. Kiu- 
pavičius.

Senoji krašto valdyba buvo 
Munchene, amerikiečių zono
je, naujoji savo būstinę turės 
Detmolde, britų zonoje. Pary 
boję beveik visi, valdyboje visi 
nauji žmonės. Ir netik nauji, 
bet, atrodo, ir nauji pasiryži
mai.. H. J.

— Anglijos Darbo partijos 
vadovybė paskelbė, kad ji seka 
prievartos aktus Europos ry
tuose ir juos registruoja. ,

— Belgijos karalius Leopol 
das III, prasidėjus prieš jį de
monstracijoms, karaliaus sostą 
užleido savo sūnui.

— Anglijos karo minis ceris 
pareiškė, kad Maskva kalba- 
apie taiKą, o po ginklu laiko 
175 divizijas ir 25.000 lėktuvų.

— Norvegijos karalius Ha
nsenas dėl senatvės sostą per
duoda sūnui Olafui, kuris turi 
jau 47 metus amžiaus.

— Vengrijoje komunistai 
steigia visą eilę koncentracijos 
stovyklų, kurios skiriamos su
imtiems žmonėms kalinti.

MACARTHURAS TARĖSI 
SU ČIANGKAIŠEKU

JT ginkluotųjų jėgų vadas 
Korėjoje gen. MacArthuras 
lankėsi Formozoje ir tarėsi su 
Čiangkaišeku dėl Formozos gy 
nimo nuo komunistų agresijos. 
Po to Pejpingo radijas grąsino 
Amerikai ir kurstė Formozą 
pulti.

AMERIKOS BALSAS APIE 
PABALTIJO VALSTYBIŲ 

OKUPACIJĄ
Kalbėdamas apie agresijos 

rūšis, Amerikos Balsas plačiai 
ir teisingai papasakojo apie Pa 
baltijo valstybių okupaciją, ku 
rlą sutartinai padarė Hitleus ir 
Stalinas.

ATTLEE GRIEŽTA KALBA 
PRIEŠ SSRS

Anglijos premjeras Attlee 
pasakė labai griežtą ir atvirą 
kalbą prieš SSRS agresiją, ku
li yra ruošiama jau keli metai.

Bombavimas per debesis
JAV B-29 bombonešiai da

bar atliko pirmuosius taiklaus 
bombų mėtymo pratimus iš 
virš debesų į taikinius, nežiū
rint jokių oro sąlygų. Taiklu
mas buvęs pasiektsa pratinant 
kiekvieną įgulą naudotis rada
ro įrengimais; kiekvienas lėk
tuvas dabar pasirenka taiklių. 
Praėjusio karo metu bombone
šių junginiai sekdavo tik rada
ru aprūpintus lėktuvus virš 
puolamojo tikslo.

cijos vadovu Rusijos užs. rei
kalų ministerijoje. Anksčiau 
Sobolevas yra buvęs rusų sek- 
i etoriato vadovu. Manoma, jis 
yra pataręs ką darys JAV šio 
konflikto atveju.

Užbaigus žygį.
Štai savęs išbaltinimo bū

das, po to, kai š. korėjiečiai 
bus nugalėti: jie galį paskelb
ti, kad užbaigę „baudžiamo
sios ekspedicijos' * tikslus 
prieš „neišprovokuotą P. Ko
pėjos“ užpuolimą, dabar grįžtą 
į savo teritoriją.

Jus tai liečia.
Komunistai veda gandų 

propagandą V. Vokietijoje, ku 
rios tikslas sukelti nepasitiKė- 
jimą. Piopagandos mintis: rau 
donieji greit ateis ir Vakaiai 
greitai neateis, kad jums pa
dėtų. Jie netgi pabrėžia, kad 
V. Vokietijos pareigūnai ir pra 
monininkai, bijodami invazi
jos, su savimi nešiojasi ciano 
piliules (stiprūs nuodai).

Formozos gynyba.
Jeigu Kinijos komunistai 

pultų Formozą, greičiausiai 
Anglija pauetų šią salą ginti, 
bet Šiuo momentu Darbo par
tijoje vedami pasitarimai keiia 
daug triukšmo narių tarpe. Pri 
puolamai patirta, kad Truma- 
nas atmetęs gynybos ministe- 
rio Johnsono reikalavimą pa
justi JAV dalinius į Formozą, 
kaip saugume dalinius.
'Panaikintos pėdos ir coliai.

JAV armijos pareigūnai pa
galiau nutarę panaikinti ilg.o 
matus — colį ir pėdą — įves
dami metrinę sistemą. Išski
riant D. Britaniją didžiuma At 
lanto Pakto dalyvių naudoja 
tik metrinę sistemą. Taip pav. 
3,5 colio prieštankinis ginklos 
..oazooka“ bus 89 mm ginklas.

Ne taip toli Tibeto eilė
Nors n atrodo tai fantastiš

ka, bet kariški planuotojai ma 
no, kad yra visiškai galima, jog 
komunistai bandys užgrobti 
Tibetą, paversdami jį milžiniš
ka Azijos dominavimo baze. 
Jie nurodo, kad Tibetas jua 
strateginis Azijos kontinento 
centras ir jo šalčio aukštis ne- 
la nenugalima kliūtis aukštai 
skraidantiems tolimojo sklidi
mo bombonešiams.

Br. Aušrotas.
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Nepasiduokime pasitraukimo 
propogandai

Katalikybė turi labai gyvy
bingą tendenciją. ne tiktai iš
silaikyti turimose srityse, bet 
ir plėstis. Tačiau mūsų katali
kiškosios srovės žmonės kaž 
kodėl yra pasidavę pasitrauki
mo tendencijoms.

Jau keliolika metų kai pi of. 
K. Pakštas ieško lietuviams 
vietos kur nors Žemės rutulio 
paviršiuje. Pirma jis, apkelia
vęs Afriką, siūlė mums Ango- ik o: mums 
lą. Praėjusiojo karo metu jis 
mums ieškojo vietos vidurinėje 
Amerikoje. O paskutiniu me
tu bando rasti kur nors vande
nyne salą, tur būt, tam, kad 
vienu metu visa lietuvių trata 
būtų nuplauta, kaip Atlantida, 
kurios ir pėdsakų niekas nega 
Ii rasti. Įdomiausia, kad pi of. 
K. Pakštas krečia fantastinius 
pokštus, nors pats yra geogra
fas, (kuris tuo pačiu turėtų ieš
koti juo tampresnių su savo že 
me ryšių. Sunku suprasti prof. 
K. Pakšto peršamas lietuviams 
visai nerealias pasitraukimo 
nuo gimtosios Lietuvos žemes 
mintis.

Istoriko dr. A. Šapokos, re
gis ir jo pačio žodžiais, „Tėviš 
kės Žiburiai" mums įkalbinė
ja, kad tiktai katalikai yra ge
ri lietuviai. Taigi ir čia išeina 
ta pati pasitraukimo, siaurini- 
mosi tendencija, nes nekatali
kiškų Lietuvos sričių kratoma 
si.

Dar aiškiau J. Kuprionis pa 
sisakė Amerikos „Drauge“. 
Jis lietuvių pastangas atgauti 
lietuviškas Mažosios Lietuvos 
žemes bei sritis pavadino ne
realiu širdies kutenimu. Gir
di, vokiečiai vis vien mums to 
neužleis. Todėl, pagal J. Kup 
nonį išeina, mums reikia trauk 
tis.

Bet ar šitokios mintys yia 
mums priimtinos? Ar jos turi 
rimtą pagrindą? Ar 
galime pasiduoti?

Gal mes, lietuviai, 
brovėliai į Nemuno 
liaus upynų sritis?
tas sritis iš ko nors esame im- 
perialistiškai pagrobę? Ne. 
Visi mokslininkai pripažįsta, 
<kad šios sritys lietuvių tautos 
su savo giminėmis buvo pir
mųjų apgyventos ir šimtme
čiais gyvenamos. Tokiu būdu 
tai yra mūsų žemės, mūsų tė
vynė.

Gal jos netinkamos mums, 
lietuvianfe, gyventi? Gal ne
miela mums Lietuvos žemelė? 
Gal nesuaugome su jos gamta? 
Gal mes neprisitaikėme prie

mums nemielas vyturėlio čiul
bėjimas, lakštutės suokimas? 
Ir kodėl ji tinkamesnė vokie
čiams arba rusams, kurie yra 
Įsibrovėliai į mūsų žemes? Ir 
kodėl mes jiems turime savo že 
mes užleisti, jei jie jų turi ne
palyginamai daugiau, negu 
mes?

Vokiečiai savo ,,Drang nach 
Osten“ siejamuose mums sa- 

nereikia žmonių,
mums reikia erdvės. Ir J. Kup 
lionis sutinka, o prof. Pakš
tas jau ir vietos mums ieško— 
kur nors. Tačiau, žinoma, nie 
kas mums tos vietos neruošia 
ir neduos. O mes jau, pasak 
J. Kuprionį, turime trauktis. . .

Tuo tarpu, yra visai aišku, 
kad mes teisėtai esame Pabal
tijo, gintaro krašto, tikrieji sa
vininkai. Mes tas žemės sri
tis iš gamtos atkovojome, mes 
jas sukultūrinome ir mes jose 
turime visas teises gyventi.

Įsibrovėliai yra imperialistai 
voįkiečiai ir rusai. Jeigu jiems 
maža erdvės, teieško jie kur 
Angoloje arba kurioje vande- 
jiyno saioje sau vietos, o mes 
savo teisių į savo žemes neišsi
žadėsime. Mes neturime tei
sės jų išsižadėti. Už tai mus 
pasmerktų ateinančios kartos. 
Mes jų akyse už išsižadėjimus 
būtume tiktai išdavikai.

Aš pakartotinai keliu šias 
mintis. Pagaliau išsiaiškinkim, 
kad kartą visiems laikams liau
tumės pasidavinėti svetimųjų 
imperialistų propagandai.

Tiktai vienas yra mūsų visų 
lietuvių valios pareiškimas: vi 
sos Lietuvos žemės yra teisėta 
lietuvių tautos nuosavybė, ir 
jeigu kurios jų yra imperialis
tų užgrobtos, kaip Mažosios 
Lietuvos arba rytų Lietuvos, 
tai yra neteisėtas užgrobimas, 
kurio mes nepripažįstame ir 
niekad nepripažinsime. Mes 
palaikome visas lietuvių tau
tos teisėtas pretenzijas į visas 
Lietuvos žemes. Tai ne tiktai 
mūsų teisė, bet ir pareiga.

Mes, lietuvių tautos žmones, 
turime lygias su kitomis tauto
mis teises į gyvenimą ir mes 
norime gyventi ir mes gyven
sime amžinai. Mes niekad ne
pasitrauksime nuo visų teisė
tų ir teisingų savo reikalavi
mų, nes mes laikome nusikalti 
mu mūsų tautos naikinamą, jos 
apiplėšimą ir jos mažinimą.

Branginkime visus savo žmo 
nes, nežiūrint jų religinių įsiti
kinimų ir ugdykime ir savyje 
ir visoje tautoje atsparumo su 

jos klimato, jos sukimosi grei- sipratimą, bet ne pasitrauki- 
čio, jos traukos jėgos.? Gal mą. J. Kardelis.

j P. ANELĘ ANKUD A VILIUTĘ jr JUOZĄ BIRGEI^Į, 
į sukūrusjus šeimos židinį, sveikiname įr Ijnkjme, kad 
į lajine įr džiaugsmas vjsada lydėtų žengiant naujuoju 
i kelįu. Zjta ir Jonas.

mes joms

esame įsi- 
ir Pneg- 
Gal mes

Priešrinkiminėje į okupuo
tos Lietuvos „liaudies seimą“ 
agitacijoje, kuri buvo vedama 
didžiausiu, trenkiančiu, triukš 
mu, vyravo šūkiai:

„Nė vieno balso liaudies 
priešams' ‘.

Tiktai klausimas, kokiu bū
du galima būtų buvę paduoti 
oent vieną balsą, už „liaudies 
priešus- *, jeigu buvo išstaty
tas tiktai vienas komunistų 
partijos kandidatų sąrašas ir 
niekas negalėjo patiekti kito 
kokio sąrašo, o išstatytame ko 
munistų partijos sąraše buvo, 
kaip skelbiama, „geriausi iš 
geriausių“ ?

Šitą pagrindinį šūkį nebent 
reikia suprasti ta prasme, kad 
kaip sakė kitas rinkiminis sū
kis:

„Kas nebalsuoja—balsuo
ja už liaudies priešus..
Vargu galima rasti kitą aiš

kinimą. O, gal, „Vilnis“ su 
„Liaudies Balsu-' paaiškintų?

Įdomu, kad priešrinkiminių 
šūkių tarpe figūravo ir šis: 
„Lietuvos Darbo Sąjungos ^ko 
munistų sugalvota fikcija už 
kurios jie slėpėsi) išstatytieji 
kandidatai garantuoja -piliečių 
asmens ir turto neliečiamybę“. 
Tai buvo didelis melas, kuris 
buvo paleistas prieš rinkimus 
irgi tiktai todėl, kad žmonės 
tuo patikėtų, ir, to siekdami, 
gausiau dalyvautų rinkimuose. 
Bet rinkiminėje kampanijoje 
labai

buvo slepiamas didžiausis 
šmugelis:

nieko nebuvo sakoma apie 
„liaudies seimo" tikslus ii už 
davinius.

Kur gi pasauly kas nors ma
tė seimą — parlamentą, kuris 
slėptų savo uždavinius, progra 
mą, dėl kurios paprastai ir 
vyksta kova? O Lietuvos 
„liaudies seimas“ tai paslėpė 
nuo Lietuvos žmonių. . . Ir kai 
jis susirinko, jam buvo padik
tuotas okupantų ultimatumas: 
Lietuva turi „prašyti- ‘ priima
ma į Sovietų Sąjungą... Bal
suotojai to nežinojo. Niekas 
to jiems nė vienu žodžiu nebu
vo pasaukęs. (Kaip gi kažin 
mums tą paaiškins „Vilnis“ ir 
, Liaudies Balsas“?).

Trumpai norisi suminėti 
teroro priemonių paruo

šimą „Liaudies seime“.
„Liaudies seimo“ posėdžiai 

buvo ruošiami transliuoti per 
radiją. Todėl Radiofono tar
nautojai, kurie dabar yra už
sieniuose, pasakoja apie Sovie 
tų NKVD paruošimą posėdžių 
salės, kuria buvo Kauno mies
to teatras, dabar gavęs „atmin 
tinę“ tų Įvykių lentą.

Lietuvos nepriklausomybės dienos 
tryptas iškilmingas pažadas, šiai pasibaisėtinai 1940 m. is- 
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Pavergtoje
Repatrjjavęs įšoko į šulnį.
Vienas tremtinys gavo jš 

Lietuvos pranešimą, įš kurjo 
matyti, kad au jo geri pažįs
tami, kurje savo laiku įš Vo
kietijos repatrijavo į Lietuvą, 
susilaukė liūdno likmįo. — 
„Pradžioje jam ir jo brolįuj 
čj°sį geraj“, sakoma lajškt. — 
„Paskui jų gyvenime tuiėjo 
įvykti kaąjkas nauja. Vienas įš 
broljų nusišovė, kitas įšoko į 
šulinį. . .“

Tame pačiame pranešime 
minima: „mūsų keijaįs dažnai 
rieda žmonėmis prikrauti ve
žimai. Nįekas nežįno, kodėl 
jie vežamį“.

Naujos pilietybės
Kovo 28 d. Lietuvos TSR 

aukŠčjausios tarybos pjrmi-

nįnkas pasirašė deikretą, ku
riuo suteįkiama LTSR pilje 
tybė „vįsaį eilej pilietybės ne
turinčių asmenų". Pagal šį pa 
tvarkymą Lietuvos pilietybė 
suteikta vjsaj eilei rusų kolo
nistų.

Bajsjai ėdrus variagas,
Lietuvos komunįstų parti

jos oficiozas .Tįesa“ pateikįa 
tokį vaizdel} apie vieną, iš 
„plačiosjos tėvynės“ į Lietu
vą atsiųstą yąrįagą:

„Kretjngoje buvo atkurtas 
tarybinis ūkįs. Jo lauka į ap
rėpia šjmtus hektarų žemės. 
Pagrįndinę bazę sudaro Tiške 
vjčįaus žemė“.

Šitam fjkjuj vadovauti 1946 
metaįs buvo paskirtas 7KV'-’ 
specas Semionov'as. Jo gabu-

Posėdžiai vyko didžiausioje 
kontrolėje, kurią vykdė oku
pacinės Sovietų Sąjungos spe
ciali Stalino opričinos NKVD 
kariuomenė, ji seimo išvaka
rėse iškrėtė visą teatrą, jo po
grindžius ir viršlubes. Paskui 
apstatė visą teatrą gausia NK 
VD sargyba, kuri budėjo die
ną ir nĄktį. Į teatro rūmus ne 
turėjo teisės įeiti nei artistai, 
nei tarnautojai, išskyrus kelis 
asmenis, kurie neišvengiamai 
buvo reigalingi. Tie tarnauto
jai buvo aprūpinti specailiais 
leidimais ir jie patys pristaty- 
:i sargybos viršininkui, kad jis 
juos pažintų iš veido. Nes sar 
gybiniai, kurie keitėsi, negalė
jo jų pažinti, — todėl, kai šie 
tarnautojai kur susilietė su sar 
gybos žmonėmis, juos tuojau 
čiupo ir, gavę įsitikinti, lead jie 
turi leidimus, su jais vesdavo 
pas sargybos viršininką^ kad 
šis pats įsitikintų, jog tai tie 
patys, ne Jkas kitas, kas galėjo 
iš jų gauti tuos specialius do
kumentus. . . Ar ne kieta kont 
rolė? Savo metu aš papasako
siu apie savo toje srityje pa
tirtį, kuri buvo 
giška.

Be to, prieš 
kaip pasakoja 
tarnautojas, kuris tvarkė gar
siakalbius,

NKVD kareiviai, ginkluoti 
automatiniais šautuvais, 
buvo paslėpti scenos, Iku- 
rioje stovėjo prezidiumo 
stalas, užkuliuose ir po 
prezidiumo stajo uždan

galais.
Taigi .nežiūrint ir taip jau 

žiauraus teroro priemonių, oku 
pantas vis dėlto nepasitikėjo 
„geriausiais iš geriausių“ ir 
dėl „šventos ramybės“ dar ap- je yra dykaduonis, nes moko- 1 

si ir duonutės ponams ir valdi- ‘ 
ninkams nedaro. . . Sovietuo- I 
se tikrai daug ponų (visa ko
munistų partija priviligijuotie- 
ji ponai) ir valdininkų, nes 1 
'kiekvienas dabar dirbąs yra ta
rybinis valdininkas. Tikrai 
vertas įsidėmėjimo „LB“ prisi i 
pažinimas. Na, ir nenuostabu, ’ 
kad ten viešpatauja skurdas.

Kas gali priversti žmogų 
meluoti?

Atsakymas labai aiškus: Hit 
leris buvo privertęs meluoti ne 
ūktai valdininkus, bet ir pro
fesorius kurie, Hitlerio įsaky
mu falsalikavo istoriją ir kitą 
mokslą, įrodinėdami, kad tiktai 
naciai ir veikiečiai yra geriausi 
visame pasaulyje. Lygiai taip 
dabar Stalinas privertė vieluo
ti visus pavergtus žmones. Pri 
vertė meluoti ir J. Knyvą ir 
Mykolaitį - Putiną.

Mandrapypkis, mat, tuos 
žmones labai gerai pažįsta ir 
žino jų nuomonę. Mandrapyp
kis žino, kaip J. Knyva prie to 
gi pačio Smetonos baigė moks
lus, ir žino, kad jis ne dvarinin 
ko ir ne buržujaus vaikas. O 
vis dėlto galėjo mokytis. Man 
drapypkis gerai žino ir Joną 
Bučą, todėl ir gali tikrai pasa
kyti, kad jie tikrai priversti 
taip rašo. Iš viso gi — Sovie
tuose nėra ir nebus laisvės, 
nes tai yra priešinga komunisti 
nei Stalino doĮktrinai. Bet ar 
įeikia stebėtis, kad Lietuvoje 
gyvenančius žmones okupan
tai priverčia daryti tai, ko jie 
nori, jeigu Kanadoje, kuri yra 
toli nuo Sovietų, „Liaudies Bal 
sas“ priverstas rašyti taip, 
kaip įsako Maskva. Juk argi 
ne prievartos faktas, kad „LB“ 
apie sovietinę Lietuvą rašo tik
tai garbinimo himnus, lyg ten 
tiktai pienu upės teka ir komu
nistai blynais apdengė kolcho
zų stogus, ir jau jokio tamsaus 
šešėlio nėra, kad ir „LB“ iu- 
žavais akiniais žiūrint? O bet 
gi „LB“ tiktai saldžias serena
das gieda. Ar gi tai ne prie
vartos faktas?

Skelbiami komunistiniai 
atlaidai...

Ligšiol tiktai katalikų Po
piežius turėjo atlaidų teisę ir 
niekas į ją nesikėsino. Bet ko
munistinis totalizmas, pasiro
do, net šią neginčijamą teisę 
bando nusavinti. Dabar „LB“ 
ruošia. .. atlaidus. Nesijuoki
te, nes štai ir įrodymas: „Liau 
dies Balso metiniai parengi
mai yra mūsų visų metiniai 
atlaidai. . .“ — rašo jis,

kad „nuosavybė nebus palies
ta“. Taipgi buvo nutarta nu
savinti visus bankus, pramo
nės įmones ir namus. Ir, be to, 
pasiuntė tris nužemintas tele
gramas — Stalinui, Molotovui 
ii Kalininui.

Taip buvo suvaidinta Lietu
voje okupantų „liaudies sei
mo“ komedija, liudijanti šio 
plėšraus imperialisto nežmoniš 

akiplėšišką begėdiškukurną 
mą.

Po

ir

to prasidėjo nutarimų 
vykdymas.

