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LAISVASIS PASAULIS SUKRUTO GINKLUOTIS IR GINTIS NUO KOMUNISTŲ 

UŽPUOLIMO.
pakto dalyvių paktan. Graiki
ja jau kelis kartus prašėsi pri
imama, o Turkija dabar įteikė 
prašymus visoms Atlanto Pak
to dalyvėms, kad ją priimtų to 
pakto dalyve.

Visa žmonija sukruto ruoš
kis apsisaugoti nuo komunisti
nės agresijos. (x).

STALINAS RAŠO APIE 
APSUPIMĄ

Ilgai tylėjęs, Stalinas dabar 
parašė „Pravdoje' ‘ straipsnį, 
kuriame kalba apie kapitalis-

Laisvojo žmonių pasaulio su 
sirūpinimas saugumu paskuti
niais laikais nepaprastai išau
go. Žmonija pradeda pabusti 
nuo sustingimo ir neveikios, 
kuri ją buvo apėmusi po Ant
rojo Pasaulinio karo. Ypatin
gai žmonija susirūpino pasku
tinės jungtinių Tautų Organi
zacijos saugumo Tarybos sesi
jos metu, kai joje pradėjo pir
mininkauti Sovietų Rusijos ats 
ovas Malikas, kuris visų pir

ma panorėjo .komunistinę Kini 
ją įvesti Jungtinių Tautų Or
ganizacijos narių tarjjan ir pra tinį Sovietų Rusijos apsupimą 
dėjo visiškai ignoruoti Korėjos 
karo įeikalus.

Tiesa,
Sovietų Rusijos atstovas 
pasiūlė Jungtinėms Tau
toms išvesti kariuomenę 

iš Korėjos pusiasalio,

ir iš to kylantį pavojų.
Kadangi, kaip žinoma, So

vietų Rusija yra apsupta ne ka 
pitalistinių valstybių, nes Len
kija, Rumunija, Kinija ir šiau
rinė Korėja, kurios iš vilių pu
sių Rusiją apsupa, yra sovieti- 

bet nė vienu žodžiu neužsimi- nės valstybes, tai Ameriką ir 
nė, kad Sovietų Rusija padarys 
bet kokių nors žygių, kad tas 
karas būtų sulaikytas.

Nenuostabu, kad Saugumo 
Tarybos sluogsniuose buvo 
plačiai aptariamas anekdotiš
kai sįkambąs faktas: Girdi, ko
munistai kankinasi rinkdami 
milionus parašų po vadinamąja 
„Stbckholmo peticija“, kai tuo 
tarpu reikia tiktai vieno auto
ritetingo parašo (Stalino; ir 
karas Korėjoje būtu baigta.s. 
juokaujantieji į tai replikuo
ja, kad, matyt, lengviau yra su 
rinkti milionus parašų, negu 
gauti vieną Stalino parašą. . . 
Be to, juk parašai renkami po 
peticija, ‘.kurioje kalbama apie 
atominę bombą (Sovietų Rusi
ja jos neturi), o prieš karą jo
je nė puses žodžio nėra. . . nes 
rusų komunistai karais tik ir 
pasitiki ir jais gyvena. . .

Todėl visi tie juokaujantieji, 
kai tiktai Malikas pasiūlė savo 
dienotvarkę, labai rimtai ją at
metė ir

priėmė JAV pasiūlytą die
notvarkę, kurios pirmoje 
vietoje yra pasmerkimas 

komunistų agresijos 
Korėjoje.

Ir atmetinjas ir priėmimas 
padarytas 8 balsų santykiu, 
dviem (Indijai ir Jugoslavijai) 
susilaikant.

Antradicių ši dienotvarkė 
pradėta svarstyti. Įdomiausia 
bus, jeigu Saugumo Taryba pa 
smerks Korėjos užpuolikus ko
munistus pirmininkaujant So
vietų .Rusijos atstovui. . .

Paaiškėjus tarptautiniam ne 
tikrumui ir karo grėsmei, tau
tos skubos- Keliu griebiasi sau
gumo priemenių.

Eilė valstybių paskyrė spe
cialius |karo biudžetus.

Anglija priėmė beveik 10 mi 
uiardų specialų karo biudžetą. 
Belgija tam reikalui pasKyrė 
168 milionus dolerių. Prancū
zija taip pat paskyrė 5 su puse 
miliardų dolerių. Ispanija ga
vo iš JAV 100 milionų dolerių 
paskolos, nors Trumanas buvo 
ir prieš tą paskolą. Švedija 
pradėjo statyti naujus tankus 
ii prieštankinę artileriją. Da 
nija rugpjūčio 8 dieną sušau
kė specialius parlamento posė
džius, kurie spręs saugumo ir 
įsipareigojimų JT ir AP klau
simus. Saudo Arabija gavo iš 
Tarptautinio Banko 100 milio 
nų dolerių paskolos. O kiek 
Jungtinės Amerikos valstybės 
paskyrė tam reikalui pinigų, 
dabar jau sunku ir apskaičiuo
ti, tai žino tiktai JAV vyriau
sybė.

Pasipriešinimo Sovietų
Rusijos iuosiamai agresijai 

masina užvesta jau visu 
rimtumu.

— Strasburge prasidėjo Eu 
ropos Tarybos posėdžiai, ku
rie pirmoje eilėje gayd Šuma
no plieno ir anglies gamybos 
suvienodinimo klausimą.

— SSRS atstovas į JT šta 
bo posėdžius pulk. Skiliarov nt 
atvyko, nors jis^turėjo pirmi
ninkauti.
ŠALTOJO IR KARŠTOJO 

KARO ŽINIOS
Londone girdima, kad tan

kai jau pasiekė Indo - Kinijos 
komunistus, kur jie pradėsią 
kulti. . .