Bet apie tai bus daugiau. 
Tuo tarpu pasižiūrėkime, kas 
gi vyko už Lietuvos ribų. Ir 
štai ką sako rastieji Hitlerio 
kanceliarijose slaptieji doku
mentai, kurie vaizdžiai kalba 
apie Lietuvo tragediją. Štai ką 
Hitlerio kanceliarijų, Užsie
nių reikalų ministerijos, valdi
ninkas yra, užrašęs ir palikęs

torijai:
Vokietijos užs. reikalų mi 
nisterijos memorandumas. 
1940 m. liepos 21 d. Lietu

vos mimstens, aplankas mane 
šiandieną, pareiškė:

Turint galvoje svarbius įvy 
lews jo knašte, jis laiko savo 
pareiga, kad tie įvykiai nenu
eitų į istoriją, nesigriebus ko
kių žygių. Jis, suglaudė savo 
nusistatymą dėl žygių Lietu-, 
voje Reicho užsienių reikalų 
ministeriui parašytame laiške. 
To laiško įteikimas buvo viena 
šališkas veksmas iš jo pusės, 
už kurį jis vienas prisiėmė at
sakomybę. Jis pats tuo veiks
mu nenori sudaryti kokių nors 
nemalonumų Vokietijos politi 
kai.

Dalykas prasidėjo šiuo bū
du: Piieš kurį laiką Lietuvos 
užsienių reik, ministeris Urb
šys painformavo visus Lietu-

(Nukelta į 7 psl.)

visiškai analo-

pat posėdžius, 
tas Radiofono

Įdomus „Liaudies Balso“ 
prisipažinimas.

Okupacijos garbintojai juo 
daugiau rašo, juo daugiau 
klimpsta. Štai paskutiniame 
„LB“ J. Y., bandydamas atsi
kirsti Mandrapypkiui, rašo: 
„Girdi, J. Knyva rašąs, kad 
Tarybų Lietuvoje mokosi kas 
penktas, o prie Smetonos visi 
mokęsis, fr kas gi padarė duo
nutę ponams ir valdininkams, 
jeigu visi mokėsi?“ — klausia

Taigi, pagal Ylą išeitų, kad 
kas penktas Sovietų Sąjungo-

sisaugojo automatiniais šautu
vais. Žinoma, tai galėjo būti 
ta pati teroro priemonė dauge
liui „deputatų“, kad jie „neiš
sišoktų“.

„Deputatai“ į „liaudies sei
mą“ suėjo per špalieriais išsta 
lytus NKVD okupacinės ka
riuomenės kareivius, kurie lai
kė apgulę ne tiktai „seimą *, 
bet ir užpilde teatro vestibiulį 
ir laiptus, ligi pat penktojo 
aukšto.

Tokiu būdu „ liaudies sei
mas“ po okupanto padu „posė
džiavo. . .* * tris dienas . Isklau 
sė iš anksto Maskvos komisaro 
Dekanozovo paruoštas kalbas, 
kurias visi „deputatai“ skaitė 
iš spausdintų lapų, nutarė Lie 
tuvą pavadinti socialistine so
vietine respublika ir prašyti 
SSRS priimti s-gos nariu. Nu
tarta nusavinti visą žemę, vi
sus vandenis ir visus miškus iš 
visų savininkų. Taip buvo su

taip apibūdina: tingos apskrities komitetas jr 
kodėl neuž’kerta tam kelio '.

Vergjja be poilsio.
Taiybįnė spauda pilna t ^.gi

nimų djibti sekmadjeniais. 
Štaį vienas pavyzdys: „Žy
mius vjršumplaninės medie
nos kįekius išvežė Pakruojo, 
Gruzdžių, Meškuįčių įr kjti 
valsčiai. Kolūkiečiai viršum- 
pianjnę medieną veža raudo
nosiomis gurguolėmis. Pa
kruojo įr šįaulįų valsčių vado 
vaį paskutįnį sekmadienį su
organizavo eįlę raudonųjų gur
guolių, kurios išvežė žymius 
vjršumplaninės medienos kįe- 
’kįus. Pakruojo valsčiaus 
„Raudonosios žvaigždės“ kol
ūkio brigadinįnkas drg. Palep 
ųaitis suorganizavo raudonąją 
gurguolę, kurj per sekma die
ninę talką išvežė 17 kubjnįų 
metrų medienos viršum plano. 
Šįaulįų valsčiaus „Veįporių“ 
kolūkio sekmadienjnė raudo
noji gurguolė išvežė 15 kūbį 
nįų metrų viršumplanįnės me
džiagos.“ (Tiesa, III. 28)

— Žemės ūkio ministerijos 
rūmai Kaune atiduoti Žemes

muš „Tįesa“
„Pasjpelnytj, gerai pasipel

nyti — štai kodėl atėjo į šį 
ūkį. Jis pats yra stambiausias 
valstybinio turto švaistyto
jas. Tjk pradėjęs eįti djrekto 
rįaus pareigas, penkių savai
čių bėgyje, papjovė asmeniš
kiems reikalams du stambius 
raguočius įr šešias avįs“.

Aišku — spccas, nes ėda, 
<kajp dramblys, be abejonės, 
norį „atsigriebti“, iš karto už 
30 metų ,,komunistiniam ro
juje“ patįrtą badmjrjavimą. 
Poliau „Tjesa“ pateikia duo
menų, kaįp tas variagas šei
mininkauja :

„Direktorįus grjebesj kiršlį 
parką. Ir dabar Kretingos ta
rybiniame ūkyje naikinamas 
šimtametįs parkas: kertami 
klevaį, topolįaį, kedro pušys 
j r kįtj retai pasitaikantieji me 
džiai. O iš puošnaus gojelio 
prie Darbėnų vieškelio — tik 
keli kelmai Lko*'.

„Nejautresnis jjs įr patįems 
darbinįnkams. į kiekvieną jų 
priekaištą, kodėl jje negauna ūkįo akademijai, kurį įš Dot 

' -■** nuvos perkelia Kaunan.
— Nauji pašto ženklai jš" 

lejdžiami Maskvoje, kariuose 
būsiantį pavaizduota įr oku
puota Lįetuva. Ženklai būsią 
paskirtį tarybų Lietuvos de
šimtmečiui.

— Stud. Tadas Butkus pa
ruošė diplominį darbą „Kolū-

už darbą jjems priklausančios 
duonos, kodėl laiku nejšmcka 
mos algos, kur dįngsta jiems 
skijrta druska, žibalas, medžią 
ga drabužiams, jjs šiurkščiai 
atrėžia: aš čia šeimininkas ir 
jūs nesikjškite ne į savo rei
kalus“.

„Tįesjog nuostabu, kaip to-
kjo „šejxnjnjn(kavimo“ nema- kįnės elektrinės statybos cko- 
to partija jr vykdomasis Kre- nomįnis pagrindas“.

ir kviečia į tuos metinius „at
laidus".

Taigi, „pregresyvieji“, sku
bėkit į „atlaidus“, nes be jų 
galite būti „ekskomunikuoti* ‘ 
„čistkos“ susilaukti.

Tai bent pertekusi Tarybų 
šalis. 1

Kaip gi komunistai triūbija, 
kad Sovietų šalis — tai rojus, 
Kuriame upės medum teka, ger 
būvis neišpasakytas. O gi 
žx ilgterėkime į tikrojo gyve
nimo faktus. Dypukame yia 
specialios Įstaigos, kurios siun 
čia pakietėlius, paramos siun
tinėlius ir. . . Sovietų Sąjungai 
šelpti taip pat veikia specialios 
įstaigos, kurias perša „LB“, 
skirdamas ištisus straips
nius. . . Kaip gi tikrovė tolima 
nuo propagandos!

Sumanymai ir paklausimai.
Kažkas Kanadoje sumanė 

gaminti tokią pat spygliuotą 
vielą, kokią aptverti Varkutps 
priverčiamojo darbo stovyk
los. Kažin, ką tai reikštų?

Progresyvis.
Patarkite kas daryti?

Aukų, nors daugiausia iš J 
AV, dar prisiunčia, bet vis dau 
giau be pavardžių, arba tiktai 
su inicialais. . . Patarkite, kas 
daryti? Yla.

„LB“ skonis.
„Liaudies Balsas“ susižavė

jęs šiaurkorejiečiais komunis
tais: jie, girdi, miestų nebom- 
barduoja. .. Jie amerikiečiams 
suriša rankas n į veidą nušau
na.

Tai gerumėlis tų šiaurkore- 
jiečių. . . Ir tai bent „LB“ sko 
nis.

Gal jie Stalino portretą neš
dami užima teritorijas? Jeigu 
ne bombarduoja?

Aiš'Įciai pagauti meluojant.
Komunistinė spauda buvo la 

bai triukšmingai pasinešusi 
reklamuoti neva savo leidiių 
.Tarybų Lietuva paveiksluo- 
re“. Mandrapypkis pasižiurė
jo į tą leidinj ir pasakė: tai ne 
kanadiškas, bet tarybiškas lei
dinys. „LB“ įsižeidė ir pradė
jo bartis, kad tai esąs prasima
nymas. ■■

Bet štai dabar gautas sovie
tinis leidinys „Tėvynėje“ „nu I 
meris skirtas Kaunui“, reda
guotas Augustino Griciaus, fo
to p. Karpavičiaus, dailės re
dakcija ir montažas Broniaus 
Baltrušaičio, spaušdintas 
„Spindulio" giliaspaude, Kau
ne, Miško g-vė 11. Prašome 
palyginti tuos du leidinius, o 
ypač 4—5 „T“ pusi, su 17— 
18 „T. L. P.“ puslapiais ir 8 
—9 „T“ pusi, su 16 — 17 „T. 
L. P..“ puslapiais.

Tai yra absoliutiškai tas pat. 
Tiktai gali būti klausimas: ar 
visa „Tarybų Lietuva paveiks
luose“ atspausdinta sovietuo
se ar, gal, sovietai prisiuntė 
matricas, o, gal, ir perfotogia- 
fuota iš sovietinių leidinių. To 
dėl melagiai ir apgavikai aiš
kiai pagauti. Kas norėtų įsiti
kinti, prašome užeiti į „NL“ re 
dakciją ir savo akimis pama
tyti ir tuos abu leidinius paly
ginti.

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

3,
Peržvelgus socialinio drau

dimo rejkalus Lietuvoje ir 
Anglijoje, galima pasakyti, 
kad Anglijos socialinis drau
dimas yra platesnis įr pilnes
nis, negu buvo nepriklausomo
je Lietuvoje. Iš vįso, Angli 
jos socialinįs draudimas, kaip 
vienas jauniausių, yra ir rno- 
derniškiausis. Jis apima tuos 
visus reikalus, kurie paskuti- 
nįaįs laikaįs darbo žmonių gy
venime yra įskilę jr kurįų ten 
kįnįmas dabar yra tapęs būti- 

\’iybe.
Socialjnjs Lietuvos draudi

mas bent 20 metų senesnis. Be 
to, Lįetuva socialįnj draudimą 
įvedė savo atsįkūrįmo dieno 
mjs. Dar jr todėl jis nebuvo 
toks pįlnas kaįp Anglijoje. Ta 
čįau vis dėlto reikia pasakyti, 
kad Lįetuva ėjo tvirtu žings
niu ir aįškiomįs gajrėmįs į

visuotįnj visų dirbančiųjų 
draudimą.

Žodžiu,, visuctinįs“ čįa no 
rimą pasakyti, kad socialinįs 
draudimas turi apimtį: sveika
tos, nedarbo ir senatvės bei m 
valįdumo draudimą.

Anglijos socialinįs draudi
mas, kurį įvedė Darbo partijos 
valdžįa, yra naujesjns ir tobu
lesnis, negu Australįjos sočia- 
lįnis draudimas, kurįs Angli
jai buvo pavyzdžiu.

Tačiau verta susipažinti su 
socialinio draudimo' Europoje 
pionierium — socialiniu Vo
kietijos draudimu.

Markso ir Engelso gimtinė 
— Vokietija — pirmoji Eu
ropoje įvedė socialinį draudi
mą, kuris tikrumoje ir buvo 
visoms kitoms pasaulio šalims 
pavyzdžiu. Nors Vokietijoje 
valdžia buvo monarcho — kai
zerio rankose, bet darbininkų 
draudimas buvo įvestas Social 
demokratams reikalaujant. Ne 
be to, kad ši šalis, davusi žy
mių socialinių reformatorių, 
šioje pūtyje buvo visai supran 
tarnai pirmautoja. Dėl socia
linių reformų jau

kaizerinė Vokietija dau
geliui kitų valdovų buvo 

nemaloni,
kaip kad dabar Anglijos Dar
bo partijos valdomoji Anglija 
nemaloni Amerikos Jungtinių 
Valstybių kapitalistams, kurie 
artiregiškai yra užsispyrę 
prieš socialines reformas, da
bar jau neišvengiamas.

Faktas yrą, kad spirsis jie 
ar prieštaraus, bet tai niėko ne 
padės, nes gyvenimas nestovi 
vietoje, o darbo žmonių sąmo
ningumas yra pasiekęs tokio 
laipsnio, kuris jiems garantuo

ja sutartiną veikimą ir savo 
siekių laimėjimą.

Tiesa, ir Vokietijos sociali
nės reformos buvo padarytos 
veikiant organizuotoms darbo 
klasės pastangoms. Vis dėlto 
reikia pripažinti kaizerinei Vo 
kietijai gerą išminties dozę. 
Tikrai gi, tiktai dėl gero so
cialinių klausimų sprendimo 
Vokietija ir galėjo būti to'kia 
organizuota ir pajėgi.

Socialįnįs draudimas

RAŠO BRONYS RAILA,Pora faktu prisiminimu šviesoje
2, Dėl sįautėjįmų Ljetuvos 

Aide,
J. Kardelis toliau pamjni, 

kad spaudos srityje pirmoje 
vietoje buvo paliestas „Lietu
vos Aidas“, kurio tumetinis 
vyr. redaktorįus B. T. Dirmei
kis nuo birželio 17 d. (man ro 
dos, kad nuo birželio 18 d. J bu 
vo pakeistas Jonu Šimkum, 
Hgi tol buvusįu „Ljetuvos žį 
nių“ redakcijos narįu. O tas 
Šimkus iš „Ljetuvos Aido“ re 
dakcįjos atleįdo , „kelis tautį- 
nįnkus: A. Gricių, Aleksan
dravičių ir kt.“ J. Šimkus atė 
jo į „Lįetuvos Aįdo“ redakci
ją perjmti pareįgų, pareikšda
mas, kad jįs Paleckįo vyriau
sybės esąs paskirtas vyriau
siuoju redaktorįum.

Ta procedūra parodė, kad 
nuo pat pirmos valandos Lie
tuvoje prasidėjo okupantų įr 
jų pakalįkų sauvaliavimas. 
„Lietuvos Aidą“ leido „Pažan 
gos“ bendrovė, kurįos vadovy 
bė skirdavo įr atleįsdavo laik
raščio vyriausią įr kitus re
daktorius, dėl pįrmojo, žino
ma, susitarus su prezįdentu įr 
minįsteriu pirmįninku. Jokia 
vyriausybė, net ir Paleckįo, ne 
turėjo jokįu formalaus ir lega
laus pagrindo atleįstį įr skirtį 
„Ljetuvos Aido“ redaktorių. 
Iš to, kaip buvo vyr. redakto- 
lįaus pakeitimas padarytas, pa 
matėme, kad net įr išoriškai 
Lietuvos okupanto tarnai nesi 
skąitys su jokiais formalu
mais.

Taigi, specialiame posėdyje 
Šimkus „perėmė“ pareigas įš 
Dirmeįkio, laįkesi Ikažkaįp la 
baį nejaukiai ir gėdinosi, o po 
to vįsus kitus redakcįjos na
rius beį raporterįus prašė ei
ti toliau pareigas ligi galimų 
naujų jo patvarkymų. Kįtą 
rytą nuėjau į spaustuvę pažiū
rėti, kaįp eį§ dieninės „Lietu
vos Aįdo“ laįdos paruošimas. 
Aš nešiau atsakomybę už die
ninės laįdos technikinį paruo
šimą ir redagavau užsįenįo po

Vokietijoje,
1883 mt. buvo įvestas drau

dimas ligoje, 1884 mt. — ne- 
laįmįngų atsitjkįmų, 1889 mt. 
— invaljdumo įr senatvės. — 
1911 mt. visį šitįe įstatymai 
buvo sujungti į vjeną įstaty
mą, daug tobulesnį, kurįs ne 
tjk įnešė daug aiškumo į ad
ministracijos reikalus, bet įr 
išplėtė apdraustųjų kategori
jas (buvo draudžiami ir žemes 
ūkjo darbinįnkai), o taip pat

jr teikiamąją pagalbą. 1913 
mt. buvo įvestas tarnautojų 
draudimas ir 1924 mt. draudi
mas nedarbo atveju. Išleistie
ji įstatymai teibeveikįa įr šįan 
dien su dįdesniajs ar mažes
niais pakeitimais ir papildy
mai s.

Karas padarė milžiniškos ža 
los įr socįaliniam draudimui. 
Visų pirma jis surijo visus so 
cjalįnio draudimo įstaigų per 
ilgus metus sutaupytus kapi

talus, kurįe garantavo tvarkįn 
gą pensijų išmokėjimą įr ki
tokių pasižadėjimų pildymą. 
Žįnovų apskaičiavįmu

Hitleris paėmė iš sociali
nio draudimo įstaigų 15 
miliardų markių ir sukišo 
į jo ruošto karo dievaičio 

nasrus.
Todėl po karo socjalinįo dtau- 
dįmo įstaigos turėjo pradėtį 
su tuščįorms kasomis įr žino
ma vaigtį.

lįtikos skyrįų. Nuėjau tįk įdo
mumo vedamas, pažiūrėti, ką 
naujas šefas darys, o šiaip gal 
vodamas, kaįp susitvarkyti, 
kad su okupantu netektų dau
giau „bendradarbiauti“. To 
ryto vįsas mano darbas buvo, 
kad sutvarkjau užsienio kores
pondentų telefoninįus prane
šimus ir nurodžjau, kaip įr ko 
kįose vietose jįe turį būtį įdė
ti. Pats šįmkus atėjęs vįską 
išcenzūravo, po kelias eilutes 
išbraukė, o paskui sėdosi rašy 
lį vedamąjį.

Užbaigus laįdos paruošimą, 
jįs ne centrinėj buveinėj, bet 
čia pat spaustuvės redakcinia
me kambaryje sušaukė vįsus 
redaktorius ir reporterius i po 
sėdį įr trumpai pranešė, jog 
turįs , .vyriausybės įsakymą1 * 
tuojau pat iš pareįgų atleįstį 
redakcijos sekretorių Vincą 
Rastenį, dieninės laidos įr už 
sjenjo skyriaus redaktorių Bro 
nį Railą ir redakcijos reporte
rį Albiną Valantiną. Vįsus ki
tus kvietė eįtį sąžiningai pa
reigas tolįau. Aleksandravi
čiaus - Aleksyno jįs neatleido, 
nes šis mūsų kolegą jau apie 
metus laiko vįsaį netyedjrbo 
neį ,,Lietuvos Aido“ redakci
joj, neį administracijoj. Taip 
pat jis neatleido A. Grįcįaus 
neį tada, neį kįek vėliau, kol 
šįs iš „Lįetuvos Aįdo“, o ne
trukus „Tarybų Lietuvos“ bu
vo perkeltas į naujai leidžia
mos „Tiesos“ redakciją.

Po to „posėdžio“ Šįmkus 
mąne išsikvietė į gatvė ir, pa 
ėjus į nuošalesnę vietą, prašė 
tolįau neoficįaliai laikraščiui 
ialkinįnkauti bent straįps- 
nįais. Drauge „apgailestavo“, 
jog buvęs „priverstas“ mane 
formaliai atleisti, nes vaka
rykščiame „vyriausybės slucgs 
nių“ pasitarime tuo reikalu aš 
buvęs įvertintas, kaip nepatai
somas antį komunistas ir kai
po daug pakenkęs liaudžiai sa
vo kova prieš kultūrbolševį- 
kus. Atsakiau, jog tokįos jo 

vyrįausybes sluogsnių pažįū 
ros man nesudaro didelio sįur 

prįzo, jog naują Lįetuvos pa
dėtį vertinu realiai ir tarp kit
ko paklausiau tą savo seną iįte 
ratūrinį pažįstamą, ar jo nuo
mone vjsam rejkaluį nebūtų ge 
rįau, kad aš kaipo toks naujaį 
valdžįai nepatinkantis pilie
tis, bent laikinai jšvažjuočjau 
kur nors į provinciją. Šim
kus, kįek ilgiau pagalvojęs, at 
sakė, kaįp man tada atrodė, 
vįsai nuoširdžjai: — Taip, gal 
ir gerai padarytum. . . Tada 
jįs dar nebuvo enkavedistas, 
jkokju pasidarė po to netrukus. 
Šįmkus yra įš dalies atsakin
gas, kad per kvailumą nemo
kėjo užliūliuoti dar vieno „liau 
dies priešo“, kurio po kelių die 
nų Sniečkaus policija jau ieš
kojo visur: Kauno bute, žmo 
nos tėvjškėje, mano tėviškėje, 
pas gjmines ir tt.

Po pasikalbėjimo su Šim
kum aš tą pačią minutę nu- 
sprendžiau ne tįk „išvažiuoti į 
provinciją“, bet įr dar kįek to 
lįau, kur tik rasįs galimyoįų 
man geriausiai prieinamomis 
priemonėmis dalyvauti darbe 
už Lįetuvos įšlaįsvinimą nuo 
okupantų. Tą patį vakarą, be 
siruošdamas „kelionėn“, gat
vėje sutikau Grįcių, su kuiiuo 
vįsą laiką labai geraį sugyve
nom. Jis tarp kįtko pasakė: 
,,Bies?<5 žino, kodėl jie mani
mi turi pasitikėjįmą. Vakar 
buvo išsikvjetę, kalbino, kad 
toliau dirbčiau įr teįravosį 
apie kitus redakcijos narius“. 
Jo savijauta buvo liūdna ir 
kvaįla. Bronys Raįlas

Red. pner.: Malonus p Br. 
Railos atsiliepimas dėl istori
nių prisiminimų. Labai būtų 
gerai, kad ir daugiau skaityto
jų atsilieptų ir patikslintų tuos 
faktus, kurie dėl netiesiogių in 
formacijų gali būti ne visai 
tikslios.