Rytų Vokietijos policija, sa
vu laivyno rankai, yra gavusi 
apie 100 mažų 9 mazgų greičio 
laivelių. Jie taip pat galį gau
ti torpedlaivius ir minų naikin
tojus. . .

Pagal nepatvirtintus gandus 
iš Rumunijos, tariamai, galin
ga užsienių reikalų ministeris 
Anna Pauker, Kremliuje nėra 
daugiau laikoma politiškai pa
tikima. . .

— Vengrija pradėjo naują

klausia ar Rusija jau oficialiai 
savo ribas išplečia ir už šitų 
valstybių, t. y. — Kinija, Len
kija, Rumunija ir kitos sateli
tinės valstybės sov. Rusijos jau

yra laikomos Sovietų Rusija ?sabotažo akcijos plėtimą.

kija susirūpino įstotf Atlanto

BALho pnmininkas prof. dr. kan. J. Končius Vokietijos 
Lietuvių Bendruomenės valdybos narių tarpe, Detmolde. 
Sėdi: dr. Vydūnas ir dr. Končius. Stovi, iš kairės: „Raudo 
nosios Žvaigždės“ autorius A. Jasinskas, Mažosios Lietuvos 
Tarybos pirmininkas E. Simonaitis, Vokietijos Lietuvių Ben 
druomenės pirmininkas inž. Zunde, p. Zuoauskas 

ir p. Karalius.
„NL“ KORESPONDENTO PRANEŠIMAS.

BALFo pirmininkas prof, 
dr. kun. Končiuj šių metų lie
pos mėn. 29 d. lankėsi Detmol 
de ir turėjo pasikalbėjimą su jū 
su korespondentu Vokietijoje. 
Nors profesorių^ jau ilgoką lai 
ką [kelionėje, gerokai išvargęs

(Pro naujausią Newsweek 
peris'kopą) _

Japonija — „švelnus taškas“?
Sekite Japonijos įvykius. Va 

šingtonas įstebi galimą grėsmę 
Japonijai iš Sovietų — Kinijos 
komunistų pusės, po to, kai J 
AV okupacines jėgos ten žy
miai sumažėjo.

Slapti Baltieji Rūmai.
Jeigu Vašingtoną sugriau

tų atomines bombos, tada Tru 
manas ir vyriausybė galėtų vai 
r.yti iš ankstybesnių Roosevel- 
.o Šagnn-La slėptuvių, Mary- 
lando kainuose. Ištisas susiži
nojimo centras buvo padary
tas prie Ritchie stovyklos ir vy 
i įausybes būstinės pakaitalas 
buvęs surastas administracijai 
ir Pentagono vyriausiam sta
lui. Taip kitko Baltųjų Rūmų 
slėptuvės yra atsparios atimi
nės bombos sprogimui tik 500 
nittr. atstume.

Pareigą užmušę satelitai.
Tai nebuvę paskelbta, bet 

tik Čekoslovakija vienintelis 
už geležines uždangos kraštas 
yra sumokėjęs savo JT mokes
čius už 1950 metus. Daugu-

ir labai užimtas, tačiau surado 
laiko šiek tiek painformuoti 
spaudą apie savo kelionę ir dar 
bus.

Tremtinių padėtį jis taip api 
oūdina: Išvargę, nusiminę, mo 
i aliai prislėgti, daugumoje se
neliai ir invalidai. Jau nebe 
tas, ką jis matęs savo pirmoje mas diplomatų šiam reiškiniui 
kelionėje prieš kelis metus. 
Stovyklų pergrupavimai ir nuo 
iatiniai iškeldinėjimai netik 
kad vargina tremtinius, bet pa 
raližuoja bet kokią veiklą ir 
kultūrinius užsimojimus. Visų 
troškimas, kaip galima grei
čiau apleisti Vokietiją.

Į klausimą — kokie jo ke
lionės tikslai ii kokiems sty
ti.ris jis daugiausia atydos krei 
pia — profesorius atsakė, kj’.d 
jį viskas tremtinių gyvenime 
domina ir kad jis visų tremti
nių gyvenimu yia labai susirū 
pinęs. Ligonių bei vargšų pa
galba ir jų teisių gynimas, o 
taip pat užkliuvusių emigraci
nių bylų išjudinimas stovi B A 
LFo rūpesčių pryšakyje.

Kaip ypatingą savo rūpesčių 
srytį, prof. Končius pažymėjo 
klaipėdiečių lietuvių teisines ir 
medžiaginės globos pripažini
mą IRO Įstaigose, šiuo reika
lu jam teko konferuoti su IRO 
augštaisiais pareigūnais, ypač 
: u p. D. T. Jemson. Pažymėti
na, kad šis D. T. Jemison UN 
RRos laikais buvo Oldenburgo 
lagerio šeimininku ir tada klai 
uėdiečius lietuvius, kaip vo’kie 
čių piliečius, be atodairo i iš 
lagerio išmetinėjo ir jiems po
litinės globos teises atiminėjo. 
Dabar jis pripažįsta, kad

(Nukelta Į 8 pusi.)

vis dar „taikos ofenzyva“
„NL“ bendradarbio pranešimas jš Berlyno^

Prješ trumpą lajįcą šjaurjnėj vyzdžju, komitetai 
Korėjoj vejkė „Visos Korėjos 
tajkos komitetas“. Jam pirmi 
ninkavo korejjetjs FJan Ser Ja. 
Šiandien šjaur. Korėjoj, vjetoj 
„tajkos komiteto“, vejkįa ge_

Koreįos kare vyksta persilaužimas 
KANADA KOREJON SIUNČIA 5000 PĖSTIJOS VYRŲ 

PATVIRTINTAS JAV KO
MUNISTŲ NUTEISIMAS 
Pernai nuteistieji 11 komu

nistų vadų už sąmokslavimą 
nuversti jėga JAV santvarką, 
apeliavo į aukštesnį teismą, ku 
ris dabar patvirtino pirmosios 
institucijos sprendimą.

JT SEKRETORIAUS 
PAREIŠKIMAS

Trygve Lie, kalbėdamasis su 
spauda, pareiškė, kad JT iak- 
tinai parėmė 41 valstybė, iš at 
siliepusių i jo šauksmą 52 vals 
tybių.

Agresija Korėjoje turi oūti 
sutramdyta. O Kinijos klau
simas nieku bendra su Korė
jos karu neturi, todėl ir Mali- 
ko pasiūlymas sieti tuos du ne
siderinančius klausimus nepri
imtinas.

JAV ĮSPĖJO VOKIETIJOS 
KOMUNISTUS

Amerikos okupacinė valdžia 
įspėjo Vokietijos komunistus, 
kad jie bus atsakingi už veiks
mus, kurie nesiderins su okupa 
cmės valdžios reikalavimais, 
įspėjimas perduotas komunis
tų vaoams.

Jungtinių Tautų Organizaci
jos MacArthuro vadovaujamo 
ji karo būstinė praneša, kad di 
džioji krizė Korėjoje jau bus 
praėjusi. Tie komunistų skai
čiavimai, kad JTO karo jėgos 
bus suvarytos į vandenį, neiš
sipildo. Korėjos kare dabar 
vyksta persilaužimas.

JTO jėgos jau. pradeda 
pereiti į puolimą.

Anksčiau jos tegalėjo tiktai 
priešintis ir trauktis.

Pietiniame 
šios savaitės 
jėgos puolė komunistus, atmu 
šė apie 10 kilometrų ir paėmė 
daug karinio grobio. Kas ypač 
įdomu, JAV lėktuvai subom
bardavo komunistų štabą.

Tačiau JTO jėgos vis dar nė 
ra pakankamos. Komunistų 
jėgos bent dvigubai jas viršija. 
Todėl yra susirūpinimas jas 
padidinti. Tuo reikalu padary
tasis JTO sekretoriaus T. Lie 
atsišaukimas duoda vaisių.

Jau kelios valstybės pasi
žadėjo duoti sausumos ka

riuomenės.
Kanada duoda 5.000 pėsti

jos vyrų, Turkija 4.500, Fili
pinai 5.000, Anglija visų 
sausumos ginklų dalinį. Pasi
žadėjo ir Meksika ir dar kelios 
valstybes.

Į pietinę Korėją, kurioje 
y pač stipriai komunistai puo
la, atvežtas naujas JAV tau
kų dalinys, padėjęs stipriai su
mušti komunistus. Tačiau ko
munistams pasisekė vidurinia
me fronte, kur buvo sutelktos 
didelės jų jėgos, pereiti 5 vie- neraljnjs štabas, 
tose Naktongo upę pakartoti
nai, kai jų prietiičiai čia jau bu 
vo likviduoti. Dabar vyksta 
dėl tų prietilčių kovos. O šiau 
riniame fronte padėtis beveik 
nepakitusi, nes tebesilaiko i 
šiaurę nuo Yongdoko uosto, 
kuris atsiimtas iš komunistų.

JTO sekietorius T. Lie jėgų 
sustiprinimo reikalu vėl kreipė 
si į JTO tautas, kurios jau su
tiko duoti sausumos dalinių.
PORTO RIKO SALA BUS 

NEPRIKLAUSOMA
JAV vyriausybė paskelbė, 

'kad Porto Riko salos (viduri
nė Amerika) gyventojai turi 
teisę apsispręsti, kaip jie nori 
valdytis ir tvarkytis! Jei gy
ventojai nori, Porto Riko sala 
gali būti savarankiška ir nepri
klausoma.

Guam salos gyventojai ga- kiaušinį, o pats pasuko skaity- mahometonų lyga pasisakė už 
vo JAV piliečių teises, tį balsų, kurjuos Korėjos pa- ST rezoliucijas.

— Pandid Nheru Indijos 
parlamente pasiakė, kad agre
sija Korėjoje turi būti suvaldy 
ta, o kai pasibaigs karas — te 
gyventojai pasisako, kaip jie 
nori valdytis. Kinijos gi įsilei 
dimo klausimas į JT yra visai 
atskiras klausimas.

už-

Korėjos fronte 
pradžioje JTO

Berlyne

Savo metu į Korėjos 13.963 
„taikos komjietus“ jš vjsų gy
ventojų sluogsnių buvo „išrink 
tį“ 72.479 atstovai. Atstovų 
vardu išspausdino tajp vadina 
mos „Stocknolmo taikos konte 
rencįjos ‘ atsįšaukjmo 400.000 
egzempliorių jr 500.000 cgz. 
parašams sąrašų. Sąrašus agi
tatoriai išnešiojo po vįsus Ko
rėjos kampus, įr į juos „įsira
šė“ 5.680.000 asmenų.

Šjuos duomenįs paskelbė 
birželio 2 d. Bukarešto komįn- 
formo organas — „Už pasto
vią taiką, už liaudies demokra 
tjjas!“ Birželio 25 d., kaip 
padėką pjet. Korėjos gyvento
jams — analfabetams už trįs 
kryžiukus sąrašuose, „pasto
vios taikos komitetų“ balan
dis lepterėjo eįkspljozyvinį

KOMUNISTAI UŽDRAUDĖ 
STREIKUS

Rytinėje Vokietijoje 
drausti dai bininkų steikai ir
įsakyta visiems darbininkams 
stoti į sovietines profsąjungas, 
kųjrios žaboja darbininkus ir 
mokina juos paklusnumo par
tijai, kuri streikų nepakenčia.