Dėl p. Br. Railos pastabų 
reikia štai kas pasakyti:

Dėl to, kad J. Banaitis „grie 
bėsi‘ *už Railos, žinau iš pačio 
Radiofono. Pirmas J. Banaičio 
„susirūpinimas“, atėjus į Ra
diofoną, vis dėlto buvo Br. Rai 
la. O jkad jis negalėjo jo „pa
griebti“, tai .todėl, kad Br. 
Railos jau nebuvo. . . Čia p. 
Br. Raila tiktai patikslino įdo
mius faktus, kurie tačiau nesi
kerta su mano konstatavimais.

Iš kur J. Banaitis „senas ko
munistas“, žinau iš pasakoji
mų J. Švedo, dabartinio stali
ninio laureato, su kuriuo J. Ba 
naitis leido Muzikos teor.jos 
vadovėlius gimnazijoms. ži
nau ir apie gretinimąsi prie 
tuometinio oficiozo. Mat, vie
nu metu Lietuvos komunis
tams Maskva buvo įsakiusi įdė 
jinėje spaudoje („Liet. Žinio
se“, „XX Amžiuje“) nedaly
vauti, o užsidirbti, jei jie rei
kalingi pragyvenimui uždar
bio, eiti į valdinę spaudą. To
dėl tuo metu ir P. Cvirka, ir 
j. Banaitis, ir kiti komunistai 
bendradarbiavo „Liet. Aide“, 
kaip valdžios laikraštyje. Kar
tą ,kai, regis, Suomijoje buvo 
dainų diena, į kurią vyko J. 
Banaitis, aš paprašiau apie ją 
parašyti „L. Žinioms“, bet jis 
parašė... „Liet. Aidui“.

Dėl „L, Aido“ redakcijos pa 
keitimų: j. Šimkus į „L. ži
nių“ redakciją neatėjo biiže- 
lio 17 d., pirmadienį, o p. Dit- 
meikis galėjo būti atleistas iš 
pareigų ir birželio 18 d. Bet 
p. Br. Raila man tikrai primi
nė, kad A. Gncius tuomet ne
buvo atleistas, bet buvo per
keltas į „Tiesą“, pas tuometi
nį ir dabartinį jos redaktoiių 
Zimoną, kurį pažįstu iš univer
siteto lankymo laikų, nes jis 
yra taipgi biologas. Todėl bu 
vo didelis nusistebėjimas, kai 
netrukus A. Gricius buvo ir po 
to „persėdimo“.. . išvežtas į 
Sibirą.

Ačiū gerb. Br. Railai už pa
tikslinimus.

J Kardelis.■

Tįek bendrai. O dabar frum 
pai apįe kiekvieną, draudimo 
rūšį.

Draudimas ligoje. Jį vy kdo 
ligonių kasos, kurių tikslas ne 
lik gydyti susirgusius na-. 
rįus įr jų šeimas, bet ir įmtįs 
jvairįausįų priemonių pastolį 
ligoms Ikelją. Šįuo tikslu Vo
kietijos lig. kasos nuo pi anų
jų dienų pradėjo dįdelę piopa 
gandą, steįge įvairias tyrįmo 
įstaigas ir poilsio namus, sana
torijas įr tt. Be gydymo, Ijg. 
kasos moka pašalpas nuo 50 
iki 100% gaunamo uždarbio. 
Kasų pajamas sudaro narių ir 
darbdavių mokesčiai.

Nelaįmingų atsitikimų drau 
dįmas. šįtuo rūpinasi atskr 
ros kasos, kurįų 1939 mt. buvo 
253. Jos sudarytos pagal ats
kiras pramonės rūšis. Jos duo 
da ne tjk gydymo pagalbą ne
laimės atveju, bet įr pensjją 
nustojus darbingumo. Pen
sijos dydįs pareina nuo nedar
bingumo laipsnįo.

Invalidumo ir senatvės 
draudimas.

Tuo rūpinasi atskiros orga
nizacijos, kurių 1939 metais 
Vokietijoj buvo 33. Taį klas
tų draudimo įstaigos. Šio 
draudimo tikslas mokėtį pen
sijas jnvaliaumo ir senatvės at 
veju. Invaljdu pripažįstamas 
tas, kurįs dėl lįgos nustojo 
darbingumo per 66 ir du treč
daliai procento. Invalįduį ly
gus yra tas, kurjs sulaukia 65 
mt. amžiaus. Našlė, o ypatin
gais atvejais įr našlys, ap- 
draustąjam mįrus, gauna laįp 
pat pensiją, ją gauna ir ap
draustojo vaįkaį įkį 15 mt. 
amž. arba jr ilgiau. Nuo 194!) 
metų tausic 1 d. minėtų pensj 
jų gavjmo kaį kurįos sąlygos 
pagerinamos — jos suvienodį 
narnos su tarnautojų draudi
mo pnesįjų gavimo tvarka.

Tarnautojų draudimais. Jįs 
turį tuos pačįus tikslus kaip įr 
invalidumo draudimas, drau- 
džiąs gaunančius padienį už
darbį, o gaunantieji mėnesi
nes algas draudžiamj pagal 
specialų profesijų katalogpą pa 
sįrėmus tarnautojų draudimo 
įstatymu. Pagal šį draudimą 
pakanka nustotį 50% nedar
bingumo įr jau gali gauti pen 
siją-

Nedarbo draudimas. Jeį per 
paskutįniuosius 6 metus buvai 
bent 6 mėn. apdraustas įr ne
tekai darbo, taį gaunj pašal
pą, kuri gali tęstis 26 — sa
vaites, o atskirais atsitikįmais 
net jkj 29 sav.

(Bus daugiau).

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

ISTORINES MEDŽIAGOS APYBRAIŽOS. " F
Kanados lįetuvių kolonija 

palyginti dar visai jauna. Dar į 
yra gyvų pirmųjų ateįvių — Į 
lietuviškosios kolonijos Kana
doje pionierių. Bet laįkas juos ' 
nešasi amžinybėn, o su jaįs ne 
sugrąžįnamai dingsta įr bran
gį kolonijai kūrimosi istorįnė 
medžiaga. Skubotumas šįa 
prasme dar daug gali įšgclbė- 
tį. Todėl „Neprįklausomos 
Lietuvos“ redakcija yra pasi
ryžusi surĮnktį įr užfiksuoti 
galįmai daugiau tos istorines 
medžiagos; jeigu bus galjina, 
nustatyti pirmuosius atejvįus, 
jų pavardes, jų kūrjmosi sąly
gas ir to 'kūrimosi priežastis. 
Pagaliau, jeį bus surinkta pa
kankamai medžįagos, — para
šytį ir lįetuvių kolonijos įsikū 
rimo Kanadoje istoriją.

Šįuo reįkalu „Nepriklauso
mos Lįetuvos“ redakcija kieį- 
pįasi į vįsus Kanados lietu
vius suteikti jaį tuo reikalu žį 
nių, informacįjų, jeį kas turį, 
— dokumentų.

„Neprįklausomos Lietuvos’ ’ 
tedakcija kreipiasi į malonius 
bendradarbius ir tuos tautie
čius, kuiįe valdo plunksną, pa
talkintį jaį — kur tįktaį gali
ma, įš senesniųjų Kanadoje ap 
sįgyvenusių lietuvių gautį pa 
sįkalbėjimų apie įsįkūrimą įr 
jųjų giminių, pažįstamų, įvar
dijant juos vardais įr pavardė 
mis, nurodant jų atvykimo jr 
įsikūrimo laiką, vietą ir tt.

Taigi, ir tautįečjų emigravi
mo į Kanadą priežastys yra 
taip Pat fiksuotjnos.

Pažįstami mane pajnfortna- I 
•, vo ,kad Mcntrealy esąs vienas 

iš senųjų ateiįvįų Jonas Gri
cius, gyvenąs 4369 Parte- 
naįs gatvėje. Į jį jr kreipiau
si su pirmaisiais klausimais įr 
vyliausi, kad jeigu ne jįs pats 
ką vertingesnįo papasakos, taį 
bent nurodys į ką reiktų 
kreiptis.

— Gajla, kad per mažai me 
džįagos turju apįe pirmųjų lįe 
tuvių įsįkūrimą Kanadoje, — 
gyvai pradėjo pasakotį p. J. 
Gricius, kurįo pasakojimas 
laįp Ijejasį, ikajp nenutrūks
tanti upės srovė, nešdama su sa 
v]mi ir jungdama šalutines, na 
tūralįai prįsijungiančįas sro
ves. — Gajla, kad turėjau pa
sitikėjimą žmonėmis, kurie to 
nepateisino. Beje, visa, ką 
svarbesnio ir įdomesnio ture 
jau apie Ijctuvju kūrimąsi 
Monteraly, atidaviau J. Tys- 
lįavaj, kuris čįa rinko pinigus 
įr medžiagą jo žadėtam išleisti 
specialiai Montrealįui skir
iam „Lituvos“ žurnalo nume
riui. Dingo tie mūsų sudėti pi 
nįgaį įr djngo medžiaga, o ža
dėtasis „Ljetuvos“ žurnalo nu 
meris taip ir nepasirodė. Bet 
laį jau praeįtis, kurią sumįnįu 
tiktai todėl, kad dėl jos buvo 
nusivylęs gana dįdelįs montre- 
aliečjų lietuvių kiekis. Tąsią 
to, nes praeities jau negrąžin
sime.

— Mane domįna, p. Gri
ciau, lietuvių kūrimasis Ka- 

čįo rusų imperialįstinio paver nadoje ir tame tarpe — įr 
gimo, pavergtųjų persekio- Montrealy. Kada Jūs atvyko- 
jimo įr žiauraus najkjnimo. te į Kanadą? — klausiau.

Malo- 
visus 

,NL“ Red,

Naujosios — tremtinių ban
gos istorija bendroje Kanados 
lietuvių istorijoje sudaro nau
jausią dalį, taip pat įdomią ir 
vertingą, ypač liietuvįų tautos 
įstorįjai bei jos kultūros isto
rijai. Labaį vertinga yra, kad 
tūlos bendruomenės yra sura
šiusios savo bendruomcnjų 
kronikas įr net surašįusįos is
torijas. Taį vįs brangi Kana
dos lįetuvių jr bendrai Lietu
vių tautos istorijai medžiaga, 
kurią „NL“ ryžtasi sutelkti į 
vieną gausų šaltinį, skelbiamą 
vįsų pirma per „Nepaklauso
mos Lįetuvos“ skjltis. 
njaj kviečiame į talką 
tautiečius.

1.
Kanados valstybės lopšys 

yra Montrealįs su savo apylin
kėmis. čįa, kaįp sako Kana
dos istorijos šaltiniai, apsisto
jo pirmieji Kanados ateiviai; 
čįa kūrėsi Kanados branduo 
lys; čįa koncentravosi kanadįš 
kas judėjimas; čįa vyko stip
riausios kovos, kurių tolimieji 
atgarsiai įr šiandien dar jun
tami, įr čįa apsistojo įr pjrmįe 
ji lietuviai ateįvjai.

Labai būtų svarbu nustatyti 
pačįus pirmuosius ateivius. 
Greįčįausia jįe bus pabėgėliai 
nuo carinio režimo, kaįp dau
gelis naujųjų ateįvių — nuo so 
vietinio, o esmėje — nuo to pa

— Aš Kanadon atvykau 
1907 metaįs lapkrjčįo mėnesį, i

— Kodėl Tamsta vykaį | < 
Kanadą?

— Turėjau bėgti nuo Rūsį- 1 
jos caro valdžios, kurį mane už 1 
dalyvavjmą kovose dėl lietu
vių teįsių ir Lįetuvos laisvės, 
ruošė gal kalėjimą, o gal įr 
kartuves. Negaliu to pasakyti 
tįkriau, nes pabėgau nuo teis
mo, kuris būtų padaręs spren
dimą. Kaįp žinoma, 1905 m. 
sąjūdžio eigoje gruodžjo 4 — 
6 djenomis Vilniuje buvo Di
dysis Vilniaus Seimas, kuris 
pareįkalavo Lietuvai laisvės. 
Aš buvau to seimo dalyvis, Ska 
piškjo atstovas. Seime muš įn 
formavo Galvanaučkiokas (da
bar prof, įnž. Ernestas Galva
nauskas) ir Purėniokas (dabar 
prof, chemikas Purenąs), Par
važiavus namo, žmonės labai 
domėjosi, kas gi ten seime bu
vo? Todėl valsčiuje padarėme 
mitingą įr pasakojome su Pu 
renioku ir Mazylįoku apįe seį- 
mo darbus ir sumanymus, iš
varyti rusus — Lietuvos oku
pantus įr sudaryti savo lie
tuvišką valdžią. Žmonės gy
vai pritarė, jr tuojau pareikala 
vo sunaikjnti valsčiuje buvusį 
caro portretą. Aš patai įau 
portreto ne naikinti, nes jo ge 
rį rėmaj, i kuriuos mes, sakau, 
įstatysjme Vytautą Didįjį, o 
carą padėkime į džėlą — vals
čiaus kalėjimą. . . Taip i’’ Pa 
darėme. Už tai, kaį caro val
džia atsipeikėjo po pirmųjų re 

. volįucijos smūgių, į Skapiškį 

. atsiuntė su zemskiu dragū- 
• nūs, kurįe rado ir mūsų kai

mą — Kudrėnų, Skapiškio vai., 
Panevėžio ap. Mane suėmė jr

pasodino į Panevėžio kalėjį- < 
mą, kurįame man teko sėdėti 
su studentais tada Purėnįoku 
įr Mažylioku. Po trejeto 'iič- 
nesių man pasiūlė padėti už
statą įr ligi teįsmo gyventi na
mie.

Savo prjsiminimais, įdo
miais ir vaizdžiais, J. Gricius 
tolį skraįdo, tiktai aš vįs grą
žinu prje man rūpimos temos. 
Jįs prisimena, kad išėjus įš ka
lėjimo, jam teko rūpintis gy
nyba. Jįs nuvyko į Vįlnįų, 
pas advokatus J. VileįŠj įr 
Vrublvskį. šįs peržiūrėjęs by
lą, pasakė, kad jį teismas oū 
tįnaį nubaus, — todėl patarė 
geriau pasitraukti užsienįn. 
Kadangi sujmant iš jo pasas 
nebuvo paimtas, taį pagal tą 
pasą jįs, Panevėžio advokato 
Frįdmano padedamas, gavo už 
sįenio pasą.

Įdomį smulkmena. J. Gri
ciui gaubi pasą reikėjo turėti 
ištikimybės pažymėjimą. 
Kaįp gį jį po to viso gautį? 
Bet. . . „staršjna“ buvo A. 
Bįmbos brolįs, o „uriadnį- 
kas“ sutiko, žinoma, už kyšį, 
pasirašyti ištikimybės pažy
mėjimą, kaip „pristavas“, nes 
šis revoliucionierių jau buvęs 
likviduotas. . . O po to Rgoje 
sėdęs į laivą, kuris plaukė į 
Hullį, Anglijoj persėdęs į Ka
nados laivą, atvyko po kurio 
laiko į Kanadą, tiesiai į Mont-

realį. Čir ir įsikūrė.
— Ai daug buvo Monre

aly lietuvių, kai Tamsta atvy
kai?

— Šešetas šeimų ir ke ioli- 
> ka viengungių. IŠ jų atsimenu

dėtis prie 
katalikų

dar ir dabar gyvenančius Če
paitį, Povilą Braknį, Bronių 
Ramanauską ir villasalietį p. 
Jankevičių ir Vaškį, kuris 
jau miręs. Nei lietuvių parapi
jos, nei lietuvių bažnyčios, nei 
DLK Vytauto klubo nebuvo. 
Atsimenu, kiek vėliau iŠ JAV 
atvyko lietuvis kunigas, kuris 
patarė lietuvuams 
kurios nors esamos 
parapijos, o savo bažnyčios 
patarė nestatyti, nes esą lietu
vių permaža. Dar vėliau, Fu- 
lum gatvėje buvo pasamdytas 
rūsys, kuriame' buvo laikomos 
pakviečiamo iš JAV kunigo lie 
tuviškos pamaldos. Apie 1909 
—10 metus atvyko kun. Sia
mas, kuris pradėjo organizuoti 
lietuvių parapiją. Bet apie jos 
kūrimąsi, gal, geriau papasako 
tų p. Staugviia, kurio tėvelis 
buvo aktyvus parapijos orga
nizavimo dalyvis. Po kun. šia 
mo buvo dar du kunigai, bet 
liktai kun. Vyšniauskas pra
dėjo statyti ir pastatė Lietu
vių bažnyčią Montrealy. Tu
riu pastebėti, — sako p. Gri
cius, — kad kun. Vyšniauskas 
buvo labai protingas ir toleran 
ringas, geras lietuvis kuni
gas, mokėjęs visus lietuvius 
jungti į vieną bendruomenę, 
kuri tada turėjo jau apie 500 
narių. Bet apie tuos reikalus 
geriau žino ir daugiau galėtų 
papasakoti p. Juškevičienė 
(sen.), p. Vaškienė, p. Arlaus
kienė, p. Mašnickas, p. Valan
čiauskas. Dar vėliau pradėjo 
kurtis DLK Vytauto klubas, 
bet apie tai geriau galėtų pa
pasakoti p. Maškvytis, kuris

• frentauja su dail. A. Tamošai- 
i čiu. (b. d.)
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Andrįus Leskūnas,

Trecioji poezijos knyga 
Kanadoje.

Anglų kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAIT1S.

BALYS RUKŠA
„ŽEMĖS RANKOSE“.

Be didesnio susižavėjimo pa daug naujų. Tikrai formos at 
dėjome j knygų lentyną pirmą žvjlgiu daugelis eįlėraščių pa 
ją; pasidžiaugėme antrąja, nes rašyti tjkraį be priekaišto, 
poeto savitumas įr neabejoti- Sustoję tįcs poetiniu Ruk
nas talentas teikė didesnių vii- gos asmeniu, kad įr kaip kibiu
Čjų, ir Štai į rankas paimam 
trečiąją.

B. Ruįkša, kajp ir pirmieji 
du, gausįai rodėsi periodikoj, 
įr buvo viena tų salų, kurjoje 
poezijos mėgėjas galėjo atsi
gauti įr surasti tikrų gėlių.

Knyga „Žemės rankose“ pa
dalinta į trįs dalis, kurjos es
mėje nedaug kuo skiriasi.

Veik visį eįleraščiai matytį 
tremtįes periodikoje, o kaį ku
rie (dabar gerokai pertaisyti) 
buvo išspausdinti dar Lietu
voje įvairiuose moksleivių žur 
naluose. Vadįnasį — taį ke- 
lįų metų kūryba.

Tematikos atžvilgiu rinki 
nys neį naujas, neį origjnalus: 
meilė, susimąstymas žmogaus 
būtimi, draugai, vaikystės pa
siilgimas, klajūno dalįa, žemės 
tragįika ir panašiai. Būdamas, 
kad ir labai įvairus temų pasį- 
rįnkime, ar tai ne per daug B. 
Rukša pasineria į perplačiai 
naudojamas temas? Nors ir 
čia perdaug nenuslysta, bet 
kartais praskamba labai pavo
jingas manierįškumas:

,.,Taį aš tada elastįškaįs pante
ros žingsniais 

nejuntamai į tavo kelią atei
nu“.

„Klausydamas kaįp lapuose 
klajoklis vėjas čeža, 

kaip varva šakomis lietaus la
šai šaltį, ■—“ 

„Ant stalo paliktos svajonių įr 
dajnų gražiausios knygos. 

Nuvytusį gėlė, skinta kadaise 
rankų mylimos.

Ant sįenos laikrodis, vaikys
tės metuose užmigęs, 

Nerūpi nįękam valandos šįiuos 
namuos. .

„Namuos nakvodavo ruduo, 
šalna, nudriskęs senas vėjas’ *.

Formos atžvilgiu B. Rukšos 
rinkinys labaj simpatingas. 
Čįa nėra to gramozdiškume ej- 
liavjme, kurįs taip — labai žu
dė J. Nevardauską jo „Užrūs
tintuose dievuose“. B. Ruk
šos eiliavįmas nevaržo, jo ei
lėraščiai muzikalūs, maloniai 
skaitomi; rįmai išieškoti, 

me į kartaįs aiškiai juntamas 
svetimas įtakas — į jo „taver
nas“, „kabaretus“, vįstiek ne
galėsime nepripažįnti jam poe 
to talneto, nes tokįe gražūs 
posmai kaįp „Išsižadėjimo 
giesmėj“, „Ugnies šokyje ‘ įr 
kitur, aiškiai byloja už taį:

„Tenaį, (kur dideliu džiaugs
mu tave užnuodys 

Išsprogęs pumpuras, laįškaį 
gležnos žoles, 

Paukščio daįnaj tarytum myli
mosios žodis, 

Tave taip nuostabiom melodi
jom užlįes. . .

(Ugnies Šokjs).
„Ten dįenos piemenįo, vaikys

tės vėjas, 
Baltį beržaj ten švietė pakelėj. 
Ir paukštės jų viršūnėse ilsė-

jos — 
Saulėlydžio šaltįeji spinduliai. 
Ten aš klajodavau laukų ari

mais 
Ir prįe malūno, vasaros nak

tim, 
klausydamas tylaus vandens 

ūžimo 
mokėjau vajko šjrdįjįuramint. 
O piemenjo daina, medaus ty

rumo, 
Skambėjusį sapnų karaliaus 

rūmuos, 
Lumzdelįų tonais džiuginus 

laukus 
Ir tu, pavasarįo klajonių vė

jau, 
Argi todėl manęs išsįžadėjaį, 
Kad aš perdaug išaugęs įr 

nykus?-------------
(Išsįžadejimo giesmė).