DIDELIS GEOLOGINiS 
RADINYS KANADOJE
Quebeco šiaurėje mokslinė 

Kanados ekspedicija rado di- 
džiausį pasaulyje meteoro iš
muštą kraterį, kuris dabar yra 
didokas ežeras, apie 7 mylias 
pločio. Meteoras bus nukritęs 
prieš 3—5.J00 metų. Jo smū
gis buvęs toks didelis, kad ap
linkinės granito uolos sujauk
tos bangomis. Aplink didelį 
krateri yra mažesnių. Meteoro 
svoris spėjamai buvęs apie 10 
n.iliardų tonų'.

prievarta 
renka jš gyventojų ne vjen Ru 
sijoj ir jos pavergtuose kraš
tuose, bet jr rusų okupuotoj 
Vokįetijos daly.

„Už taįką ir prįeš atominę 
bombą“, Eįslerjo propagandos 
katarjnkaį gargždžįant keiks
mus prieš amerikječius, rusų 
zonoj pasisakė daugiau gyven
tojų, kįek zonoj iš vjso jų yra.

Atrodė, kad tjap įr baigsis, 
bet kur ten: šiomis dienomis 
„taikos verbuotojai“ pradėjo 
smeFktis į vakarinį Berlyną su 
tais sąrašais, kaip ir Korėjoj. 
Tjk, galįma drąsiai tvirtinti, 
čįa jiems sunku bus rastį anai 
fabetų.

TRUMANAS TARĖSI SU 
ŠTABŲ VIRŠININKAIS 
Rugpjūčio 7 d. JAV prezi

dentas Trumanas turėjo pasita 
rimus su visų štabų viršinin
kais. Buvo aptaiti visi aktua
lūs klausimai, susiję su saugu
mo reikalais.

— Vyriausioji Pakis rano

lada

— Achesonas pasakė, 
Malikas atvyko į Saugume Ta 
rybos posėdžius sabotažo va
lyti. Ir tai yra faktas, nes vien 
dienotvarkės priėmimo proce
dūros klausimas buvo švaisto
mas kelias dienas.

TURKIJA KALBA AIŠKIAI
Turkijos premjeras Mende- 

res pareiškė, kad Turkija guež 
tai laikosi JT. ir sutarčių su D. 
Britanija ir Prancūzija, suda
rytų dar 1939 m.

NAUJA SOVIETINĖ ANUS
Komunistai buvo paskleidę 

^andą, kad JAV ant Vokieti
jos primėtė Kalifornijos vaba
lų. Dabai vėl komunistai sklei 
džia gandą, kad JAV lėktuvai 
numetė ant rytinės Vokietijos 
dvi padegamąsias bombas. . .

— Rytines Vokietijos oaž- 
ayčiose paskelbtas raštas, ku
riame sakoma, kad nors bažny
čia ir už taiką stovi, tačiau ne
pasirašys apgaulingų peticijų.

— Rugp. 7 d. Čikagoje pra
sidėjo mugė, kurioje dalyvauja 
47 valstybės.

neskiria ypatingos reikšmės, 
bet kai kurie įtaria, kad jeigu 
Rusija nuspręstų išeiti iš JI, 
tada ji paliktų čekus, kaip ,^>te 
1 ėtojus“.

Bet ar jie nenori perdaug?
Šiuo metu Atlanto Pakto da 

lyvius, aptariančius padėtį, var 
gina Prancūzijos pažiūra: Lon 
clone ir Paryžiuje prancūzai 
slaptai skelbia, kad jie reika
lausią mažiausia dešimties JA 
V divizijų Euiopoje. Jie nųro 
do, .kad kitu atveju turėsią pa 
sišvęsti „Europos vienybės at
statymui' *, paslėptai grasinda
mi, pasiūlyti Šumano planą 
Lenkijai ir Čekoslovakijai.

Kominformo būstinė } 
Berlyną?

Galimas dalykas, kad Kom
informo vadovybė iš Bukareš
to greit persikels į rytų Berly
no sektorių. Pagal patikmus 
šaltinius, iš už geležinės sie
nos, raudonieji jaučia, kad 
Berlynas yra labjau priauga
mas Vakarų komunistų parti
joms ir tun geresnius propa
gandos privalumus.

įtempimas kalba pats už save.
Žymus skaičius britų armi

jos karininkų padvigubina sa
vo gyvybes apdraudimo deku- 
menjtusc, laukdami visuotinio 
karo. . . .

Keletas Vakarų jėgų, atsi
žvelgdamos Į gandus, kad ru
sai galį kažką pradėti Baltijos 
erdvėje, padidino savo kariš
kas misijas Danijoje, Norvegi
joje ir Švedijoje. Reikia ste
bėti Bornholmą ir Alandų sa
las. ..

Tarptautinė pabėgėlių orga
nizacija (atseit IRO) planuo
ja evakuoti ministrus pirmi
ninkus ir jų kabinetus iš tų 
kraštų, kurie gali būti užimti 
prasidėjus pasauliniam karui. 
Tikslas: sudaryti tremties vy- 
: įausybes.

Atgal į karo padėtį.
Trumanas paprašys atnau

jinti vyriausybinę butų nuomų 
Kontrolę, kurios galiojimas pa
sibaigia gruodžio 31 d. Tighe 
Woods agentūra sustabdė šios 
įstaigos likvidavimo darbus ir 
tarnautojų atleidimą. . .

Taip pat galima laukti, kad 
visi piliečiai būsią paprašyti 
.'aupyti riebalus, kurie reikalin 
gi municijos gamybai. Bet tik 
po visuotinių rinkimų, lapkri
čio mėnesį, šie visi reikalai 
gaus pilną eigą. ..