Nors daugelyje eilėraščių vy 
rauja stiprus pesimizmas, 
„Aš jaučiu, kaip vįsos mano 

dienos dega 
Ir kaip baigiasi lengvai šita 

būtįs; 
Ir f ramią ir į amžiną viešnagę 
Pasįkvįesti artinas mįrtis* , 
tačįau jįs galutįnai nuežkre- 
čįa poeto sielos įr daug kur 
praskamba Jilnį nerūpestin
gos giedros posmai:
„Nueįna dŽįaugsmą nešinos 

merg inos — 
Daįnuodamos praeina pro

mane

Ad. Įima
KLAUSIMAS,

Tokie sidabrinjai lašai,
Kaįp toj pasakoj perlai balti.
Tu kasdieną vis laimės prašai, 
Bet kodėl tavo žodžįaį šaltį?
Toks juodas, nuliūdęs dangus, 
Zvelgįa žemėn, kur ašen įr tu. 
Šiandieną aš tau dar brangus, 
Šiandieną — mes skriejam kartu.
O rytoj? Kaį vėjai aptils, 
Kaį nebus neį audros, neį žaįbų, 
Tavo žodžįaį šįrdy gal sušils? — 
Bet ar būsime mudu abu?

MOTERIS
Aš mėgstu kryžįažodžius spręsti, 
Myliu mįsles įr daįnas — 
Dažnaj įr svajonėj paskęsti, 
Dažnaį tarsi žvakė — prįgęsti, 
Ir klaįdas pakartoti senas.
Jei mane neša mylimos rankos, 
Jeį mane suVylįoja tįk jis, — 
Man šįrdy tarsi patrankos trankos, 
Tarsi žydinčios Nemuno lankos, 
Nesvarbu — tai diena, ar, naktįs!
Aš trapi įt gipsinis karvelis, 
Ir lengva, kaįp viščiuko sparnaį. 
Prįeš akįs rožėm Žydintis kelias, 
Ir kančja lyg svyrūnas berželis, 
Juk tujen, drauguži, žinaį?4

Jom tokįa didelė dangaus mė- 
i lyne

Ir tokia spindinti djena.
(Vasara). 

„Mes pavasario nakfįes ke
leiviai 

Mesti žemėn su rasa, žįedaįs. 
Ir bent kįek mes nuo rasos ne 

blaįvūs, — 
o mus medžiai apšaukia gįi- 

i tais“.
(Keleiviai),

Ir baigiant šįas kuklias pa' 
stabas, kurių gal įr lyg pei tna 
ža Šįai knygai, norėtųsi palįn 
kėtį B. Rukšaį, sėkmįngaį su
rastu savįtą veidą, specifįnį 
vaįzdo informįnimą įr pabėgti 
nuo pasitaįkai.čįų banalybių, o 
ypač nuo svetimų įtakų, į r ta
da iš jo turėsime visiškai, rim 
tą jėgą.

Knygos viršelį s įr iliustra
cijos dajl. J. Bakįo prasmin
gos, nors užrašų šriftai ne vi
siškai derinasi su modernįš- 
kaįs raižinaįš.

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “ NL ’ ’ 
pręnumeratorių skaičių!

MARIJA PEČKAUSKAITĖ - 
ŠATRIJOS RAGANA

Prįeš 20 metų, 1930 m. lie
pos 24 d. Lietuvoje mirė žymi 
lietuvių rašytoja Marija Peč- 
kauskaįtė, spaudoje žjnemoji 
Šatrijos Raganos slapyvar
džiu. M. Pečkauskaįtė buvo 
gimusi 1878 m. vasarįo 24 d. 
Medįngenų dvare.

Rašyti jį pradėjo susiartinu 
sį su Žemaite įr Višinskį u, ku

Kalba turį įtaką į žmones, 
bet ir žmonės galį paveikti 
kalbą įr jos dvasią. Mes ma
tėme, kad puritonizmo šalinin
kai žymįa da įmį prisidėjo 
prįe kalbos sušvelninimo, lįe 
patys puritonai taip pat kovo
jo įr prįeš įš arįstokratįjos laį 
kų užsįlikusį skįrtumą tarp 
you „Jus“ ir thou „tu“. Jie 
siūlė paljkti tįk vįeną lytį 
thou „tu ‘ įr šią lytį tevartojo. 
Mįntį jįems pavyko pravesti, 
bet ne žodį. Vįetoj thou 
XVIII amžįuj įsigalėjo ir pa
gijo you vienaskaitai įr dau- 
giskaįtai. Puritonų skelbtasis 
demokratiškumas laimėjo.

Pas mus atvirkŠčįai naujai
siais laikaįs pradeda nykti de
mokratiškumas, lygybė kaibo 
je. Mes įsjkandę į visokius įš 
slavu nykstančios arįstokratį- 
jos antidemokratiškus žodžius, 
kaįp inteligentas, inteligenti
ja, kultūrininkas įr tt. Daž
nai pabrėžiame, kad mes inte
ligentai, bet paklausus, ką tai 
rejškia, vargu ar galėsime at
sakyti. Anglaį pažįsta žodį 
„intelligent“ įr supranta tuo 
žodžįu, kad žmogus protingas, 
sumanus, nesvarbu kįek klasių 
jįs baigęs. Jįe tuo atžvj gįu 
žymįai demokratiškesni įr v> r 
tįna žmogų pagal abįlįty „su
gebėjimą, gabumą“, j.) ne pa
gal etiketą „inteligentas“.

Demokratįškumą pastebėsi
me taįp pat anglų kalbos žo-
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rie paskatjno kūrybos darbui. 
Pirmieji jos kūriniai buvo at- 
'-.pausdjnti „Varpe“. Per visą 
gyvenimą jį parašė: „Vįktų- 
tę“, „Vincą Stonį“, „Dėl tė
vynės“, „Anuomet“, „Irkos 
tragediją“, „Sename dvare“, 
išvertė savo mokytojo Foerste- 
rio pedagoginįus veikalus įr 
gana daug rašė periodinėje 
spaudoje.

Pečkauskaįtės raštuose ke
liamos daugįausįa auklėjamo
sios idėjos. Jos raštų literatū
rinė vertė taįp pat yra žymį.

PETRUI VAIČIŪNUI 
60 METŲ

..Žymįajam rašytojui Petrui 
Vaičiūnui sukako 60 metų am 
žįaus. Jįs yra vienas pirmųjų 
dįdžįųjų Ijetuvių dramaturgų 
įr poetų. Lįėtuvių tauta į sa
vo kūryba y. a nemažai davęs. 
Apie jo suKaktuves ir kūrybą 
bus vėlįau parašyta.

džjų tvarkoje. Bet prieš įsigi
lindami į žodžių tvarką, kįek 
stabtelėkime tįes kalbos dalių 
santykjajs sakinyje.

Galūnės, jkuriomjs senovi
nėj anglų kalboje buvo -riš 
kįami kalbos dalių santykiai 
sakinyje, šiandįenįnėj kalboje 
pakeisti prielįnlksniais, pade
damaisiais veiksmažodžiais, 
žodžįu vjeta sakįnyje įr tt. 
Pavyzdžiui „įsimylėjau“ nega 
lesįme angliškai išversti vie
nu žodžįu, o tįk keliajs „I am. . 
įn love’ *, pavartodami įvardį P 
„I“, padedamąjį veiksmažodį 
„am“ ir prielinksnį „įn“, ša
lia pagrindjnjo žodžio „love“.. 
„Įsimylėjai“ būtų ,,you are įn 
love“, pakeįČiant įvardį įr pa- 
demąjį veiksmažodį, tuo tar
pu, kai mes pakeitėme galūnę. I

Jei kuojos galūnės įšlįko, 
taį jos šiandien perdėtai var
tojamos. Labaį mėgiama prie
saga yra —*įng. Ji tarnauja 
sudaryti naujus daiktavar
džius jr jungiama beveik su 
vįsais veiksmažodžiais, noiįnt 
įšrejkšti tęstinumą, pvz., to 
begin „pradėti’’, begįnnįng 
„pradėjimas“. Bet ji taįp pat 
labaj parankį laiko aspektams 
nusakyti, kaįp pvz. hį įs begįn 
nįng „jis ką tjk pradeda“, he 
was beginning „jįs ką tįk pra
dėjo“, before begjnnįng „prjeŠ 
pradedant, p.rįeš pradėdamas, 
pradėdami“, it is worth begin J 
njng „verta pradėti“, 1 įn- 1 
tend seeįng' the king ,ketįnu 
pamatytį karalių“, I remem
ber seeįng the kįng „atsimenu 
matęs karalių“. Reiškia, šįoji 
prįesaga tįnka įvairjems lai
kams. Tat reikšmė prįklauso 
ne nuo šios priesagos, bet nuo 
padedamųjų veiksmažodžių, 
prielinksnių įr kįtų kalbos da 
lįų. Bet to negana.

Labai d įdėlį vaidmenį vaį- 
dina įr žodžįu vieta sakinyje. 
Galūnėms išnykus, žodžių vie
ta sakinyje keįčįa sakįnjo 
reikšmę. Palyginkime šįuos 
du sakį-iėlius: he had left 
nothing įr he had nothing left. 
Pirmasis rejškia kad jis nįeko 
nepaliko, o antrasis, kad jam 
nįeko neliko. Arba I have cle
aned my boots „aš nusjvuliau 
batus“ įr 1 have my boots cle
aned „aš daviau nuvalytuĮjo
tus“. Tik mažas žodžįu persta 
tymas vįsišįraj pakeičia reikš
mę. (b. d.)

Vytautas Dubra 
VIENA MOTERĮ
IŠTRAUKOS

KNYGA APIE
ROMANO
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iŠ. .Koks baįsus pabudimas 
tų vilčių ir svajonįųĮ — Stai
ga suprasti, kad vjenjnlelis 
leįkšmįngas žodis yra buvo“, 
kad nįeko nebėra įr nebus. 
Kas gįt pagalįau, buvo? Tas 
trumpas tarpas nuo pirmo pa
bučiavimo, perkėlusio į sapnų 
karalystę, įkį pirmos abejo
nės, sugrąžinusįos į tikrovę? 
Iš to gražiausįo gyvenimo tar
po buvo lįkę tik prisimįnimaį, 
bet įr jfe bluko, tįk ne taip, 
kaįp blunka per ilgus amžįus 
gražjausį paveįkslaį. Paveiks
iąs yra atskiras įr užbaigtas 
daįktas, žmogaus gi pergyve
nimai nenutrūkdami eina su 
juo įr su laįku. Šįos dįenos 
mano vįdaus šviesa pasįekįa 
ateįtį jr praeitį. Todėl aš nie
kados n«bepajusįu, kokįoinįs 
spalvomis mirgėjo mano pra
eities gyvenįmas. Gal tada 
mano meilė buvo graži ir pras 
minga, nors ta prasmė buvo 
ateityje. Bet štai atejtis ap
vylė, nebera prasmės, nebėra 
įr tos pjaeitįes, kokįa ji tada 
jŠtikrųjų buvo.

Mano nelaimė buvo djdelė, 
ne vienkartinė, bet visam gy 
venimuį. Kiekvieną mįntis 
vįs j? galino parodydama, kas 
manęs laukia. Vįšu svoriu 
gulė ant manęs beprasmiškas 
būsįmaš gyvenimas, aš jau- 
čįau širdyje neapsakomą 
skrįaudą, bet neparkritau rau
dodama. Aš vaikščįojau apie 
kasdįeninius darbus, tįk ty
lios ašaros riedėjo man per veį

prikaišiojo, kad jįs per mažaį 
prįtrenktas. Manyje augo kerš 
tįngas pyktįs. Taip, juk jįs 
priežastįs, jįs kaltininkas.

Beveįk su pagieža aš prįsį- 
minįau jo juokus, kad jam reį 
kėsią pasiieškoti kįtos, jeį aš 
būsįanti netikus. Štai, gerbia
masis, dabar ieškokis! Koks 
keistas jausmas! Aš jaučiau 
tartum malonumą, kad buvo 
taįp įvykę. Tartum aš turė
čiau už kažką atsįkeršytį.

Prisiminįau aš ir save žo
džius. Tada aš jam pasakįau, 
kad man reikėtų pasiieškoti kį 
!o tjfir tam kartu]. Kažkas gun
dė mane pašaipiai pasiklaus
ti, ką jįs dabar apie visą taį 
manytų. Nors taip įgelti už 
taį, kad aš turiu tiek kentėti. 
Prįe tos mintjes nejučiomis prį 
sjjungė kįta. Jeigu taip uūtų 
žįnota, galima būtų buvę jį 
prigauti: juk svarbu tįk turė
ti vaiką. Tada ir pas daktarą 
jįs nebūtų ėjęs įr taip amžįnaį 
būtų nįeko nežinojęs. . .

Man net gaįla pasidarė, kad 
taip nebuvo padaryta. Aš pra
dėjau svarstyti, ar buvo tam 
kokįų gaiimybįų. Mūsų gyve
nimas buvo nepaprastai užda
ras. Žinoma, turįnt noro. . . 
Čia aš pi'isimįniau Paryžių įr 
Grigą. Taįp, ten buvo puikių 
progų, ir Grįgas buvo puikus 
vyras. . . Lyg sugauta perto* 
ii nuėjusį, aš teisinausi saky
dama, kad vįenas nusižengi
mas tame nuodėmių mieste bū 
tų buvęs mažesnjs, kaįp lašas 
jūroje.

_  _ _ _ Stasjui išėjus aš jau gajlė- 
kartotinaį siūlydavau, bet da’ jausi visų tų minčių. Jos bu- 
bar buvo kas k]ta. Dar dau- vo tik ženklas, kad aš blaškau 
gįau už mane jįs turėjo pergy- sį savo nelaimėje, nesutikda- 
venti mūsų nelaimę, jįs turėjo ma jos priimti su rezignacija, 
jaustis kaltas. Iš užuojautos, tartum ieškočiau kokios įšei- 
aš norėjau, kad jįs kuo mažiau ties. Aš mėginau įsivaizduoti, 
sia.į kentėtų, bet kitas jausmas kad su kįtu vyru būčiau buvu

dą, o aš jas šluoščjglu čia ran 
ka, čįa prijuoste.

Sugrįžęs pįetų, Stasys sūkio 
josj virtuvėje, kaįp pąprastaį, 
pasirengęs man pagelbėt], ką 
nors nunešti ar šiaip kartu su 
manimi pabūti. Matyt, jam 
nepatogu būdavo vienam nau
dotis laisvalaikįu, kada žino
davo mane turįnt darbo, šįan 
dįen jįs taip pat elgesį, tiktai 
mes abu tylėjome įr vengėme 
susitįktį vjenas kito žvilgs 
nįo, nors aš mačiau, kad Sta
sys mane įš pasalų seka. Jis 
turėjo pastebėti mano apverk
tas akis. Ankščiau jįs būtų 
prįėjęs, klausinėjęs mane įr 
guodęs. Gal aš būčiau naujo
mis ašaromis pravirkusį, bet 
kartu man būtų lengvįau pasi
darę. Kodėl gį dabar taįp ne
buvo? Jjs jautė savo kaltę, jįs 
buvo netekęs pasitikėjimo sa 
vįmi. AŠ jį supratau įr vįs dėl 
to negalėjau nuslopinti savyje 
augančio Bepasitenkįnįmo.

Stasys valgė, kaįp visados. 
Jis nebuvo praradęs apetįto. 
Aš gi vos vos galėjau nuryti 
vįeną kitą kąsnį. Argį jįs tįek 
mažai būtų paliestas? Man 
net pikta darėsi besiklausant, 
kaįp dirba jo peįlįs jr šakutė, 
kajp jis kramto. Anksčiau 
man rūpėdavo, kad jis kuo dau 
giausiaj suvalgytų, aš jam pa- 

sj laimingesnė. Su kitu net įr 
dabar dar galėčiau turėti šei
mą. Tačįau aš nepagalvojau 
apie persiskyrimą, kaįp apie 
galįmą dalyką.

Praėjo kelįos dienos. Stasys 
laįkėsi ramiai įr vienodai, 
nors buvo aiškiai palūžęs. Aš 
gi čįa kentėjau, čįa pykau, čia 
vėl gaįlėjausi įr buvau dažnaį 
susierzinusi. Stasys pasidarė 
pirmoji priežastis šjurkštes- 
nįam žodžiui arba nors jr nu
tylėtam nepasitenkinimui. Kas 
buvo nepaiaįsoma, aš tariausi 
priĮmantį be priekaištų. Mane 
erzinanti tįk jo laikysena. Jįs 
galėjo kentėti dėl mūsų nepil
nos moterystės, tačiau kam tas 
susmukįjnas, lyg jįs būtų ne
tekęs vįsų savo žmogiškųjų 
vertybių? Kodėl jįs niekad 
drąsįaį įr paprastai neprisiar
tina prįe manęs, kodėl neišta
ria tvirtesnį© žodžio? Man at
rodė, kad tada ir man būtų 
lengvįau. Kam pabrėžt] savo 
nelaimę? Nors iš tikrųjų gal 
mane tjek pat būtų erzinę, jeį 
gu Stasys būtų elgęsis, lyg nįe 
kur nieko.

* * *
Mickutė pasakojosi nuošjr- 

džiaį. Žodis po žodžio jį sklai 
dė tuos burtus, kurįaįs jį buvo 
mane apįpynusį, šokdama sce
noje. Tada aš jaučiausi sura 
dusi gyvenįmo įtkslą. Aš ti
kėjau, kad jįs savo valįa pasįe 
kįamas. Dabar gį vįsa taį 
grįuvo. Mano draugė buvo 
man gyvas pavyzdys. Jį nesi
jautė gyvenanti tikrąjį gyveni
mą, jaį trūko to paties, kaįp įr 
man. Jį pasįdare man tokįa ar 
tįma, aš norėjau atsilygint] 
jaį ne tįk užuojauta, bet ir to
kiu pat nuoširdžiu atvirumu.

— Prįeš kelįas valandas aš 
svajojau apįe tokį gyvenimą, 
kaįp tavo, — pasakįau aš. — 

Aš manįau, kad jame suras
čiau prasmę, o dabar vėl nieko 
neturįu.

— Aš nesuprantu tavęs, — 
gyvaį atsakė Mickutė. — Mo
teriai šeima yra viskas. Kam 
kitam pasišvęsti galįma tįk įš 
bėdos. Tau nėra ko ieškoti, 
nes tu viską turi.

AŠ nebenorėjau išsisukinėti. 
Savaime užsimezgė tarp mūsų 
dvasinįs ryšis palengvino man 
įšsįpasakoti, kad aš niekados 
neturėsiu laimės turėti savo 
šeįmą. Po tų mano žodžįu mes 
abi kįek laįko tylėjome. Aš 
jaučiau, kad Mickutė mane su 
pranta įr užjaučia. Nuo to man 
dar graudžiau pasidarė.

— Atleisk man, jeigu aš ne 
atsargiai paliesčiau tavo žaiz
dą, — patylėjusi pratarė mano 
draugė. — Jeį šeima tau yra 
tikrasis gyvenįmas, ar tu ne
pagalvojai įeškotį išeitįes?

Aš nįejko jaį neatsakįau.
— Ar tu nepagalvojai, kad 

su kįtu vyru galėtum būti laį 
mingesnė?

Mickutės balsas buvo tylus, 
tartum ji kokią piktą mintį 
man būlų pakišusi.

— Tu patį žįnaį, kad Baž
nyčia neleįdžįa antrą kartą 
tuoktis, — atsakiau aš.

— Kįek žinau, tu klystį. Aš 
esu gjrdėjusį, kad tokįe atve
jai Bažnyčios yra numatyti. 
Tu galėtum pasitikrįnti.

Aš tik pečjais patraukiau. 
Kažkas neleido man svarstyti 
tokių galimybių. Ilgokai Paty 
Įėjusi, aš užsiminiau apįe lai
ką abjem pasilsėti, Trumutį 
įįar pašnekėjome įr persįsky- 
rėme, palinkėjusios vįeną kį- 
taį labos nakties.

Aš įlgaį negalėjau užmigti. 
XVI.

Mickutės pasįrodymas pali
ko savo pėdsakus. Atsitikti'

nas to vakaro patyrimas pama
žu perėjo į įsįtikinimą, kad gy 
venimas turį būtį gyvenamas 
nuosekliai. Jįs nėra knyga, ku 
rią galima būtų atversti at
gal ir pradėt] skaitytį įš nau
jo, arba įš kurįos galįma būtų 
išplėšti Įkeljs lapus įr jų vįe* 4 
toje įrašyti ką kitą.

Pagalvojusį ajpje Mickutę, 
aš prįsįmindavau įr savo vyrą, 
koks jįs buvo aną vakarą jr ki
tą rytą. Šįaip su manimi kįek 
sugniužęs, jjs buvo vėl tada 
atgavės pasitikėjimą savįmi 
įr neslėpdamas rodė susįdomė 
jįmą mano drauge. Aš nega
lėjau jam prikišti, kad jįs bū
tų peržengęs prideramą saiką 
arba mane kuo nors būtų apga 
vęs, kaip savo žmoną. Jo pa
gyvėjimas įdomesnės ar gra
žesnės moters draugijoje bu
vo vjsai natūralus. šeįmįnin 
kui gal net priderėjo tokiu bū,^ 
ti, o tačjau aš negalėjau už- L 
gniaužti savyje dėl to kylam 
čio pasipiktinimo. Tas jo pa
gyvėjimas priminė man jo vy 
rišką prigimtį, dėl kurįos aš 
jaučiausi tiek kenčiantį. Pats 
būdamas pasmerktas^ kaįp jjs 
drįso žaįsti su ta pačia ugnį' 
mį!

Man rūpėjo atspėt], kaįp jis 
pasielgtų, jeį mes kada peisi- 
skjrtumėme. Ar jįs drįstų 
įtraukti kitą moterį į tokįą ne
laimę, į kokįą aš buvau paklįu 
vusį? Aš norėjau tikėtį Stasjo 
taurumu, tačiau kįtas balsas 
man tvirtino, kad jo prigimtis 
butų stipresnė už viską. Grei
čiausiai tai kjtaį moteriaį jįs 
pasįsakytų apįe savo trūkumą, 
pasįduodamas jos sprendjmuj. 
Tačjau įr tokiu atveju aš jo- 
nepateisįnčiau. Čia būtų tįk 
rankų nusįplovimas, nes jam 
turėtų būtį aįsįku, kad mylin
čios moters sprendimas nėra 
lajsvas. Jis būtų kaltas, kad
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KULTŪRINĖ KRONIKA
LIETUVIŠKAS ..KERMO

ŠIUS“ ARGENTINOJE
ArgenLįnos lietuvių tautinis 

ansamblis liepos 22 d. Lietu
vių saleje suruošė lietuviško 
„Kermošiaus“ vaidinimą, Kurį 
paruošė p. Zatovįenė, režisavo 
A. Petravičįus, dainas paruo
šė muz. A. Stasiulįs, tautinius 
šokius — V. Namįkas, dekorą' 
cijas piešė daįl. R. Kuprevi
čius.