Br. Aušrotas.
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Visi remkime Kanados 
vyriausybę

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS PAREIŠKI
MAS DĖL KARO KORĖJOJE IR SU JUO SUSIETOS 

TARPTAUTINĖS BŪSENOS.
Neišprovokuotas, klastingas 

ir iš anksto sovietų paruoštas 
Korėjos respublikos užpuoli
mas, kurį faktinai pradėjo So
vietų Rusija, prisidengusi šiau
rinės Korėjos skraiste, aiškiai 
parodė visai žmonijai, kad So
vietų Rusijos imperializmas 
yra pasiryžęs palaipsniui pa
grobti visą Žemės rutulį ir vi
sur įvesti sovietinę tiraniją ir 
darbo žmonių vergiją. Sovietų 
Rusijos tironas, Stalinas, apsi- 
statęs agresingąja komunistų 
partijos klika, siekia sunaikin
ti visų tautų laisvę ir nejlrikiau 
somybę, naudodamas apgaulę, 
sutarčių laužymą, klastą ir 
žiauriausi, kokio žmonija lig- 
šiol nežinojo, smurtą. Ir juo 
daugiau taiką ir gerą sugyve
nimą branginanti žmonija da
ro nuolaidų bei susitarimo pa
stangų, juo pasaulinės tirani- 
jos vykdytojai darosi daugiau 
klastingi, apgaulingi ir agrcsin 
gi. Mes, lietuviai, kurie sirau- 
džiausia savo, savo tautos uelai 
mių ir savo valstybės neteki
mo patirtimi labai gerai pažįs
tame Sovietų Rusiją, jos val
dymo metodus ir totalistimus 
jos siekimus, — mes galime 
absoliutiškai tiksliai pasakyti, 
kad negali būti ir kalbos apie 
žmonišką bei kultūringą de
mokratijų sugyvenimą su ko
munistiniu totalizmu, kurį vyk 
do Maskva. Tiktai didelė jė
ga, kurią gali sudaryti laisva
sis humanistinis pasaulis, gali 
užkirsti tam kelią ir likviduoti 
žmonijai pražūtingą Maskvos 
židinį. Todėl mes dideliu pa
sitenkinimu ir didelėmis vilti
mis sutikome Jungtinių Tautų 
Organizacijos pasipriešinimą 
agresijai Korėjoje.

Mes ypatingai dideliu 
džiaugsmu sutikome žinią, kad 
gi ei a kitų laisvę, taiką, teisė
tumą ginančių valstybių, pir
moji buvo ir mūsų gyvenamoji 
Kanada.

Mes žinodami, kad tiktai 
lyžtingas ir sutartinis visų

narių, įsipareigojusių saugoti 
ir ginti taikos, teisėtumo ir 
laisvės principus, pasipriešini
mas gali duoti tikrų teigiamų 
vaisių, mes tam pritariame di
džiu entuziazmu ir kviečiame 
ne tiktai visus savo tautiečius 
visokeriopai remti Kanados vy 
liausybę, bet mes kreipiamės ir 
į visus Kanados gyventojus ir 
kviečiame visus juos visomis 
jėgomis ir priemonėmis remti 
vyriausybės dedamas pastan
gas apginti teisėtumo, laisvės 
ir žmoniškumo principus Ko
rėjoje, nes tuo pačiu bus apgin 
ta nuo agresijos pavojų ir Ka
nada.

Mes griežčiausiai protestuo
jame prieš rusiškam imperia
lizmui parsidavusių penktosios 
kolonos - komunistų - nežabo
tą melagystę, mulkinant pasi
tikinčius žmones spaudoje, mi
tinguose ir renkant parašus po 
vad. „Stokholme taikos petici
ja". Mūsų supratimu, laisvė
mis turi teisę naudotis tiktai 
tie, kurie tas laisves ir kitiems 
pripažįsta, o komunistiniai to- 
talistai jų niekam nepripažįs
ta. Todėl ir valstybės pagrin
dus griaunanti komunistų pro 
pagandos laisvė Kanadoje ne
turi pateisinimo. Mes apgai
lestaujame, kad yra patikinčių 
komunistine propaganda ir 
kviečiame juos kritiškai ver
tinti „progresyviųjų* * teigi
mus, nes tai yra žiaurus, akiplė 
šiškas melas ir apgaulė.

Visus tautiečius ir visus Ka
nados gyventojus mes kviečia
me visomis jėgomis bei prie
monėmis paremti Kana'dos vy
riausybę, nes ji gina teisėtumą, 
laisvę ir Kanados ateitį. Mes 
ypač kreipiamės į lietuvius, ku 
riems brangi ir savo tėvynė 
Lįetuva, remti Kanados vyriau 
sybės žygius Korėjoje, JTO 
rėmuose, nes tuo pačiu yra ar
tinamas visų komunizmo pa
vergtų tautų ir valstybių lais
vės ir nepriklausomybės atsta
tymas.

1940 metų liepos 23 dieną 
„liaudies seimas“ išrinko ko
misiją sovietinės Lietuvos 
konstitucijai ruošti ir delegaci
ją vykti Maskvon prašyti So
vietų Rusijos aukščiausiąjį so
vietą priimti Lietuvą atgal Ru
sijos sudėtin.

Nors visa tai buvo daroma 
liaudies vardu, bet

Lietuvos liaudis apie tuos 
okupantų kėslus nebuvo 
p ainformuota ir nieko 

nežinojo.
Žinoma, konstitucijos ruošti 

nereikėjo, nes jos tekstai, vie
na jau turėjo sovietinį stan
dartą — kitų „broliškųjų res
publikų“ pavyzdį, o antra — 
Lietuvai jau Maskvoje buvo 
padaryti tūli konstitucijos pri

taikymai, tiktai reikėjo perra
šyti. O perrašyti, žinoma, rei
kėjo gražrai, todėl buvo sumo
bilizuoti trys dailininkai.