MONTEVIDEO LIETUVIŲ 
MOKYKLA

Urugvajaus Lietuvių Kul
tūrinė draugija Montevideo 
mjeste įšleįko lietuvių mokyk
lą, kurią veda mokytoja p. Sta 
nevičįenė. Mokyklą lanko ga
na įvairaus amžiaus mokiniai, 
kurie mokosi litunaįstinįų da 
lykų. Vįsais atžvilgiais pagįr 
tįnas šįs gražus Urugvajaus 
lietuvių tautinis darbas, kuris 
parodo jų meįlę savo tautai, sa 
ivo kalbai P' savo tėvynėj.

BERISSO LIETUVIŲ 
CHORAS

Atvykus į Buenos Aįres 
chorvedžiui Vyt. Petraičiui, 
atgaivįntas Beijsso lietuvių 
choras, kuris anksčjari buvo 
vedamas p. Rymavjčjaus. Cho
re dalyvauja ne tjktai atvyku
sieji, bet ir Argentinoje gįmu 
šieji lietuviai, įkurįe mjclaį 
jungiasi į bendrą kultūrinį-tau 
ijnį darbą. Taj yra gražu.

LIETUVIS FILMOJE
Argentines lietuvis Vytau

tas Gruodis pasįrašė sutartį su 
Argnetinos kino fjlmų ,,Sono 
Fįlm“ bendrove ir dalyvauja 
gaminamame „Novjta Son“ 
(Čiagįmės sūnus) fįlme.

DINGO RAKAUSKAITĖ IR 
TRUIKYS

Spauda pradėjo rašyti apie 
Lįetuvos operos solįstę Manjo 
ną Rakauskaitę ir jos vyrą dai 
nįnįnką Liudą Truįkį, apie ku 
rįuos sovietinė spauda nei tie
siog, nei pripuolamaį neužsi
mena nė vienu žodžiu. Sklin
da gandai, kad jie abu išvežti 
įš Lietuvos už Kaspijos jūios 
— į Kjazakstaną. Kaip žino
ma, Rakauskaitė turėjo JAV 
pilietybę, o dabar SSRS Ame- 
ijkos pilietybė jau pati savai
me1 yra pavojinga.

ONA KATKAUSKAI1Ė 
PROFESORIAUJA

Buvusį Metropalįtaįn ope
ros solistė, žymusįs lįetuvjų 
mezzosopranas, Ona Katkaus- 
kaitė • Kaskas dabar profeso
riauja JAV Indiana universįte 
te, kur dėsto dainavimą. Jį 
turį įr iietuvaįčių studenčių.

PARODOS VATIKANE
Romoje Vatikano valstybė 

prįešais šv. Petro įr Povilo ba 
zįlikos aikštę pastatė didžiu
lius rūmus, kurįuose liepos 9 
d. atidarytos Šventųjų metų pa 
rodos. Dabar atidaryta misi
jų bažnytinio meno paroda, vė 
lįau bus atjdarytes kįtos paro
dos — karįtatyvinio veikimo, 
katalikų akcijos, tarptautinė 
bažnytinįo meno įr orįentaiį- 
nės bažnyčios meno paroda.

TRANSPORTINIS 
MILŽINAS

Amerikos aviacijos kon
struktoriai pagamino naują 
transportinį lėktuvą CX—99, 
kurįs iškart paneša 400 vyrų. 
Lėktuvas jau išbandytas įr 
reikalui esant bus panaudotas. 
Jį varo 6 propelerjaį.

APIE LIETUVIŠKUS PRO
TESTANTŲ GIESMYNUS 

Jgoką strajpsnį su daugeliu 
duomenų „Naujienose“ parašė 
prof. Vaclovas Biržiška.

PERSITVARKO JAV 
LIETUVIŲ TEATRAI

JAV lietuviai ligšįol vįs 
dar nesusitvarko su teatrais. 
Visį supranta, kad yra gyvas 
reikalas sudaryti vieną, bet pa 
jėgų, lietuvių dramos teatrą, 
bet ligšįol tos pastangos neda 
vė reikalįngų vaįs.įų?~ Dabar, 
kaįp atrodo, JAV lįetuvįų dra 
mos teatro klausimas yra vėl 
pagyvėjęs. Jau esą sutarta, 
kad į Čįkagą įš Brobklyno per 
sįkelia dramaturgas įr akto
rius A. ŠKėma įr dramos akto
rius K. Gaudrimas. BrooKiy- 
ne dramos reikalu lankėti įr 
H. Kačinskas. Gal gį bus su
darytas vienas geras JAV lie
tuvių teatras?

PASIŽYMI LIETUVIAI 
INŽINIERIAI

Toronto mieste pasižymėjo 
inžinjeriai: nedegamų dažų įš 
radėjas įnž. A. Stankus ir sta 
r ybos inžinierįus Čeponįs. k u 
rįs sudarė žymių statybų kon
strukcijas.

buvo prįe to prieita. Štai ko
dėl kiekvienas jo žingsnis į su 
sįartinįnią su kokįa nors mote 
rįmį, mano akyse buvo nusįkal 
tįmas.

Šį savo vyro apkaltinįmą aš 
nesąmoningai jungiau prie sa 
vo nelaimes. Tegul jįs nįąko 
nežinojo mane vesdamas, bet 
vjs dėlto jįs buvo priežastįs 
mūsų nelaimingo gyvenimo. 
Argi mane galėjo nuraminti 
mintįs, kad jįs nežinojo? Vįs 
tiek jįs buvo kaltjnįnkas. Be 
to, aš kaltinau jį, kad jame te
bebuvo gyva ta prigimtis, ku 
riai pasįreįkštį jįs neturėjo jo 
kįos moralinės teįsės, nes jį kį 
tam galėjo atnešti yįen /kan
čią.

Tokįe mjnčių įr jausmų 
narplįojimai netik manęs ne
nuramindavo, bet dar paaštrįn 
davo primirštas blogybes, jr 
tada man atrodydavo, kad rei
kėtų Stasį nubausti, lyg už 
kažką atsikeršytį.

« * • '
Į pavasarį mūsų kompanijo

je pasįrodė naujas žmogus, leį 
tenantas Mazilionįs. Jįs ouvo 
nevedęs, jaunas. Išgirdusį 
apie jį keletą palankesnių atsį 
liepimų, — kaip „puįkus vy
ras“, „dėl tolkįo ne nuodėmė įr 
dūsautį 1, — lyg tyčia norėjau 
pasisakyti priešingai įr todėl 
dar krįtįškiau į jį žiūrėjau.

Mazilįonįs buvo truputį 
aukštesnįo ūgio už vidutinį, 
garbanotais plaukais ir pla
čiais antakįaįs. Jo lūpos atro 
dė kįek papurusios, ir kada jįs 
būdavo rimtas, jos atrodyda
vo papūstos, kaįp supykusių 
vaįkų, šiaįp jįs moterų kom
panijoje daug šypsojosi įr juo
kėsi, bet neatrodė labai kalbus. 
Kažkas vaikiško švietė jo vei
de. Ponios džiaugėsi, kad jįs 
gerai Šoka, nors jo minkštuo

se judesiuose matėsi lepumo, 
kaįp įr jame visame. Galima 
buvo spėti jį turįnt gerą širdį, 
bet tik ne tvirtą valią.

Aš buvau tjkra, kad, prieš ki 
tas pasididžįucdama, aš bū
čiau galėjusį be didelio vargo 
patraukti jauną leitenantą sa
vo pusėn, tačiau aš negalėjau 
pradėti nuo pat pirmos pažin
ties, nes čįa pat būtų asklidę 
plepalai, kad aš „įsimylėjusį 
karįuosį ant kaklo“.

Per tą vakarą kelis kartus aš 
šokau su Mazįlįonįu. Jis ga
lėjo būtį pora metų už mane 
jaunesnįs. Dveji ar trejį me
tai tokįame amžiuje turėjo bū 
tį beveįk nepastebimi, bet iš 
tikrųjų aš jaučiausi tolį gražu 
jį peraugusį. O vis dėlto ma
nyje nebuvo nė šešėlįo panie
kos ar pasididžiavimo. At- 
vįrkščįaį, man mielas buvo jo 
švelnus vaikįškumas, kurįs 
mano gyvenime buvo nebesu
grąžinamas.

— Aš nesuprantu, kaįp 
tamsta pasįrh>kai tokią profe
siją, — pasakjau pagalvojusi, 
kad jam netinka būtį kafįškju, 
nes nemačiau jame nei dvasi
nio, neį išorinjo vyriškumo.

— Argi man netinka unįior 
ma?

Aš nusijuokjau.
— Aš visai ne apie tai gal

vojau įr net nežinojau, kad pa
gal drabužius galima amatą 
rinktįs.

— Kodėl gi ne? Argi su 
mūsų uniforma nesiriša kari
ninkui privalomas šaunumas 
įr riteriškumas? Argi nesma
gu, kada nepažįstamoj mergi
nos pasitinka mus maloniais 
žvilgsniais, vos mūsų drabužį 
pamačiusįos?. . .

Mazilionis kalbėjo daugiau 
juokaįs, bet vėliau smulkiau 
išsipasakojo.

(Bus daugiau)

BRAZILIJOS LIETUVAITĖ 
BALERINA

Genė Bernatavįčįūtė, 6 me
tus lankiusį Munjcjpalinio 
Rįo de janeįro teatro baleto 
mokyklą, dabar šoka pirmą
sias roles Reccreiro teatre įr, be 
to, šoka „Casįne“ fjlmų bend
rovėje, sukant jaį filmus. Jos 
sesutė Olga taip pat buvo Re- 
creįro teatro balerįna, tačiau 
dabar išteka už brazilų advo
kato.

Pp. Bernatavičįų gausį šei
ma Brazilijoje pasižymėjo ba
leto stiry, nes ’kįtos dvi jų dūk 
ros, buvusios oalerįnos, jau 
anksčiau ištekėjo.
PASIRODĖ MAŽLIETUVIŲ 

„KELEIVIS“,
Vokietijoje atgaivintas se

nas Mažosios Ljetuvos lietu
vių laikraštis „Keleivis“, ku
ris pasiryžęs visame žemėt ru 
tūlyje esančįus Mažosios Lie
tuvos lietuvius įjungti į vieną 
mažlįetuvinįnkų šeimą. Jo ad 
resas: „Keleivis“, (20a) Han
nover ■ Stoecken, Garbs-rner 
Landstr. 7, Germany.

LIETUVIS TARPTAUINIA 
ME AUSTRALIJOS 

KOMITETE
Australijos sostinėje Cam- 

beroje veįkia tarptautinis ko
mitetas, kurįs palaiko ryšius 
cu valdžios įr socialinėmis beį 
kultūrinėmis įstaigomis. Ko
mitetas be ko kįta svarsto nau 
jų ateįvių įsįkurdįnįmo Klau
simus. Tame komitete lietu
vius atstovauti Australįjos Lie 
tuvių Draugija paskyrė eko- 
nomįnįnką p. čeįčį.

RADĘS MIEGO PASLAPTĮ
Mįego klausimas jau senįaį 

domįna moKslįninikus, tačįau 
tįktai dabar Northwestern 
universiteto prof. dr. H. W. 
Morgan sakosi suradęs tos pa 
slapties atspėjįmą.. Jįs sme
genyse radęs kūną — kelių co
lių ilgio, kuris vadovaująs mįe 
go srįtį. Jeigu taį yra tįkia, 
taį gali būti, kad dabar jau 
lengvįau galima bus spręsti ne 
mįgo arba perdįdelįo — pato
loginio — mįego atvejus įr 
juos gydyti.

IŠEIS BRAZILIJOS LIETU
VIŲ ISTORIJA

Antanas Dutkus surinkęs 
Brazįlįjos lįetuvįų įstorįjaį me 
džįagos įr ją parašęs. Dabar 
ruošiamasi ją išleisti. Istori
jos autoriaus adresas šįs: An
tanas Dutkus, Rua da Mooca 
1681, Sao Paulo, Brazįl.

— Rašytojas L. Dovydėnas 
baigia rašyt] knygą „Ljeluvįs 
po Pensilvanijos kalnais“,

— Dail. A. Valeška paskir
tas dekoruoti N. Dakotos baž 
nyčjos.
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BALTICKA
Lietuvis batsiuvį s.

Pataisymai ir užsakymai.
5355 Verdun Ave. VERDUN

Tel HE 4547■ ■

i———————99—9

Organizuokime lietuvių PRIEMONĖS LIETUVIŲ 
LAIKRAŠČIŲ SKAITYMUI

kultūros fondą
Tautinė mūsų kultūra suda

ro žymiausią beį svarbiausią 
lietuvybės pagrindą ir stip-jau 
sįą mūsų tautybės išlaikymo 
laįdą. Todėl vįsų laisvų įr są- 
rnonįngų lįetuvjų pats dįdysis 
gyvenamojo meto uždavinys

rytį lituanįstjnių šaltįnjų cent 
rą, remti Ijetuvjško teatro su
telkimą. žymesniuosius meno 
ansamblius p kįtas lįetuvįšr-os 
dvasius kėlimo bei gaįvįnimo 
apraiškas, leisti įnlormacįnįus 
beį kjtokjus leįdįnius.

PRAPLĖSTI
Ypatingoj dabar išeivijoje 

yra nusjskundžįama, kad lie
tuviškoji visuomenė pernelyg 
mažai t eprenumeruoja savo 
lajfkraščjus ir neperka knygų. 
Ta j nepaprastai opus reikalas, 
kurįo teigiamam išsprendi
mui reįkįa ieškoti jšeįčių.

yra sustiprįntį šią mūsų tau
tinę /kultūrą įr tolįau ją ryž
tingai ugdyti. Tautinės kultu 
ros idealu kurį taptį tas bend
rasis vįsos gyventi norinčios 
tautos zįdįnys, apie kurį turį 
spiestis vįsi be pažiūrų įr įsį- 
tikinimų skįrtumo, bet lietu

viškai jaučiu įr galvoją lįetu- 
vįaį, susįrūpinę savo tautos Ii 
Kimu įr ateitimi. Sįuo bendruo 
ju tautos židinįu turį tapti se 
nįai laukiamas įr plačįa pras
me suprantamas Lįetuvįų Kul
tūros Fondas — vįsų lietuvių 
kultūrinė institucija ir organį- 
cacjja.

Aktualieji įr artimieji Lįc 
tuvįų Kultūros Fondo uždavi
niai yra: remtį ir skatinti lie
tuvių mokslą, lįt t taurą meną, 
švietįmą, spauaą, gaįvįnt; beį 
ugdytį gimtąją kalbą, palaiky 
ti tautines tradicijas beį savo 
papročius įr t t. šiam tįks:uį 
reikėtų leįsti įr plačį^į pa
skleisti mūsų mokslininkų bej 
menįninkų kūrįnįus, suorga- 
nįzuctį pasaulinę lietuvių me
no galeriją, Įsteigti bendrines 
kalbos kultūros organą, suda-
K_____ XX_____ XK~~,",,.""‘X>C=>

ČIKAGOJE „ŽIVILĖS“ 
SPEKTAKLIS

A. Škėmos „Živilės“ pasįse- 
kįmas Montrealyje, paskatįno 
čįkagįečįus ir ten tą veikalą 
uastatyti. Persikėlus į Čįkagą 
A. Škėmai įr K. Gandrįmui, J. 
Blekaįtis pasiryžęs įr Čikago
je pastatytį „Žįvįlę“.

JAV NUSTOS GAMINTI 
DEGTINĘ

Ryšium su įsilįepsnojančįu 
karu, kurįs sukelia daugįįr di
delių reįkalavįmų, Amerika nu 
trauksiantį degtinės gamybą 
įr spįrito fabrikus užstatysįan- 
tį gamintį specįales technįkį-

Šiam didžiajam tautos kul
tūros darbuį reįkįa sutelkt] ge 
riausias jęgas įr surinkti vįsus 
galjmus kapitalus. Todėl ne
delsdami organizuokime bend 
rą Lįetuvįų Kultūros Fondą, 
kurįs apimtų vįso pasauliu lįe 
tuvius ir prisįdetų prje Pašau 
lįo Lįetuvių Bendruomenės už 
davįnių vykdymo.

Kaįkuriuose Kraštuose Lie
tuvių Kultūros Fondo skyrįaį 
jau veikja. Austrai įjoję jau 
yra suorganizuota įr Lįetuvių 
Kultūros Fondo apygarda. 
Lietuvių rašytojų draugija, 
'kurį aj priklauso Lįetuvjų Kul 
tūros Fondo organizavimo įnj 
cįatyva, savo 1950 m. gegužės 
6 — 7 d. Bostono suvažįavįme 
nutarė pasiūlyti Cleveland© 
Lietuvjų Kultūros Fondo sky 
iįuj ejtj apygardos pareigas 
Jungtinėse Amerikos Valstybė 
se, pagal statutą išrįnktį ta
rybą įr susjsiekti su LKF sky
riais kituose kraštuose.

Lįetuvįų Kultūros Fondo 
Cleveland© skyriaus valdyba 
;ai Lietuvįų rašytojų draugi
jos pasiūlytas pareigas pi įsi
ėmė įr šiuo atsįšaukįmu krei
piasi į vįsus JAV Ijetuvįų kul 
tūrinius sambūrius beį atski 
rus kultūrįninkus — kviečia 
persiorganizuoti jr steįgtį LK 
F skyrius atskįrose vietovėse. 
Kaį tik tokių skyrių įsisteigs, 
mes rūpinsjmės sukvjestį 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
apygardos suvažiavimą įr pa
galiau prieiti prįe L(KF vyriau 
sįos valdybos sudarymo.

Tjkime, kad šis mūsų tau
tos gyvybįnįs reikalas bus 
kaįp reikiant vįsų suprastas, 
įštisaįs amžųais lietuvių tau 
tos kurtas kultūros lobynas 
bus įr toljau mūsų vjsų sutclk-

Mūsų laįkraščįaį išeina įvai
riuose kraštuose, tačiau laįk’ 
raščįui su 'Javame krašte esan
čiais skaitytojaįs sunku įšsį- 
vęrstį, reįkįa kad būtų skaito
mas kituose lįetuvių kraštuo. 
se. Būijna, kad laikraščiai tu 
retų, tuose kraštuose, kur dau 
gįau lįetuvių esama savo ats
tovybes.

Kita prįemonė, surengti 
kiekvįename krašte savotjškus 
konkursus, kurįuose daugiau
sia lietuvių laikraščįų prenu
meruoją, turėtų gautj garbės 
dovanėles. Tam tikslui spau
dos puoselėtoja] ir lįetuvjų or 
ganįzacijos tįkrįausįai paskir
tų po vieną, k į tą kultūrįnįo po 
būdžįo dovanėlę. Dovanos tu
rėtų būtį paskirtos pirmeny
bių ar burtų kelį u i r dovanė
les gavę savosios spaudos my- 
’štojaį, turėtų būti paskelbti 
jų skaitomuose laikraščiuose. 
Anglijoje taj įvykdyt] ir vįsas 
reikalo instrukcijas parengtį 
būtjj patogiausia Dįdž. Brįt. 
Lietuvių Žurnalistų S-gos sky 
rįui ar Didž. Brįt. Lietuvių 
Sąjungai. J. J-tjs, '
»©©©©©©©©©©«»©©«©^«^«^ei 

tįnėmįs jėgomis sėkmingai tur
tinamas beį puoselėjama> ir 
šįuo sunkiuoju metu saugomas 
nuo grėsmingos žūties arba su 
nykjmo.
Dr_ S. T, Tamošaitis, Valdy 
bos pirmįninkas; J. F. Daugė' 
la, sekretorius, Drt P. Suar
džius įr Ig_ Malinauskas, v.-pįr 
mjninkaį. Narinį A. Augustp 
navičienė, S. Barzdukas, A. Ba 
nys, O, Michelįch, V. Rastenis,

P, S, Lįetuvių Kultūros Fon 
do narįus Montrealy regjstruo 
ja „NL“ redaKCija. Tas tiks
las Montrealy jau seniau pra
dėtas sįekti.

nes spirįto rūšįs, reikalingas 
karo reikalams.

— Inž. A. Dirvįanskis JAV 
išlįakė valstybinįus egzaminus 
ir gavo teįsę verstis savo spe
cialybėje. JAV jįs dirba prįe 
tįjtų projektavimo.

— Kun. dr. P. Gaidamavi
čius Gaįda, redagavęs Belgi
jos lįetuvių laįkraštį „Gimtoji 
Šalis“, išvyksta į Ameriką.
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TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasallear vykdami į lietuvių pikni

“ ką atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
• pas BRONIŲ JAZOKĄ

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

Dėmesio šeimininkėms!
Gerįausį pasirjnkįmą aukščiausios rūšies vįsadai šviežio maisto produktų bei rinkti

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda 

Jurgis M a c i o n i s

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

Priimame užsakymus telefonu l4E 0991 jr pristatome į namus.

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

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

adresą, pakieto numerį ir jo kainą.
STANDARTINIAI PAKIE TAI:

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

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

Nr. 1 
$

6.10

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

Nr. 4 

$ 
5.95

1 sv. malt. pup. kavos 
(skardinėje)

sv. kakao
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

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

Nr. 5 

$ 

5.85

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

(skardinėse po 1 sv.)
sv. arbatos (Lipton)

1 sv. pien. šokolado 
(plytelėmis)

2 sv. cukraus

Nr. 2

i

5.65

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

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

Nr. 3

$
5.30

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

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

Nr. 6

$

4.45

(plytelėmis)
Yą sv. arbatos (Lipton

1 sv. džiov. vaisių

2 sv. rūkytų lašinių
1 sv. kiaul. taukų
1 sv. ryžių

Nr. 7

5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus

$

1 sv. razinkų
1 sv. deg. pup. kav.5* 
Yz sv. arbatos (Lipton 

1 sv. džiov. vaisių

6.75

3 sv. kiaul. taukų
5 sv. kviet. miltų
5 sv. cukraus
2 av. deg. pup. kavos
l sv. razinkų

1 ?v. džiovintų vaisių

Nr.