Visus tris juos NKVD pa
ėmė vidunaktį. Išbudino, lie
pė apsirengti ir su jais v/kti. 
Šie, žindoma, manė, kad jau 
juos išveža į Sibirą arba veža į 
kalėjimą, bet pasirodė, kad. .. 
tokiu būdu užstatė rašyti Rons 
tituciją ir malonės prašymus 
Stalinui.

Trys dailininkai buvo už
daryti Karo muziejuje, 

Kaune
ir jiems pareikšta, kad jie ne
bus išleisti ligi tol, kol jie pa
rašys visa, kas iš jų reikalau
jama. Vienas jų buvo Valsty
binio teatro vyr. dailininkas

•r
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S TĘ ir p.PETRĄ LUKOŠEVIČIŲ, suKŪrusius gražią 
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Viktoras Andriušis (dabar 
Bostone), kitų dviejų pavar
džių gerai neatsimenu, regis 
Kulakauskas ir Jonušas. Pasi
rodė, kad sovietinė saugumo 
policija (NKVD) tiems daili- 
nikams paruošė stalą su gėri
mais ir užkandžiais, pergamen
to, dažų ir visa, kas buvo rei
kalinga meniškai parašyti teks 
tus, uždarė ir patys atsistojo 
sargyboje. Taip trys dailinin
kai bene tris dienas rašė sovie
tinę Lietuvos jkonsituciją, nie
kur neišleidžiami ir nieko ne- 
prileidžiami.

Kol dailininkai perrašinėjo 
sovietinę Lietuvos konstituci
ją.

rusų okupantai siautėjo 
Lietuvoje, talkinami Lie

tuvos išdavikų.
Spauda ypatingai okupan

tams rūpėjo, tadėl jau liepos 
25 dieną išėmė iš apyvartos vi 
sas knygas, kuriose kas nors 
buvo parašyta prieš Sovietų 
Sąjungą, Komunistų partiją ir 
kiti leidiniai, kurių turinys „ne 
siderina su Sovietų socialisti
nės Lietuvos dvasia“. Visos

baigti Lietuvoje bolševikinę 
„žemės reformą“. Vėliau šis 
„reformos“ baigimas buvo pra 
tęstas iki rugsėjo 15 d. ir ji ta 
riamai baigta iki rugsėjo 24 d.

Bolševikinė „žemės refor
ma“ buvo tikra komedija.
Iš jos galima būtų tik juok

tis, jeigu tai nebūtų buvusi 
Lietuvos ūkininkų tragedija. 
Viena, žemes dalino ne mati
ninkai, bet komunįstų sudary
tos „komisijos“, pasiėmusias^ 
virvagalius ir prisitašiusios px 
galiukų. Iš tokio dalinimo jau 
buvo matyti, kad tai yra perne 
lyg laikinis reiškinys. Juk bu
vo žinoma, kad ūkininkai bus 
varomi į kolchozus. Nors bu
vo užsiginta, kad žemė iš žmo
nių nebus atimta, bet „liaudies 
seimas“ ją nusavino. Nors pik 
tais gandais buvo pavadintos 
žinios apie žmonių varymą į 
kolchozus, bet taipgi buvo ži
noma, kai kolchozija neišven
giama. O kad taip bus, rodė ir 
kitas faktas: dalinimas žemės 
vyko tokiu būdu, kad visi rė
žiai Nueitų | cen(trą — dvarą, 
kurių Vilniaus krašte buvo,

Tegyvuoja Jungtinių TautųOrganizacija!
Tegyvuoja visi taikos, teisėtumo ir laisvės gynėjai!
Tegyvuoja Kanados vyriausybė!
Tegyvuoja JTO kovotojaiKorejoje!
Tegyvuoja pavergtųjų tautų laisvintojai!

Kanados Lietuvių Centro Taryba.
Kanados Lietuvių Sąjunga.
Kanodos Lietuvių Ateitininkų Sąjunga.
Kanados Lietuvių Socialdemo kratų Partija.
Kanados Lietuvių Atgimimo Sąjūdis.
Kanados Lietuvių Katalikių Moterų Draugija.
Lietuvos Savanorių - Kūrėjų Sąjunga Kanadoje.
Kanados Lietuvių Tautinė Sąjunga.
Lietuvos Varpininkai Kanadoje.
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Baltijos diplomatu Žygis
10 metų praėjo kai Sovietų 

Sąjunga, sulaužiusi sutarčių 
įsipareigojimus ir pagrindinius 
tarptautinės teisės dėsnius, 
1940 metais užpuolė ir okupa
vo tris Baltijos Respublikas — 
Estiją, Latviją ir Lietuvą.