$
5.65

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

(skardinėje)
Y-z sv. arbatos (Lipton)

$

6.00 
w ;

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

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

(plytelėmis)

1
Nr. 10 

$
7.10

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

Nr. 11 
$ 

7.10

18 sv. kiaul. taukų N r. 12 
$ 

5.95

Pagal atskirą kainoraštį ruošiame INDIVIDUALIUS 
maisto pakietus.

Teiraukjtes dėl siuntų didės naais kiekiais
KITI SIUNTINIAI

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

REIKALAUKITE M6SŲ KAINORAŠČIŲ! 
HONEST AID, REG D

456 West 63rd Street, Chicago 21, Ill. Telefonas Wentwo
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MUSU SPORTAS
VYTIS — HUNGARIA 2:3

Antrosios II-jo rato pirme
nybių rungtynės, kaip ^aŠo To 
ronto „Daily Star“, atnešė lie
tuviams set-back, nes teko ka
pituliuoti prieš vengrus. Hun 
garia aikštėj pasirodė su nau
jomis jėgomis ir sužaidė ryž
tingai iki paskutinės minutės, 
norėdama revanšuoti už buvu
sį pralaimėjimą.

Po pirmo puslaikio žaidimo, 
kuriame mūsiškiai neišnaudo
jo porą tikresnių progų, antra
me kėlinyje vytiečiai įgauna 
vedimą: pristabdydamos gerą 
pusiaukairiojo puolėjo pra kiši
mą, centras R. Asikanen šaltai 
nukreipia sviedinį pro išbėgan 
tį vartininką, į priešininko var-

Žaista laim. pralaim. lyg. įv. sant. punktai

tus. Sukrutę vengrai iš atski
rų išsklaidytų žygių atsiekia 
2 įvarčius, kurie abu buvo kng 
vai laikytini. 8 min. prieš pa
baigą A. Pulkauninko aštro
kas šūvis neša išiyginimą ir at
rodo, teks pasitenkinti lygio
mis. Paskutinėse minutėse 
maža dengimo klaida ir iš de
šinės pusės pasiųstas kamuo
lys randa vietą prie pat stulpo 
mūsiškių tinkle.

Iki šio laiko pirmenybių da
lyviai po sužaistų liepos men. 
27 d. rungtynių tarfp grupės 
favoritų Massly - Harris ir 
Tartans, kurios baigėsi pirmų
jų laimėjimu 3 :2, išsirikiavę ši
taip:

ANGLIJOS LIETUVIŲ

1. Massly Harris 11 8 0 3 37: 9 19
2. Tartans 11 8 1 2 27: 4 18
3. Vytis 12 7 2 3 27:17 17
4. 7000 Club 8 4 3 1 19:16 9
5. Hungaria 10 3 4 3 16:25 9
6. Mimico 11 4 6 1 11:21 9
7. Commodores 8 3 3 2 10:15 8
8. Dentonia 10 3. 6 1 12:14 7
9. Oshawa 11 2 6 3 13:26 7

10. Stewarts 9 2 5 2 7 :18 6
11. Ovro 11 0 8 3 6:20 3

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SPORTININKŲ ŠVENTĖ
Rašo ,.NL“ bendradarbis Australįjoje.

Lįepos 8 — 9 dienomis Aus Atidaroma sporto 
tralijos vyriausiam Sporto įr Prasideda varžybos. 
Fįzinio Auklėjįmo Komitetui 
pavedus, Sporto Klubas „Var
pas“ suorganįzavo Melbourne 
sporto šventę — pačiu geriau
sių iįetuvių komandų krepšį 
nįo pirmenybes. Į šventę su
skrido nugalėdami tūkstančius 
mylįų iš vįso Australįjos že
myno jr joje dalyvavo šįos 
krepšinio (komandos: Sydne
jaus, Canbcrros, Adelaidės įr 
Melbourne.

Štai pirmosios dienos popie
tėje išsirikįuoja Fįeld Artįlle 
ly Depot salėje šauniosios lie
tuvių sportininkų komandos. 
Prįsįmena garsiosios Europos 
krepšinįnkų pirmenybės Rygo
je įr Kaune, kur lietuviai Kicp 
šįninkai laįmėjo 
vjetas įr lįko Europos nugalė
tojais. Ir Pjetu Kryžiaus kraš 
te į vykstančįas pirmenybes 
susirinko didįs būrys žiūrovų: 
mūsiškių įr svečių australų. 
Ant tejsėjų stalo įr čja žvilga 
laįmėtojams skirtosios tautės.

alpuk —

Krepšinio pirmenybės jau ei 
na prie galo. Šiuo metu

KREPŠINIO PIRMENYBĖS 
Mūsų bendradarbio Anglijoje, 

menybių lentelė atrodo šitaip:
pir-

R.
8
8
8
8
8

ž.
5
4
6
6
3

P.
Manchesterio „Kovas“ 
Halifax'o „Vlnius“ 
Coventrio „Apuokas“ 
Leamingtono „Briedis“ 
Bradfordo „Litunica“

Paajskinjmai: R — rungty
nės privalomos sužaisti; Ž — 
žaįsta, L — laimėta, P — pra- 
laimėta, T — taškai.

Tęsįu mūsų sporto klubų 
škįcavimą. Po „Kovo“ sekan 
tįs“ vyriausias amžiumi įr 
šiuo metu bene judriausias yra 
Halifax'© „Vilnius“. Taį klu 
bas su gana įdomia istorija, įsj 
kūręs prįeš, maždaug, pusant
rų metų. Jau pačioje pradžio
je savo gyvavįmo „Vilnius“ 
kovoja ne tik su priešininkų 
k-domįs (kaip pastebėjote, kai 
bėdamas apie sporto klubus, 
kalbu, daugiausįai, apie krep
šinio k das — jos yra klubą pa 
grindas), bet ir su savo vidu
je kylančiomis ambicijomis 
bei kjtomis sportinio gyveni
mo negerovėmis , įr nebuvo 
staigmena, kaį po pusmečio pagelba Sporto Sąjos vadovy- 
veiklos „Vilnįus“ skyla: vie bė surengia krepšinio turnyrą, 
na dalis lįeka ištikima Halį- kurįame „Vilnįus“ išplėšia d į 
fax'uį; kįta — Bradforde įs- dėlę pergalę finale prįeš Man- 
teįgia „Lįthuanicą“, apie ku- cheesterįo „Kovą“, vilniečiai

5
3
2
2

1
4
4
3

pir- 
dar

Sąjos vadovybės pavesti, suor 
ganjzuoja įr praveda Ank’įjos 
lietuvių stalo teniso pirmeny
bes, apįe kurias jau skaitėte 
anksčiau.

Be šių gerų savybių, „vil
niečiai“ krepšininkai turii ir 
juodų pusįų, iš įkurįų diž,au- 
sia, tai nepaprastas nespoetiš
kumas rungtynių metu (ypač 
pralaimėjimo akyvaįzdoje) įr 
nesįskaįtymas su priemonė 

mis, laimėjįmui pasiekti, kas 
žiūrovams beį prįešinįnkų k- 
doms paljeka baįsįai nemalo
nų jausmą. Kaii „Vįlnįus“ at 
sjkratys šjų blogybių ir paša
lins įš savo tarpo vis tebesantį 
ambjcįnį trynįmąsį 
laujksime tikrai pajėgaus jr

10
6 
4 
4 
0

Kaip matome, lentelėje 
mauja „Kovas“ neturįs 
pralaimėjimo su 3 likusiomis 
rungtynėmis sužaisti, 

rįą pakalbėsiu segantį kartą. 
Keletą mėnesių „Vilnius“ mer judraus krepšįnįo vieneto, 
dį įr vįenu metu klubą beatsto 
vauja 4 sportininkai, bet čįa 
nusišypso laįmė: Tadcasterįo 
žemės ūkįo stovykloje buvusį 
gana pajėgi krepš. k;da ,,Vy
tis“ išsklinda įr, aišku, „Vil
nįaus“ vadovas A. Vjlutįs at
sigabena vįsus geresniuosius 
„Vyties“ žaidėjus Haljfax'san. 
Nuo čja „Vjlnjus jau tvjrtaį 
įžengia sporto arenon: krepši
nio Įk-da įstoja į Anglijos krep 
šinįo pirmenybes, bet supasuo 
ja savo apygardos finale, ren
gia dažnus susitįkįmus su įvaį 
rjomjs k-domįs, „Vjlnįaus“

Lietuviška moterų kirpykla \
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

(B. M. Dodon)
2S21 Centre SL, Montreal. Tel. FI 0208 M

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0594

IMK »C7__XK

Siuntinys Nr. 1—$6.90 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. saliam! 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—$3.2t)
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. mafgarino
2 sv. marmelado
4 sv. degintos kavos
4J^ sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių

taukų.............. $ 4.25

Angliakasiai išsikovojo senatvės 
pensijas

Einant unijos sutartimi su 
anglįų kasyklų savjnjnku. Sas 
kachevan, Albertos įr B. C. 
provjncjjų angljakasjai nuo 
1949 m. vasarįo mėn. gauna

šventė. 
Pirmieji 

susitinka Adelaidės įr Sydne- 
jaus krepšininkai. Teisėjavo 
australai, per garsiakalbį pta- 
nešjnėjo lietuviškai įr angliš
kai Alg.Rauljnaįtis. Pirmasis 
susitikįmas pasįbajgė 67 ;29 
(23:18) Adelaidės naudaį.

Po šių rungtynių įvyko tą 
vakarą dar trys susitikimai, 
pasjbaigusįejj šįaįp: Canberra 
— Melbatfrnas 31:57 (15:21), 
Melbournas — Adelaidė 71.48 
131:24), Canberra — Sydne- 
jus 53 :57 (26 :33).

Pirmosios dįenos įdomiau
sios varžybos buvo Adelaidės 
ir Melbourne. Adelaįrdes 
krepšinįnkai žaidė labai dar
niai, pardoė dįdelį susįžai di- 

pirmąsias mą, gerai mėtė ir alpamaį da
rė labaį simpatingą įspūdį. 
Melbournjškjai savo sparta, 
gynyba kovingumu, mėtymu 
beiį įšnaudojįmu progų buvo 
pranašesni už kįtas komandas. 
Sydnejaus krepšinįnkai įš susį 
likįmo su Adelaidiškįaįs atro 
dė pralaimės ir prieš Canber- 
rą. Bet kovodami su Canber
ra, Sydnejaus krepšininkai pa 
rodė didesnį kovįngumą įr iš
vystė didesnę spartą, įr žaįdi- 
iną laįmėjo su nediįdele per
svara.

Vakare koncertas sportinin
kų garbėj. Dįdžįulė katedros 
salė prigūžėjo pilna mūsų tau
tiečių įr svečių australų. Pro
gramoje dalyvavo Bronius Ki
veris įš Sydnejaus, labaį meist 
rįŠkaj pagrježęs trįs dalykus 
akordeonu. Solistė M. Žįiįns- 
kaitė - Aukštikalnįenė padai' 
navo Šopeno „Rudenį“ ir dvį 
arijas įš operų „Linksmoji 
našlė“ ir „Bohema“. Melbour 
no vyrų ir mišrus choras Al
berto Čelnos vadovaujamas, pa 
dainavo šįas daįnas: švedo 
„Lygioj lankelėj balti dobilė
liai“, Vanagaįčįo „Laisvės var 
pas“, Naujelįo „Oj žįba žibu
rėlis“ beį Klaipėdos gimnazi
jos daįną „Miškų gėlė“. _ Po 
koncerto buvo šokjaį, kurjems 
griežė ALD Melbourne sky
riaus orkestras.

Antroji šventės diena pra
dėta iškilmjngomis pamaldo
mis St. Joseph Church Collįng 
woode. Pamaldas laikė kun. 
Vaserįs. Vargonais grojo Bro 
nįus Kįveris įš Sydnejaus. Pa 
maldų metu giedojo Melbour
ne lietuvių choras. Į pamal
das atvyko apie 500 tautiečių.

Po pamaldų buvo tęsiamos 
toliau valžybos kurios baigė
si šiaip: Canberra — Adelaidė 
52:71 (14:33), Melbournas — 
Sydnejus 63:39 (35:20). Fi
nale susįtįnka pačios stipriau
sios komandos: Melbourne įr 
Adelaidės, 
mandos kovodamos

susį

„Vįlnjus“ laimėjo šių metų 
Weterby Pabaltiečįų Turnyro 
pereinamąją taurę, kai „Ko
vas“ gavo pasitenkinti tik 4 ta 
vieta.

Įdomu paminėti, jog šią pa- 
baltječjų taurę, kurios įsteigė' 
jai yra latviai, nežiūrint latvių 
dedamų pastangų, jau antrj 
metaj iš eilės lajmi lietuviai: 
pereitais metais — Tadcastcrjo 
,,Vytįs“, šįaįs metais — ,,Vil
nius' '.

„Vilnįaus“ krepšinį© k-dą 
sudaro: Navickas, Dambraus
kas, Slėnys, Čiiakas, Vilutįs, 
Narbutas, Aleknavičius.

Sekantį kartą, tikiuosi, už' 
baigtį klubų škicavjmą įr tada 
pasistengsiu supažindinti Jus 
su Europos šiandįeniniu spor
to gyvenimu.

Geros sėkmės, Kauanods Ije- 
tuviai sportininkaii.

V. Stėponavicjus.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd. Vįlle Emard, Montreal, Tramvajus 36,

t .........."M ‘‘ M~— ""■*

kiekviena laimėti. Štaj pasku 
tinįs sirenos švįlpis įr varžy 
bos baigiamos Melbourne ko' 
mandos naudai 67 :43.

Vėl išsirikiuoja komandos. 
Šį kartą tįk dvj pačios stip
riausios: Melbourne įr Adeiaį 
dės. Juozas Majkuljs, sporto 
klubo „Varpas“ pirmininkas 
tarja žodį į sportjnjnkus įr 
gausįaį susjrjnkusjus žiūro
vus. ALD centro valdybos ąts 
tovas Kapočius pasveikina lai
mėtojus įr įteikia yįenkartįnę 
„Varpui“ dovaną — sidabro 
taurę. ALD Melbourne sky
riaus vardu Pov. Baltutis įtei
kia ,,Varpui“ pereinamąją do
vaną — sidabro taurę įr per' 
skajto pereinamosios taurės 
statutą. Antrąja] vįetaį laįmė 
jusjaj sporto klubo „Vytįs“ 
krepšinio komandai teko 
„Australijos Lietuvio“ skirto
ji dovana — medžio raižinių 
knyga. Dovanų įteikimo iš
kilmės baigiamos Lietuvos 
hįmnu.

Po to susitinka lietuvių rink 
tjnįų krepšįninkų komanda su 
stipriausia Viktorijos australų 
Komanda. Varžybos labai gy
vos įr įdomios. Pįrmas pušiai 
kjs bajgiasį mūsų komandos 
laįmėjimu. Bet antrame pus- 
laikyje australai Išvysto' djde 
lę spartą įr mūsų priyargusįus 
keliuose susitikimuose iošu‘ 
sius žaįdėjus nugali santykįu 
61:44 (22:25).

Taip baigėsi is visos Austrą 
lijos suskrįdusįų lietuvių spor 
tjninkų švente Melbourne. Iš 
pradžjų lietusiai sportininkai 
Australijoje pakrikusiai veikė 
j r net urėjo savo organizacijos. 
Leonuį Baltrūnu į, sporto įr f į 
zįnio auklcjjmo įgalioįtįiijui 
Australijon atvykus, sportiniu 
kų judėjimas pagyvėjo įr susi 
tvarkė. Jo rūpesčiu buvo su- 
darytas vyriausias sporto įr fį 
zinio auklėjimo komitetas, ku
rį sudaro: pirm. J. Valys, sekr. 
VI. Bosikįs, įžd. Alg. Lįubįns 
kas, Informacijos įr spaudos 
vedėjas A. Krausas įr narys J. 
Liutkutė. Leonas Baltrūnas 
djrbdamas su didžiausia meile 
ir pasiaukojimu išjudino spor- 
tįškąjį jaunįmą visoje Austra
lijoje- Jau yra isjsteigę spor
to klubai su įvairių šakų sek
cijomis Sydnejuje, Melbourne, 
Adelaidėje, Canberroje ir ki
tose vįetovese. Šjuo Ijtuvįų 
sportininkų gyvenimas įr vej’ 

Atkaklia j abi ko- kla įterpiami į aiškius organj- 
stengįasi zacįjos rėmus.

Gražįai nusisekusioji s-por- 
1į tįnįnkų šventė dar daugiau su 

judins mūsų jaunimą dar dau
giau rūpintus fįzjniu auklėjį- 

! mu bei sporto jungs vienon šei 
mon prįaugahčiąją kartą įr ne 
leis pakrikti sveimybjų jūroje.

A Krausas■ ■

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERTRISESREG'D.

Vienintelė lietuviška apraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su ' 

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

valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti- j 
;. Skambinikite telefonu arba užeikite:

pensįją — $ 60.00 mėnesiui. 
Pensiją gauna tįe, kurie yra iš 
dirbę anglių kasyklose 20 me
tų ar dwugiau. Bet gavimui 
minėtos pensijos amžius nėra 
nustatytas, ir norintys g iutį 
pensiją turi būti jau nepajė
gūs anglįų kasyklose daugiau 
dįrbtį. Tam įrodytį su unijos 
atstovu pirmįausia turį išlai
kyto kvotįmus (egzaminus), 
pas vietinį unjjos daktarą. Vė
liau yra kviečiamas į Caljjary 
mįestą ir ten turį pereiti ant
rą unįjos nurodyto dakatro 
svejfkatos reikalu kvotimą. Jei 
gu abiejų daktarų kvotimai yra 
atatįnkami įr prašantis pen
sijos rakdamas daugiau anglįų 
kasyklose nedarbjngu, taį kvo 
tįmaį yra išlaikyti. Bet jeigu 
randamas bent 50% darbin
gas, taį dar turį grįžti į "ng‘ 
lįų kasyklas ir tęslį darbą.

Toljati gerai yra peržiūri
ma, kad prašantis tįkraį būtų 
išdirbęs -anglių kasyklose ne
mažiau kaip 20 metų. Tas vi
sas reikalas — kvotimas bei su 
sįrašinėjįmas įr įrodymas tiun 
kai įkį 3 menesįų. Jeigu klįū- 
čjų nėra, taį leškantysis jau 
pradeda gauti pensiją, kuri iš 
mojeama nuo dįenos padavimo 
prašymo. Turto turėjimas, ar 
neturėjimas jokių kliūčių ne
sudaro. Pensiją moka iš „Ger 
būvio įr Pojlsio Fondo“ (Wal- 
fare & Retirement Fund). Mi
nėtas fondas yra Centrinės unį 
jos žinioje Calgary mįeste, ir 
į tą fondą įeina ir iš kasyklų 
savjnjnku organizacijos atsto
vas. Į tą „Gerbūvio ir Poįlsįo 
Fondą“, kiekvienas kasyklos 
savjninkas ar kompanija moka 
po 15 et. nuo kiekvienos iškas 
tos tonos anglįes.

Nuo šjų 1950 m. lįepos 1 d. 
dar pasįdktas senatvės pensį- 
jos pagerinįmas. Angliakasįaį, 
kurįems sukanka 62 metai <u'n 
žia»us įr kasyklose yra išdjrbę 
nemažiau 20 metų, galį gauti 
pensiją be jokįo daktaro kvo
timo (egzaminacįjos). Vadi
nasi, dar galį būtį ir pajėgus 
dįrbti, bet jeigu įrodoma, kad 
turį 62 metus amžįaus įr 20 ar 
daugiau metų išdirbęs anglių 
kasyklose, taį ir gauna pensįją. 
Sukakusiems 62 metus, pensi
ja nuo 1950 m. lįepos 1 d. yra 
75.00 mėnesiuį. Bet anglįaka- 
sįaj, kurie gavo ar norį gauti 
pensįją prįeš 62 metus, tai 
sveikatos reikalu turi vistiek 
pereįti daktarų kvotimą. Jįe 
prįeš 62 metus amžįaus pensi
jos gauna $ 60.00 mėnesiui.

Šitoji iš
kovotoji pensįją yra didelė at
spirtis pasenusioms ar negaiįn 
tįems, ligotiems angljaka- 
sįams. Anksčiau ikj 1949 m. 
vasario mėn. pasenę) arba ne
pajėgūs dįrbti angliakasiai bū 
davo išmetami į gatvę įr palįe 
kami Dievo valiai. Tokie ligo
ti ar pasenę angljakasjaj gau
davo pašalpą (relief) įš val
džios. Bet įki gaudavo tą pa 
šalpą, tai pirm turėdavo daug 
vargtį. Prieš karą pavįenjs vy 
ras tokįos pašalpos gaudavo 
tik $ 8.00 mėnesiui. Tiesa įr 
anksčiau gaudavo valdžios pen 
sįją, bet tįk nuo 70 metų. Kur 
gi rasi tje|k stiprų žmogų, kad 
jis pajėgtų išdjrbtį sunkų įr 
pavojingą anglįų kasyklose 
darbą iki 70 metų? Tuo rejka 
lu, rodos, turėjo valdžia susi
rūpinti, bet valdžiai nekrei
piant į taį dėmesio įr dėka 
stiprįai unijai, įr patys angiįa- 
kasįai išsikovojo sau atatinka
mą senatvės pragyvenimą.

At Vajsnjs,
X

8
XK XK_ __XK

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

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

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

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

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

taukų ..............$ 8.85

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 5.50
B. 6 sv. degintos ka

vos 5 skard, dėž. $ 5.80

Siuntinys Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado
1 sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos

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

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos
% 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 
*4 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. rūkytu lašiniu
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 ozs. kiaulin. taukų
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 i
5 sv. kiaulinių tauaų
Siuntinys Nr. 94
A. 5^4 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% ®v. margar. $3.50
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PASKUTINĖS
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

vos mimstenus imtis tokią žy 
gių tuo atveju, jei suverenu
mas pereitų Sovietų Sąjungai. 
Pasiremiant susirašinėjimais 
tarp Lietuvos ministerių , jis 
jautė tikrą reikalą, kad šian
dien visose sostinėse, kur Lie
tuva yra atstovaujama, būtų 
įteikta atatinkama nota. Po 
to Lietuvos ministeris įteikė 
man uždai ą laišką, kuriame 
įdėtas „iškilmingiausias ir ryž
tingas“ protestas“.

Aš atsakiau ponui Škirpai, 
■kad šiuo metu aš norėčiau tą 
dokumentą pats pasilaikyti ir 

' aš padariau išvadą iš jo pareiš
kimo, kad jis nė nelaukė kokio 
nors komentaro tuo reikalu. 
Tačiau aš negalėjau jam atsa
kyti, ar mes, kaip Vokietijos 
vyriausybė, būtume pasirengę 
bendrai tokią notą priimti ir 
dėl to mes pasilaikytume tei
sę ją grąžinti ją atgal.

Tuomet ministeris pareiškė, 
kad, ypatingai atsižvelgiant į 
žinomą Vokietijos nusistaty
mą, jis savo notoje praleido 
vieną punktą, kurį kiti Lietu
vos ministerial įdeda savo no
tose vyriausybėms, prie kūnų 
jie yra akredituoti, būtent, pra 
šymą, kad inkorporacija nebū
tų pripažinta. Ministeris pa
klausė, ar jis negalėtų nors žo
džiu tokį prašymą čia pareikš
ti. Aš tai atmečiau; į tai mi
nisteris pareiškė, kad tą prašy 
mą reikia skaityti kaip ir ne
padarytą. Pagaliau ministeįis 
pasakė, kad jis žada savo žy
gį paskelbti per Eltos agentū
ros įstaigą Berlyne, kadangi 
jis laiko tai reikalinga paiyš- 
kinti savo nusistatymui dėl tų 
įvykių. Aš paprašiau ministerį 
susilaikyti nuo to žygio, ir jis 
pažadėjo.

Per valstybės sekretorių per 
siųsta Reicho užsienių reika
lų ministeriui prašant insti ak
cijų, ar tą notą galima priimti. 
Latvijos ir Estijos ministerial, 
gal būt patieks panašias notas. 
Latvijos ministeris jau pasky
rė su manim pasimatymą šian 
dien 5:30 vai. popiet.

Woermann.
Lietuvos Ministeris Vokietijo
je (Škirpa) Reicho užsienių 

reikalų ministeriui
Berlynas, 1940 m. liepos 21 u. 

Pone Reicho Minister!:
Turiu garbės įteikti jūsų Ek 

selencijos dėmesiui sekantį.
t— if

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIE NOS
Kaip jau žinoma, 1940 m. lie j 

pos 14 d. Sovietų Socialistinių 
Respublikų Sąjunga įteikė Lie 1 
tuvai ultimatumą niekingu ir 
nepateisinamu pretekstu, ku- 1 
riame buvo pareikalauta: 1

1. kad konstitucinė Lietu- ' 
vos vyriausybė būtų priversta 
tuojau atsistatydinti;

2. kad Vidaus reSkalų mi
nisteris ir Valstybes saugumo 
policijos viršininkas būtų tei
siami be įstatymais paremtos 
procedūros ir

3. kad būtu suteiktas lais
vas ir neribotas Sovietinių ka
rinių pajėgų įžengimas į Lie
tuvą.

Kitą dieną rusų Raudonoji 
armija, užpuolusi Lietuvos pa
sienio sargybas, peržengė Lie
tuvos sieną ir okupavo visą Lie 
tuvą. Toliau tuo tikslu iš 
Maskvos atsiųstų aukštų sovie 
tų pareigūnų buvo mums pri
mesta marionetinė vyriausybė 
ir visa administracija pavesta 
Sovietų Socialistinių Respubli 
kų vyriausybės kontrolei.

Visiškai inkorporuoti Lietu
vai į Sovietų Socialistinių Res
publikų Sąjungą liepos 14 d. 
buvo įsakyti rinkimai į Seimą 
(parlamentą), kurių pasėka 
buvo didžiausias Lietuvos gy
ventojų valios sufalsifikavi- 
mas.

Nuslopinti bet kokį pasipilė 
šinimo pasireiškimą, dar prieš 
rinkimus buvo uždrausti visi 
lietuvių klubai ir organizaci
jos, pagrobta lietuvių spauda 
ir jos redaktoriai jėga pašalin
ti iš pareigų, ir daugiau ar ma
žiau visuomenės gyvenime įta
kingieji asmenys buvo areš
tuoti. Žmonės, kurie anksčiau 
buvo laikomi Lietuvos valsty
bės priešais, paskirti į vyriau
sybės pareigas, ypatingai į 
Valstybės saugumo policiją.

Komunistų partija buvo vie
nintelė pentine organizacija, 
kuriai leista veikti legaliai. Ir 
ji tai padarė lemiamą įtaką į 
paskirtus rinkimus. Tik vie
nas kandidatų sąrašas buvo 
leistas, būtent, toks, kuris bu
vo priimtinas komunistų par
tijai.

Kad priverstų būtinai da
lyvauti rinkimuose, kiękvie- 
r.am, kas nenorėjo balsuoti, bu 
vo grąsinama paskelbti liau
dies priešais ir kiekvieno as
meniškas dalyvavimas buvo

griežtai tikrinamas.
Tuojau buvo aišku, kad sei

mas, išrinktas tokiomis aplin
kybėmis, buvo tik aklas įran
kis komunistų partijos ranko
se ir tuo pačiu Sovietų Socialia 
tinių Respublikų vyriausybes 
rankose. Šiandien, 1940 m. 
liepos 21 d., seimas priėmė re
zoliuciją: įvesti krašte sovietų 
sistemą ir inkorporuoti Lietu
vą į Rusijos Sovietų Socialis
tinių Respublįkų Sąjungą.

Visos tos Sov. S-gos vyriau 
sybės priemonės yra begėdiš
kas visų Lietuvos Respublikos 
su Sov. S-ga pasirašytų sutar
čių sulaužymas, o ypatingai:

1. 1920 m. liepos 12 d. Tai
kos sutarties, kuria Sov. S-ga, 
kaip buvusios carinės imperi
jos paveldėtoja, be sąlygų pri
pažino Lietuvos ’nepriklauso
mybę ir autonomiją, į kurią ji 
visiems laikams atsisakė suve
reninių teisių, kokias anksčiau 
Rusija turėjo į Lietuvą (žiūr. 
str. 1);

2. 1926 m. rugsėjo 22 d. Ne 
puolimo pakto ir jo atnaujini
mų 1931 m. gegužės 6 d. bei 
1934 m. balandžio 4 d. Tuo 
paktu Sovietų Sąjunga pasiža
da respektuoti Lietuvos suve
renumą ir jos teritorijos inte
gralumą bei neliečiamumą bet 
kokiomis aplinkybėmis (žiūr. 
str. 2) ir susilaikyti nuo bet 
kokio jėgos pavartojimo (žiūr. 
tr. 3) ;

3. 1939 m. palių 10 d. Tar
pusavio pagalbos pakto, ku
riuo Sov. S-gos vyriausybė pa
kartoja savo iškilmingus pasi
žadėjimus Lietuvai jokiu būdu 
nepažeisti Lietuvos valstybės 
suverenumo bei jos vidaus san 
tvarkos.

Visų tų aplinkybių akyvaiz- 
doje aš jaučiuosi j)riverstas 
kaip konstitucinių Lietuvos 
Respublikos veiksnių paskirtas 
ir akredituotas prie Reicho vy 
riausybės ministeris pareikšti 
iškilmingiausią ii ryžtingą pro 
testą prieš mano krašto p'.ies- 
paudą ir Lietuvos suverenumo 
bei tautinės nepriklausomybes 
išpiešimą iš Sovietų Socialisti
nių Respublikų Sąjungos pu
sės ,ir pareikšti, kadangi viršu-

Argi tiesa irgi melas?
.Neprįklausomos Lietuvos’’ paprašė nurodyti, kur gi ^cįa 

27 nr. tilpo korespondencija ’ 
apie Londone ALQK sudary
mą. Ten buvo pasajkyta, kad 
vienos Londono lietuvių orga
nizacijos valdyba, kįtas orga
nizacijas paneigdama, nesuti
ko, nors įr raštiškai kviečia
ma, įeįti į ALOK.

Dabar ta pati valdyba „Tė
viškės Žjburių“ Nr. 29 paskel
bė, kad mjneta korespondenej 
ja apie ALOK sudarymą yra 
melaginga ir tam tšaiškjnLi š. 
m. liepos mėn. 23 d, šaukia na 
rių susirinkimą.

Paskajčius „T. Žiburiuose“ 
mjnėtą skelbimą, daug kas ga
lėtų pamanyti, kad Londono 
lietuvių tarpe tikrai kažkas 
įvyko, jog dėl vįenos korespon 
dencįjos šaukiamas net specia
lus susįiinkimas. Tačiau tik
rumoje nįeko čia ypatingo nė
ra. Tjesa, susjrjnkimas įvyko, 
tik labaj negausus — vos per 
dvidešimt žmonių atsilankė. 
Pasirodė, kad tai buvo eilinis 
susjrinkimas įr jame svarsto 
mi kasdieniniay smulkūs itj- 
kalaj. Apie „melagingą“ ko
respondenciją valdybos pirmi
ninkas tik keliais žodžiais te- 
užsįminė ir nepatiekę jokių įro 
dymų bej laktų apie korespon 
dencijos „melagingumą“.

Vįenas susirinkimo dalyvis, 
turėjęs po ranka „Nepr. Lie
tuvos“ Nr. 27, įštisaį perokai- 
tė minėtą korespondenciją įr

būtų kas nors melaginga? Vai 
dybos pįrm. atsakė, kad ko
respondencijoje žodįs „pasiva 
dino‘ ‘ yra melagangas: 
ne pasjvadinom, beį 
rėm“, — prįdūrė jjs

„Mes 
nuta- 
paga-

je minėta seimo rezoliucija bu 
vo primesta Rusijos okupaci
nio autoriteto, ji neturi reikš
mės, bei yra smurtinga Lietu
vos gyventojų valios išreiški
mo falsifikacija ir kad jy yra 
griežčiausiai priešinga Lietu
vos Valstybės konstitucijai ir 
interesams taip pat ir tautų 
laisvo apsisprendimo teisei, ir 
kad dėl to ji negali būti jokiu 
būdu pripažinta galiojanti.

Naudojuosi proga pareikšti 
Jūsų Ekscelencijai mano 
aukščiausios pagarbos patikri
nimą. K. Škirpa.

Liepos 22 d. Latvijos minis
teris įteikė panašų protesto 
laišką. (b. d.)

Dėl to nutarjmo tenk apasa- 
kyti, kad jis mažiausiai netiks 
lūs. Korespondencijoj minė
tas neutralus Londono lietuvių 
skyrius, kaip pirmininkas pa
žymėjo, nutarė save laikytį Pa 
sauljo lįetuvių Bendruomenės 
skyriumi. Kadangį, kaip ži
noma, įkį šįol dar Paša ui jo 
Lįetuvių Bendruomenė neįkur 
ta, taį minėtoji valdyba rado 
būsįant tiksliau nutartį naują 
pavadinamą — Kanados Lį«’ 
tuvių Bendruomenės Londono 
apylinkė.

Bet ir čįa vėl tas pats ne
tikslumas. Pagal nuostatus 
Kanados Ljet. Ben nės apylin
kę galima sudaryti iš visų lie
tuviškų organizacijų narjų bei 
pavienių lj e tuvių, pradžioj 
įsteigiant ALOKą. Londone 
tuo trapu yra keturios organi
zacijos, įr tik jos galėtų suda
ryti apylinkę.

Tajgį minėta valdyba, klai
dindama visuomenę, net spau
doj skelbiasi tuo, kuo jį tikrai 
nėra. Išeitų, kad tik ji vįena 
taip save vadina įr tas žodįs 
yra nemelagįngas, bet teisin
gas.

Pagaliau jos titulas — Ka
nados lįetuvių B nės Apylinkės 
Valdyba — yra ne toks, kaip 
nuostatai numato. Ten juk 
-iškjai pasakyta: KLB Apylin 
kės Komitetas“.

Ir dar kartą reįkįa pasakyti, 
kad Apylinkės Laikinąjį Or
ganizacinį komįtetą vįsokiu at 
veju reikja sudaryti, kaip nu
rodo centras, iš organizacijų 
atstovų. L. Damulis.

PADĖKOS
Už pareikštą tokį didelį 

mums nuoširdumą ir suteiktas 
tokias giazias ir vertingas do
vanas, mes esame dėkingi Til- 
Isonburgo ir Delhi tautie
čiams : pp. Skurdžiams, pp. 
Jakniūnams, pp. Taurinskams, 
pp. Šimučiams, p. Tereškevi- 
čiui, pp. Mateliams, pp. Dudur 
kams, p. Bartului, pp. Vosylių 
nams, pp. Stradomskiamsa pp. 
Baleišiams, pp. Gurkliams, pp. 
Balniams, pp. Rugieniams, p. 
Gorky, p. Molinkaičiui, pp. 
Grapštams, p. Rudinsku’, p. 
Čėplai, pp. Bikams, pp. Au- 
gustinavičiams, pp. Dųmšams, 
pp. Laur.jfpp. Hisler, pp. Tarna 
šauskams, pp. Enskaičiams, 
pp. Stanylams, p. Jovaišui, pp. 
Stanaičiams, pp. Škudams, pp. 
Mažeikams, pp. Ridikams, pp. 
Maldeikiams ir visiems prisidė 
jusiems prie šių išlaidų, mes 
tariam nuoširdų ačiū.

Gediminas ir Ona Vindašiai.

t-;. ......... M X—■ II.,

IEŠKOMAS BUTĄS 
iš trijų - keturių kambarių, ve
dusių porai. Siūlyti telefonu 

HE 4017, po 6 vai. vakaro.
K

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?
8K.J 11 ■

PAIEŠKOJIMAI
— Karolina Bukauckaitė - 

- Palikotienė, Calgary, 615 — 
8th Avė. E., Alberta, ieško sa* 
vo brolįo Kazįmeiro Bukauc' 
ko, atvykusio į Kanadą 1914 
metajs iš Ukmergės aps., Že- 
maįtkiemįo vai., Lyduokių. 
Kas žįno apie mano brolį, ma
loniai prašau man pranšetį.

— Prašau skubiai atsiliepti 
p. Lazauską, gyv. Hanau sto
vykloje. Noriu suteikti žinių 
apie Onutę Ratkevičiūtę. L. 
Bielienė, Toronto, 196a Ai gy
le St.

— Hasenbeinienė, gim. 
Kvedaravičiūtė Marcelė, gim. 
Eigerdonių km., Alytaus aps. 
duktė Aleksandro ir Kairės 
Rakauskaitės, kilusi iš Budžių 
km., ieŠKo savo giminaičio Jo
no Zmidrevičiaus. Adresas: 
DP Camp, Wehnen, Germany.
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ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAI— ANGLIŠKUS ŽODYNUS!
Ar norėsi greičiau išmokti 

angljškai, ar pagilinti savo 
kalbos žįnias, vįs pasiges; žo 
dyno. Tat, jeį dar nesį įsigi
jęs tokįo kalbos šaltinio, įsi
gyk
V. Pėteraičįo Lįetuviškaį — 

Angliškus ŽODYNUS. — 
Juose rasi visus kasdįeninjus 
žodžius, svarbiausius gyvosios 
įr rašomosios kalbos posakius.

Didysjs Ljet. ■ Angį, žody

=34=
* Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktil
Į ŽUKAS ANTANAS

1 O 4 AvD VnTrliin VQfl 1 r

£

visų rūšių aparatai.
RAndolph 4708.

Taisomi
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO

-------- A— "»■' IS 

praktikų,

JOE

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBV

1062 Riverview Ave., .Verdun, Montreal, Que, Tel, 
TR 2050, priima pataįsymams įvairius laikrodžius.

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

Kreiptis vakarais po 6.30 vai.
** ~H . I *«■ ■ ■ M ...... ** ' ■ »« -- 

ATEITIS BE RŪPESCŲ,
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa

skirtas atstovas:
JONĄ S BERŽINSKAS,

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

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

HAVER
Radio Tarnyba

LIETUVIŠKA

BALD U KR A L1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME.GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL, LO 1408, 

SAV. J.KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, pat 
duodant; atstovaujajne įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

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

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

XX ' XX------- MW

nas, didelio formato, įrištas 
drobės viršeliais, turįs artį 600 
pusi., kaštuoja tįk $ 5, o ma
žasis, kišeninio formato su tar 
timį po Kiekvįeno angliško žo 
džio, apimąs per 400 pusi., 
kaštuoja tjk $ 2.50.

Žodynaį gaunami, prisįun- 
čjant pašto perlaidą šjuo adre
su :

I, Andruškevįčienė, 
5155 Bourbonnįere, Apt. 6, 

Montreal, Que.
if" i.įf-'i ' ir-------------------------------------------

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

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

(Dieną i» naktį)
--M.... . ■ .,ae ■. .

iŠ

S

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec,___________________ ___

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0201

s

i

£

VICTORIA 
CLEANERS 
&. DYERS Ct).

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

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WI RE PICK-UP 

AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836 Allard

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
aps'austus nuo lietaus 
uždėdami jiems “Drex”, 
kad neperleistų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdų.
Taipgi valome visokiau
sios rūš‘es karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vienų orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.
Už mūsų atliktų darbų 
garantuojame.

Del informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135

£

£

£

I

£

3»



8PSU NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. VIH. 3. — Nr. 31 (174>

MONTfRKAI.
DAIL. A. TAMOŠAITIENĖ DALYVAUS PARODOJE.

Teko sužinoti, kad Toronto 
parodoje, kuri įvyks nuo rug
pjūčio 25 dienos ligi rugsėjo 
10 dienos, dail. A. Tamošaitie
nė dalyvaus šiemet geresnėmis 
sąlygomis, negu pernai. Kana 
dos Lietuvių Moterų Bendruo
menės Toronto apylinkė išsi
rūpino parodoje labai gerą vie
tą, kurioje Dailės studija tu
rės daug patogesnes sąlygas ir 
daugiau vietos. Todėl ir su sa
vo darbais Dailės studija ga
lės plačiau ir pilniau pasireikš
ti.

SLA 123 KUOPOS
SUSIRINKIMAS

Eilinis mėnesinis Montrea- 
lio SL»A 23 kuopps susirinki
mas įvyko gegužinių aikštėje 
liepos 23 d. Kai kas naujai įsi 
rašė kuopon, (kai kas apsimo- kojo apie Londono lietuvių gy- 
kėjo mokesčius. Bet tie, kurie ’ 
neapsimoka, rizikuoja būti iš- i 
braukti iš kuopos ir netekti sa
vo įnašų. Todėl patartina mo- i 
kesčius mokėti punktualiai kas 
mėnesis arab už kelis mene- i 
sius pirmyn, kaip daugelis ir 1 
daro.
PRAĖJUSIO SEKMADIE- i 

NIO POPIETIS 
MONTREALY

Nors „nevykusioje“ šių me- j 
tų Kanados vasaroje ir praėjęs i 
sekdamienis, ypač iš ryto, ne- ] 
žadėjo me(ko gera: lijo, niauks 
tesi ir nerodė geresnių popiečio 
perspektyvų, tačiau pamažu 
ėmė šviestis ir apie pietus jau ] 
buvo visai graži diena, o popie 
tis — tiesiog puikus. Todėl ir 
gegužinių vieta prigužėjo pil- ; 
na - žmonių. Palankiam orui 
esant, jaunimas ir visi mėgėjai . 
pasišokti buvo labai patenkin- ; 
ti.

Piknike lankėsi iš kitų vie
tovių lietuvių: iš Toronto Po
nai Jurkštai, viešėję pas Ponus 
Bakanavičius, ir stud, d-jos na 
rys p. Bajorinas, iš Čikagos- Po 
rai Grišai ir dar daug kitų tau 
tiečių, Kurių nepasisekė užre
gistruoti. Praėjusio sekmadie
nio popietį čia praleido Montre 
alio universiteto prof. Povila- 
nio šeima, senasis kanadietis J. 
Gricius ir daugelis kitų tautie
čių, kurie mielai lankosi kas 
sekmadienis.

POPIETINIAI „NL“ 
SUBUVIMAI

Ateinančiais sekmadieniais, 
kaip ir praeitais, „NL“ popieti 
niai subuvimai — gegužinės - 
- piknikai vyks, kaip pakas
tai, sekmadienių popiečiais — 
maždaug nuo 2 valandos, bet, 
kas nori, gali ten vykti ir anks 
čiau. Nors ši gegužinių vieta 
truputį toliau negu pernykštė, 
bet dabar jau visi pripažįsta, 
kad ji daug patogesnė ir nfialo- 
nesnė, negu pernykštė. Čia tik 
rai tyras oras, nes nei iš tolo 
nepasiekia jokios dulkės. Čia 
labai daug augmenijos ir Baug 
paunksmės, ypač po vaisius 
brandinančiomis obelimis. Ir 
čia šokių aikštelė taip pat me-

džių paunksmėje. Todėl čia tik 
rai malonu praleisti popiečius, 
ypač, kad galima susitikti dau
gybę žmonių

SERGA L. GIRINIS
KLCT ir KLB-LOKo narys 

Leonas Girinis guli Victoria Ii 
goninėje, kame jam padaryta 
operacija.

MOŠŲ JŪRININKAI
Jaunieji mūsų jūrininką' — 

Antanas Morkūnas, Kostas 
Leipus ir Petras Varonovas, 
sugrįžę iš Anglijos Londono, 
lankėsi „NL“ redakcijoje ir 
trečiadienį pataikę, patalkino 
30-tos „NL“ numerio ekspedi
javimą. Jie, pasirodo, Londone 
buvę „Britanijos Lietuvio“ 
ekspedijavimo talkoje ir pasa-

venimą. Jie tokiu būdu per po
rą savaičių aplanko Kanados 
Montreal} ir Anglijos Londo
ną.

Dabar visi trys šie mūsų jū
rininkai (p. Voronovas, hamil- 
tonietis, pasirodo, neseniai pa
tekęs į šį laivą, kuriame jau 
plaukiojo p. Morkūnas ir p. 
Leipus) su kroviniu išplaukė 
į Belgijos Antverpeną, iš kur 
plauks vėl į Angliją, o sugrįžę 
į Montreal}, darys labai įdomią 
kelionę J Hudzono įlanką, kur 
paims Saskatchevano kviečių 
krovinį ir gabens jį į Europą.