Ta proga Lietuvos Ministe- 
ris, Povilas Žadeiįkis, Latvijos 
Charge d‘Afraire, Jules Feld
mans ir einąs Generalinio Kon 
šulo pareigas Estijos Pasiunti
nybės Įgaliotinis, Johannes 
Kaiv, skaitydami savo garbės 
pareiga išreikšti savųjų tautų 
vardu, gilų dėkingumą Jungti
nių Amerikos valstybių vynau 
aybei, už didžiulę paramą, tei
kiamą Baltijos tautoms nepri

jos principais. Jos buvo taikin 
gos, laisvę mylinčios, klestin
čios tautos, kurios niekada ne
dalyvavo jokioj koalicijoj, nu
kreiptoj prieš kitas tautas. 
Baltijos valstybės buvo taikos 
ir gerovės stabilizacijos fakto
rius rytiniame Baltijos jūros 
krante. Tvirtinimas, kad Bal
tijos valstybės, apgyventos ne 
slavų kilmės gyventajais su va 
karų kultūra, yra reikalingos 
Sov. Rusijos saugumui, yra ne 
pagrįstas; geresnis saugumas 
buvo teikiamas Sov. Rusijai eg 
zistavimu nepriklausomų Bal
tijos kraštų. Nepastovumas 
šioje Europos dalyje prasidė
jo 1939 m. kai prieš Baltijos 
valstybių nepriklausomybę 
buvo slaptai susitarta Sov Ru 
sijos su hitlirene Vokietija. Bal 
tijos valstybės dabar yra nau
dojamos U. S. S. R. tolimesnei
ekspansijai, kuri gresia ne tik 
Europos, bet ir visai vakarų 
civilizacijai. Su nepripažinimu 
Baltijos valstybių aneksijos, 
pirmųjų Sovietų agresijos au
kų, Jungtinių Amerikos Vals
tybių Vyriausybė su giliu pra- 
matymu ugdė taiką, pagrįstą 
teisingumo ir laisvės princi
pais.

II
Tuo pačiu laiku Baltijos 

Valstybių diplomatiniai atsto
vai pareiškia savo susirūpini
mą dėl nepakeliamų sąlygų, lie 
čiančių jų kraštus rusų okupa
cijoje. Okupacijos tironiškas 
režimas sužlugdė Baltijos kraš 
tą gyvenimą iki visiško netei
sėtumo, kur nelikę vietos pa
grindinėms žmogaus teisėms; 
pagrindinės laisvės buvo pa
keistos sovietizacijos progra
ma, okupanto spaudimu. Ko
munistų teroras ir naikinimas 
gyventojų tęsiasi pagreitintu 
tempu; gyventojai pranyksta iš 
gatvių ir savųjų namų. Masi
nės deportacijos yra vykdo
mos metodiškai, taip nekaltos 
aukos atsiranda vergų daibo 
stovyklose tolimose Rusijos da 
lyse, kur mirtis yra vienintelė 
išeitis jų kentėjimams. Balti
jos tautų oficialūs atstovai ir

pažįstant jų inkorporavimo į 
Sovietų Sąjungą ir už tęstiną 
pripažinimą Baltijos diploma
tinių atstovų Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, pareiškia, 
kad 1940 m. liepos 23 d., neuž
mirštamas Valstybės Sekreto
riaus pareiškimas, sunkiausio
mis aplinkybėmis laike pasku
tinių 10 metų labai daug prisi
dėjo pire Baltijos Tautų palai 
kymo pasiryžimo ir vilties, kad 
laisvė ir nepriklausomybė bus 
j:ems atnaujinta.

Nepriklausomybės laikotar
pyje, tarp dviejų pasaulinių ka 
rų, Baltijos tautos vedė griež
tą neutralumo politiką, pagrįs
tą Tautų Sąjungos Konvenci-

tiizaciją, prašydami intervenci
jos tikslu sustaodyti, ar paga
liau, patikrinti tuos barbariš
kus veiksmus, praktikuojamus 
Baltijos valstybėse vieno Jung 
tinių Tautų nario. Iki šiol jo
kios viešos akcijos nebuvo im
tasi Jungtinių Tautų. Baltijos 

i alstybių oficialūs atstovai di
džiai įvertintų tai jei Jungtmių 
Valstybių Vyriausybė parem
tų Jungtmių Tautų galimą ak
ciją genocidiškų mišinių de
portacijų ir iš viso dėl kritiš
kos padėties Baltijos valsty
bėse taip, kad kaltininkas bū
tų paskelbtas, o agresijos au
koms būtų duota atatinkama sa 
tisfakcija jų heroiškoje kovoje 
už laisvę ir nepriklausomyoę.

Baltijos Respublikų diplomą 
tiniai atstovai mato naują šal
tinį padrąsinimo priemorese, 
Kurių Prezidentas Trumanas

knygos ir leidiniai surinkti ir 
perduoti į popieriaus fabtiką 
perdirbti popierių. Bet biblio
tekų „valymas“ užtruko daug 
ilgiau, nes buvo sudarytas in- 
deksinis sąrašas, pagal kurį tu
rėjo būti išvalytos visos biblio 
tekos.

Grasinant aukštomis baus
mėmis įsakyta visiems priva
tiems ir teisiniams asmenims 
jų turimus auksinius, sidabri
nius pinigus ir užsienio valiu
tos notas perleisti Lietuvos 
bankui už valdišįką kainą.

Liepos 26 dieną išleista pra
monės įmonėms nusavinti in
strukcija ; išleistos Žemės ūkio 
komisijos darbo taisyklės ir nu
statyta iki rugsėjo 1 dienos 
■esti >rxusri— nwi'i* ■ iri yi—'ijiiiįi

ėmėsi krizės, iššauktos naujus 
komunistų agresijos prieš Ko
rėjos Respubliką atveju. Spar 
ti Jungtmių Tautų akcija Ame 
likos vyriausybės efektyvios 
pagalbos davimas Korėjos ne
priklausomybės gynėjams tū
lės duoti lauktinus rezultatus. 
Baltijos Respublikos buvo pa
liktos vienos, kai 940 m. joms 
buvo grasoma panašiais tarp
tautiniais neteisingumo aktais. 
Baltijos tautos ištiktųjų svei
kina kolektyvines priemones, 
kurios yra panaudotos apginti 
pagrindines Korėjos gyvento
jų teises, nes turima pagrindo 
tikėti, kad dabartinė Jungtmių 
tautų intervencija sustiprins ir 
priemones išlaisvinti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos tau
tas, tapusias pirmomis bolše- 
vistinės Rusijos ekspansijos 
aukomis.