Visi trys mūsų jūrininkai tu 
ri viename laive savo lietuviš
ką bendruomenėlę ir darbu pa 
tenkinti, nors pakeiliui kartais 
ir tenką susidurti su nemalo
niomis audromis, kurios tačiau 
nesti ilgos. Montrealis gi vi
suomet džiaugiasi matydamas 
savo jaunuosius jūrininkus, ku 
rie irgi apgailestavo negalėję šį 
kartą atsilankyti gegužinėje.

LANKĖSI „NL“ 
REDAKCIJOJE

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
redakcijoje lankėsi iš Toronto 
Ponai Jurkštai, kurie „NL,f pa 
aukojo 10 dolerių. Didelis 
jiems už tą paramą ačiū.

Iš Čikagos taip gi „NL“ re
dakcijoje lankėsi Ponia Grišu- 
vienė su sūnum Ričardu.

VIENAS Iš DIDŽIAUSIU IR 
ĮTAKINGIAUSIŲ KANA- 

DOS SAVAITRAŠČIŲ
anglų kalboje „The Ensign“ 
neseniai {galiojo mūsų taj.itie- 
tį Juozą Skučą platintoju lie
tuvių tarpe.

„The Ensign“ patiekia 
daug svarbių politinių žinių, o 
ypač pasireiškia kovoje prieš 
komunizmą. Dėka redakto
riaus R. W. Kaiserlingk suge
bėjimo, laikraštis per pusantrų 
metų įsigijo jau per šimtą tūks 
tančių skaitytojų ne tik Kana
doje, bet ir visame pasaulyje. 
Pažymėtina, kad R. W. Kaiser 
iinngk’o gimtinė — Lietuva.

Gauti informacijų arba užsi 
i prenumeruoti galima per Juo- 
• cą Skučą 3580 Lacordaire St., 
■ Montreal 5, P. Q.

Ispudingai palaidotas M. King
William L. Mackenzie King, 

išbuvęs Kanados ministerių pir 
mfninku daugiau kaip 21 me
tus — ilgiau negu bet kuris ki
tas valstybės vyras Britų Im
perijoje — ketvirtadienį To
ronte buvo palydėtas į pasku
tinę poilsio vietą. Mums tos 
laidotuvės yra įdomios keliais 
atžvilgiais. M. King buvo uni
versalus diplomatas, kuriam 
vadovaujant buvo suformuota žmonių. Vieno dienraščio tvii- 
pasaulinė galia, kokia šiandien 
yra Kanada. Jį sau lygiu skai
tė didžiųjų valstybių galvos, 
kurių galioje yra kreipti istori
jos vairą viena ar kita linkine. 
Jam gyvam esant ne vienas ste 
bejosi jo vispusiškais gabu
mais. Jam vykstan į paskuti
nio poilsio vietą mes stebėjo
mės jo laidotuvių kuklumu.

Velionies masto valstybės 
vyrus kontinentalinėje Eurcpo 
je buvome pripratę matyti lai
dojant su didele pompa: gar
bės sargybomis, iškilmingais 
paradais ir ilgomis liaupsinan
čiomis kalbomis. M. King bu
vo likęs kukliu žmogumi ir ta
da. kai buvo įkopęs į fenomi- 
nalinio pasisekimo zenitą savo 
tautos tarnyboje. Jis pats bu
vo išreiškęs pageidavimą, kad 
tokioje pat kuklioje atmosfe
roje jį matytų žmonės ir jo pa
skutinėje kelionėje.

fcjkotų tautinės gedulo melo
dijos pasitiko palaikus, kai jie 
raudonai uniformuotų Karališ
kosios Policijos narių buvo ne
šami iš specialaus traukinio, 
atėjusio iš sostinės Ottawos. 
Visų trijų ginklų rūšių garbės 
sargyba, susidedanti iš Kana
dos gyventojus sudarančių tau 
tų atstovų, stovėjo tarp Union 
stoties ir laidotuvių mašinos. 
Plačiąja Universiteto Alėja lė
tai vyko laidotuvių procesija džiausiu savo sūnų, 
pro pastatus, kurie velioniui Jonas Juįškaitis.

buvo brangūs: Asgoode Hall, 
kur jo tėvas buvo teisės moks
lų profesorius; pro Toronto 
Universitetą, kuriame- jis, kaip 
teisių mokslų studentas, vado
vavo sėkmingam streikui prieš 
Senatą dėl platesnių studenti
jos savivaldos teisiu. Šešių 
mylių ilgio kelias iki Mount 
Pleasant (Malonaus Kalno) 
kapinių buvo tirštai supamas

tinimu, apie pusę miliono gy
ventojų buvo atėję pareikšti 
paskutinę pagarbą savo didžia 
jam sūnui. Mirusio, premjero 
sesuo, važiavusi paskui kaistą, 
matydama minias žmonių nu
leistomis galvomis su ašaromis 
sudrėkintais vaidais, galėjo pa
tvirtinti, kad tų paprastų eili
nių žmonių pagarbos ir gailes
čio jausmai jos broliui reiškė 
didesnį pagerbimą, negu bet 
kokia kita apeigų forma. Ka
pinėse karstas buvo atiduotas 
žemei šalia M. King tėvų kapo 
su presbiterijoniškomis apeigo 
mis, dviem dvasiškiam sukal
bėjus maldą į Visagalį. Cere
monijose dalyvavo giminės, 
Kanados Ministerių Pirminin
kas ir federalinio kabineto mi
nisterial, Ontario provincijos 
karaliaus vietininkas, premje
ras ir Toronto miesto burmist- 
las. Jokių kalbų nebuvo pasa
kyta. Vehonies darbai Kana
dai, kuriai tarnaudamas jis ati
davė visus suaugusio vyro me
tus ir sveikatą — iš premjero 
pareigų dėl sublogėjusios svei 
katos buvo pasitraukęs tik 
prieš dvejus metus — visiems 
yra žinomi ir kalba už save. Vi 
si mes laidotuvių dalyviai bu
vome giliai paveikti įspūdingu
mo .kuklių laidotuvių, kūnas 
rengė valstybė vienam iš di-

VIS1 J GEGUŽINĘ 
HAMILTONE!

Rugpiūčio mėn. 6 d., sek
madienį, visus kviečiame atsi
lankyti į linksmą, jaugią gegu
žinę Hamiltone. Gegužinė 
įvyks dar hamiltoniečiams ne
matytoje vietoje. Nua Hamil
tono maždaug 15 mylių' To
ronto link vienoje anglų fauno 
je. Gegužinės vietas yra žavė
tina: iš vienos pusės gražus 
kalnas, pakalnėje nepaprastai 
erdvi patogi šokiams ir sportui 
pieva, kitoje pusėje gražus miš 
kelis, o per vidurį pievos teka 
srauni upė. Kiekvienas atvy
kęs galės maloniai praleisti lai
ką ir pakvėpuoti tyru oru.

Vykstančių į gegužinę spe
cialūs autobusai lauks prie lie
tuvių parapijos bažnyčios į58 
Dundurn St. N. Autobusai iš
vyks po pamaldų. Tiems, ku
rie dirba iki jpietų, vienas auto 
busas bus prie bažnyčios 3 vai. 
po pietų.
XK

Gegužines metu grieš puiki 
žinoma italų kapela. Skanių 
valgių ii gaivinančių gėrimų 
bu vietoje. Bus loterija, spor
to dalykėliai, premijos bus tei
kiamos.

Hamiltono V. Aušros Vartų 
Parapijos Komitetas.

DIDŽIULĖ GEGUŽYNĖ!
1950 m. rugpiūčio mėn. 6 

d. 2 vai. pp. gražioje p. Stasio 
Kačiulio farmoje: R. R. 4. 
Monbridžiai, Londono liet ko 
lonija, ruošia linksmą geguži
nę, su programa ir kitomis įvai 
lenybėmis. Veiks turtingas bu 
f etas. Groja puiki kapela. To 
dėl tolimųjų ir artimųjų apylin 
kių lietuviai nepraleiskite pro
gos. Iš Londono kursuoja au
tobusas: 2,15 ir 3,15 vai. pp. 
iš turgaus aikštės, nuo King 
St.
KLB London, Lont. Apylinkės 

Valdyba.
---------HM“ 'XX------------HI

TEL. FI. 2682

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.
6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

SEIMININKĖMS
RAŠO DIPL. AGR. J. ŠIPELIENE. 

PIETŪS NR. 4.
1 b šokoladinė sriuba,

Proporc.: 4 stiklinės pieno, 
3—4 kiaušiniai, 4—5 šaukštai 
cukraus, 4 onz. šokolado, 1 laz 
dėlė, vanjljjos.

Darbas: Trynius su cukrum 
ištrinti. Pimą, vanį'lįją, su
tarkuotą šokoladą užvirini! jr 
užplikyti ištrintus tryii[us. 
Baltymus kietai išplakti, dėtį 
į veradantį pieną po šaukštą, 
uždengti, kaa bailtymaį susi
trauktų.

J stalą duetį arba su virtų 
baltymų kleckais ar bjskvjtj- 
niais džiūvėsėliais.

2. Kepinti hąklažanaį.
Darbas: Nuvalytą baklaža 

ną supjaustyti ripkutėmįs, pa 
barstytį druska, apšlakstyti

actu jr palikti 1 — 2 vai. Prieš 
kepant nuplauti, pavjlgytj iš
plaktam kiaušiny, pavoljotį 
miltuose arba pyrago džiuvė
sėliuose ir keptuvėje ant svies
to iškeptį. Valgyti šiltus ar
ba šaltus.

3. Kepta aviečių putelė.
Proporcj 1,5 stiklinės avie

čių, 4 onz. cukraus, 6—8 bal
tymai.

Darbas: Nuvalytas avietes 
pertrinti per sįetelį, sudėti cuk 
rų, Išmaišyti ir pavirinti ^kį 
jms tirštėtj. Baltymus kietai 
išplakti, dėti į išvirintą ir at
aušintą aviečių košę, perinai" 
syti lengvai, dėtį šaukštais į 
paruoštą blėtą, apibarstyti 
stambiu cukrum, dėtį į neper- 
karštą krosnį (250 laips.) ir

xx. ,.. xx ____XK

Maskva vokiečiu komunistams 
įsake suaktyvinti veikla

„NL“ bendradarbei pranešimas iš Berlyno.
Berlyne įvykusiame SĖD 

partijos suvažiavime politbiu- 
ro karininkams ir geštapo va
dui Zaisseiiui bolševikų part, 
centro komiteto narys Pospie- 
iovas, užtikrino, kad iš komu
nistų partijos pusės, jei „liau
dies policija* bandys paglemž
ti vakarinius 
kliūčių nėra, 
tojams“, su 
sąrašais“ gavus iš gyventojų 
pylos ir patekus kelioms die
noms atsivėdinti, komunistų 
pavesta pulti prancūzų sekto
riaus gyventojus. Kitų dviejų 
sektorių gyventojus terorizuo-
X 'HR XK---------- XX~ ~~X

— Paieškomas Stasys Barus
Brasas, kilęs iš Telšių apsk., 

Luokės valse. Barvydžių km., 
atvažiavęs į Kanadą prieš 20 
metų. Turima žinių, kad apie 
1933 metus gyvenęs Montre- 
aly ir vėliau persikėlęs į Win
nipeg© apylinkes.

Jis pats aroa apie jį žinan
tieji atsiKepkite. K. Lukas, 
3699 St. Lawrence St., Mont
real, P. Q.

sektorius, jokių 
.Taikos verbuo-

< i M 1 ' K " K

apkepinti. Duodant į stalą, 
atskjraj paduoti šaldytą pieną 
ar grįetinėlę.

silaikyti, nes vistiek „Vakarų 
kapitalistų ir karo kiršintojų 
dienos Berlyne jau suskaity
tos“.

Kaip ir Austrijoj, kur rusai 
paskutiniais mėnesiais kelia- 
klupsti moja prie savo lovio 
„nacionalinėn sąjungon“ spie
giamus buvusius nacius, taip 
ir Berlyne suvažiavimo . metu 
duotos instrukcijos daugiau į 
save patraukti V. Vokietijoj 
gyvenančius buvusius nacių va 
dus, wermachto generolus ir 
karininkus.

Kad pagreitinus „išvadavi
mą“, Vakarų Vokietijoj komu 
nistai suaktyvins bruzdesius, 
maskuodami juos visokiais są
skrydžių ir kongresų vardais. 
Tai pradėsią Rhuro krašte.

Suvažiavimas priėmė 10.000 
„liaudies policininkų.“ paradą.

Aviacijos atstovų neatsiun
tė, nes kaip pranešė į vak. Ber 
lyną atbėgęs „liaudies polici
jos“ naujokų apmokymo sky
riaus vadas 
“oro policija' 
mosi stadijoj. Nors policijos 
vadais pasirašinėjo vokiečiai, 
bet faktinieji vadai yra rusai 
— generolas Gorochovas ir 
pulkininkas Kabanov.

Karl Hermann, 
‘ yra organizavi-

KAIP VYKSTA SURAST MAS
darė pastabą, kad dabar Ame
rikos ūmonės dideliuose laikraš 
čių antgalviuose mato tai, kas 
prieš 10 metų (Hitlerio žygių 
pradžia; buvo skaitoma su bai
minga antipatija.

Taigi, kitokį dabar laikai ir 
kitaip žmonės dalykus įrodi
nėja.

NetUkėta grožio karalienė.
Kasmet Toronte įvyksta pa

gal Amerikonišką šio krašto4 
įprot} grožio karalienės rinki
mai. šiais metais ja tapo 18 m. 
sodietė mergaitė Ruby Mann 
iš Grimsby miestelio. Ji, kaip 
ta Pelenė iš pasakos, atvažiavo 
į Toronto ieškoti kokio užsi
ėmimo ir po 3 dienų nesekinės 
su likusiais 9.35 dol. suko liūd
nai galvą, kaip verstis toliau. 
Vienos draugės patariama, pa
bandė laimę (konkurse, kurį 
įuošė miesto policija labdaros 
tikslams ir. . . pabudo kitą ry
tą pagarsėjusi, visų garbina
ma, nuolat raporterių vargina
ma ir fotografuojama.

Gal pats svarbiausias daly
kas, kad mergaitė gavo 1000 
dol. premiją, daug dovanų daik 
tais ir neapmokamus geriau
sius Toronto madų kursus.

Aukščiausias jos nelaukto 
triumfo punktas buvo grįži-

Toronto LOK-ui dabar yra 
pati rugiapjūtė: apie 4.000 lie
tuvių esančių Ontario sostinėj 
surašymas iškelia didelį galvo
sūkį komiteto nariams. Šis 
svarbus uždavinys, kurio įvyk 
dymas atneštų didelės naudos 
mūsų lietuviškos bendruome
nės, nublokštos į kitą kraštą, 
tautiniam solidarumui pasi
reikšti ir patarnautų įvairiems 
statistiniams tikslams, prave
damas visu atsidėjimu.

Minėtas klausimas yra pa
grindinė tema dabartinių ko
mitetų posėdžių, svarstymų ir 
žygių. Ligšiolinė surašymo ei
ga, kuri išskirstyta po lietuviš
kas verslo įmones ir parapiją, 
neduoda reikalingų rezultatų, 
nes tiek LOK-o pagelbininkai, 
tiek pati liet, visuomenė nero
do dar tinkamo dėmesio šio 
reikalo gyvesniam išjudinimui. 
Patys komiteto nariai, kurie 
jau nuo liepos mėn. pradžios 
pasįk^isdami budi bendruome
nės patalpose ar po kiekvienų 
pamaldų parapijos salėje, taip 
pat susirinkimų ir gegužinių 
metu, nustumdami savo asme 
niškus reikalus į šalį, atlieka 
surašinėtojų apreigas, be nuo
širdžios visuomenės pagalbos 
nepajėgs įvykdyti šią bendiuo- 
menišką prievolę. Nežiūrint, 
kad mūsų žmonės yra nepa- mas į Grimsby, kur policijos 
slankūs įvairiems surašinėji
mams ir, be to, gyvenant iš
barstytai dideliame Toronto 
plote prie vasaros darbų jud
rumo nevisada gali atrasti rėi- 
kalingo laiko, tačiau reikėtų ti
kėtis ,kad šis klausimas kiek
vieno lietuviškai kalbančio ar 
galvojančio tautiečio nebus ap 
leistas ar perdaug užvilkintas.

Toronto LOK savo užsimo
jimuose taip pat įvertina lietu
viškos Kanadoje spaudos vaid
menį, kuri išsamiai judindama 
bendruomenės mintį, palengvi
na atsikrų apylinkės komitetų 
paruošiamąjį organizacinį dar
bą. Stekas.
MOTERŲ BENDRUOME-

NĖS NARIŲ DĖMESIUI
Kanados Lietuvių Moterų 

Bendruomenės Toronto apylin 
kės narėms pranešama, kad 
rugpjūčio 11 dieną 8 valandą 
vakaro pp. Indrelių bute, 202 
St. Clarens Avė,, šaukiamas vi 
sų narių nepaprastas susirin
kimas labai svarbiems reika
lams aptarti. Maloniai prašo
mos visos narės dalyvauti kuo 
skaitlingiausiai.

TORONTO NUOTAIKOS
Slavų kongresas.

Toronto Massey Hall įvyko 
Kanados slavų Kongreso atida
rymas, kuriame prisigrūdo apie 
4000 puolikos. Jos tarpe mai
šėsi atstovai beveik iš kiekvie
nos Kanados provincijos, 
dedant nuo Quebec'o ir 
giant Br. Kolumbija.

Ant garbės platformos, 
plevesavo įvairių slavų tautų 
su Sov. Rusijos priekyje vėlia
vos, stovėjo 12 tuščių kėdžių. 
|as turėjo užimti aukštieji taip 
vadinamo slavų judėjimo iš sal 
telitinių komunizmo kraštų ats 
tovai ir kuiie rado. . . . uždary
tas Kanadon įvažiavimo duris. 
Žymiausia kviestinė asmenybė 
turėjo Dūli gen. Aleksandr 
Gundarov, visąsąjunginio sla
vų komiteto pirmininkas.

Nors sovietinių klapčiukų 
delegacijoms nepavyko pasiro
dyti, jų toną perdavė pykčiu ir 
kurstymais persisunkusios 
sveikinimo telegramos, kuriose 
nesigailėta Kanados „kapita
listų“ adresu komunistiškų 
įvertinimų.

Nuo platformos ir iš nešan
čių delegacijų telegramų skam 
bėjo kaltinimai JAV politikai, 
kuri vedanti pasaulį prie karo. 
Čekai, pav., surado, kad kani
balai ir plėšikai įkuria gaišią, 
o jugoslavų, kaip jie patys pa
sivadino „politiniai emigrantai 
Lenkijoje1 ‘ išpylė prakeikimą 
Amerikos imperialistams ir jų 
Tito samdiniams.

Įdomiausia, kaip Toronto 
anglų spauda pažymi, beveik 
joks kalbėtojas nepalietė vyks
tančio Korėjoj karo. Tik sve
čias iš JAV Leo Krzycki pa

pra- 
bai-

kur

eskortui lydint, ją pasitiko ma
žo miestelio gyventojai su vi
sa 10 galvų ūkininko Mann 
šeimyna priekyje.

Dabar kanadiškai Pelenei ne 
reikės perdaug sukti galvos už 
ridirbti pragyvenimui, nes at
siras ir tvirtesnių vedybinių pa 
siūlymų, nežiūrint, kad ji iki 
šio laiko turėjo kelioliką nepa
stovių boy-friends ir labai mė
go kino artistą Gary Cooper.

Algirdas Pulleys.
NEPAPRASTA ŽINIA TO
RONTO, HAMILTONO IR 
APYLINKIŲ LIETUVIAMS.

Pranešama Toronto, Ha
miltono ir visų apylinkių lietu
kams, kad į Toronto iš Mont- 
lealio atvyksta gastrolių Lie
tuvių Dramos Teatras, kuris 
čia duos vienintelį A. Škėmos 
istorines legendos „Živilės“ 
spektąklį, turėjusį labai didelį 
menišką pasisekimą Monlie- 
alyje.

„Živilės“ spektakliui jau pa
samdyta gražiausia Toronte 
Eatono Auditorijos salė, spe- 
c’aliai pritaikyta dramos spek
takliams. „Živilės1 ‘ spektaklis 
įvyks rugsėjo 1 dieną, penkta
dienį, vakare. Bilietų kainos: 
2 dol., pusantro ir 1 doleris. 
Bilietai jau spausdinami ir ne
trukus bus pardavinėjami vi- ( 
rur ten, kur paprastai esti par ’ 
davinėjami visi bilietai į kon
certus ir tt.

Iš tolimesnių apylinkių bi
lietų gali užsisakyti ir telefo
nu Nr.: ME 8522. Tikta, te
lefonu užsisakiusieji tuo pačiu 
pasižada už bilietus sumokėti, 
nežiūrint to, bus jie spektak
lyje ar nebus.

Be to, bilietų galima bus 
gauti pas platintojus, kurie bus 
paskelbti vėliau.

Visi lietuviai apie tai infor- 
! muojami dabar, kad iš ankstoj 

apie tai žinotų, galėtų rezei* 
vuotis tai dienai ir iš anksto ap | 
sirūpinti bilietais, ypač bilie
tais patogesnėse auditorijos 
vietose, kas teatralams ypač 
yra svarbu.

Nepraieiskime progos pama 
tyti šį nepaprastai gražų spek- 

bent kartą pagyventi 
scenos meno atmosfe-

taklį ir 
tikrojo 
roję.

UŽSIMUŠĖ
Vytautas Ivanauskas, 28 ine 

tų naujas ateivis, važiuodamas 
mašina užsimušė. Drauge va
žiavę jo brolis Kaiolis ir Ona 
Šukytė — sužeisti.

Važiuojant Bathurst gatve, 
mašinos ratai pateko tarp tram 
vajaus bėglų. Vairuotojas ne
teko kontrolės ir mašina atsi
mušė visu smarkumų į telefo
no stulpą. Atvežtas į Western 
ligoninę, V. Ivanauskas jau 
buvo negyvas. Buvo lūžęs 
sprandas. Jonas Juskaitis.
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