Šia proga, šiandien minint 
28 metų sukaktį, kai Jungtinės 
Amerikos Va stybės pripažino 
de jure Baltijos tautas, akredi
tuotieji atstovai turi garbės pri 
minti maloniam J. E. Valsty
bės Sekretoriaus dėmesiui 
aukščiau išreikštus samprota
vimus ir tuo pačiu laiku jie jau 
čia savo pareigą pakartotinai 
priminti savo tvirtą protestą 
prieš besitęsiančią ir brutalią

baltiečių organizacijos, paski
romis progomis, kreipėsi į 
Jungtines 1 autos, daugumos 
atstovaujamą tarptautinę orga

Sovietų Rusijos Baltijos valsty 
bių okupaciją.
Washington, D. C.
1950 m. liepos mėn. 27 d.
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nes ten dar nebuvo spėta refor 
ma įvykdyti. Bet kodėl gi oku 
pantai „dahno" žemes? — Jie, 
mat, gerai žinojo, kad Lietuvos 
žmonės yra pamėgę vienkie
mius ir privačią žemės nuosa
vybę. Todėl, bandydami iš
lošti laiką ir laimėti kaimo žmo 
nių simpatijas, jie ir dalino. Ži 
noma, tai buvo apgaulė. Da
bar jau beveik visi Lietuvos 
ūkininkai suvaryti į kolchozus 
eiti naujosios — komunistinės 
baudžiavos.

Vykdomi kiti privataus 
turto nusavinimai.

PanaiKintos nusavintų įmo
nių skolos privatiems asme
nims, bet nustatytas griežtas

(Nukelta į 7 psl.)

JUOKDARIAI. . .
Supranta...

„Liaudies Baisas“ tūlo na
rio vardu rašo: „suprantame, 
vienas mažiau, kitas daugiau, 
ir įvertiname mokslą kaip pro
gresijos variklį“.

Jeigu iš tikrųjų taip yra, tai 
kaip galima girti tą nemokšiš 
kurną, kurj sovitiniai okupan
tai Lietuvoje įvedė?

„Progresyvieji“ vis giria ne
paprastą sovietinės Lietuvos 
mokslo progresą, o tikrovė yra 
ši, kad ten tikrai didelis obs- 
kurantizmo progresas. Kai £>o 
vietų Rusija okupavo Lietuvą, 
visas jos mokslas buvo degra
duotas. Gimnazijų kursas su
mažintas visa klase. Visi, kas 
turėjo mokytis dar metus, ga
vo pažymėjimus, kad jie gim
naziją jau pabaigė. Į karo mo
kyklą anksčiau buvo priimiami 
baigę gimnazijos kursą, o oku
pacijos valdžia į karo mokyklą 
priėmė nebaigusius net pra
džios mokyklos. Toks moks
las — tai tiktai pasityčiojimas 
iš mokslo. Okupantai ir dabar 
<aip daro, — todėl ir šimtai bai 
gūsių universitetus. Bet kas iš 
tų sovietinių gydytojų, kad jie 
neverti buvusių kuopos feldše- 
rių. . .

Paieškojimas.

drabužius. . . arba užsakyti 
standartinius pakelius, suside 
dančius iš drabužių, apsiavimo 
h r maisto į SSRS“.

Kuo gi tat skiriasi Sovietai 
nuo DP?

Pagal Antaną Venclovą.
A. Venclova rašo: „Viršum 

fašizmo urvo — Berlyno, kur 
gimdavo beprotiški viso pasau
lio pavergimo planai, buvo iš
kelta didžioji pergalės vėlia
va“.

Deja, peranksti. Tame pa
čiame Berlyne Hitlerio vietą 
užėmė Stalinas. O Berlyno 
funkcijas perėmė Maskva, kuri 
planuoja viso pasaulio pavergi 
mo planus.

Na, bet gi bus diena, kada 
ant to, anot A. Venclovos, ant 
to urvo, planuojančio visos 
žmonijos pavergimo planus, 
bus iškelta dižioji pergalės vė 
liava.

Sumanymai ir klausima*.
Mes žinojome, kad Stockhol 

mo peticija ligšiol buvo viena, 
u iš mūsų „progresyviųjų“ lie
tuvių Montrealyje renka pp du 
parašus. Kas čia do sumany
mas ii kuriam tikslui imamas 
antras parašas?

Progresyvis.
Ieškau dipuko, kuris parink 

tų parašų po gelbėjimosi pctici 
ja. Duosiu šimtą dolerių.
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Turi balsą... <
„Laisvė“ klausimą išspren* 

Ville Emmardo Senelis, džia labai paprastai. Girdi, ta 
lybinės Lietuvon priešai iašo, 
kad Lietuva pavergta, kad jus 
žmonės neturi balso. . . O, štai 
žiūrėkite: „Lietuvos vadai Ta
rybų Sąjungos Parlamente“ 
Gedvilas ir Matulis kalbėjo. ..

Tiktai „Laisvė“ nepasako, 
kad jie kalbėjo, kaip vergai. Ir 
žuvis, kabliu ištraukta iš van
dens, kaikada išduoda kokį bai 
są. . .

Atominės bombos nenori, o 
kariauti?

Taigi, varu varomieji SSRS 
vergai pasirašinėja „peticiją“, 
kad nebūtų naudojama atomi
nė bomba, bet niekas neppsira 
šo tos peticijos, kurioje pasisa
koma prieš patį kar^ .. Mat, 
negera atominė bomba, 
Maskva jos neturi, bet 
karas, nes jis pakurtas 
komunistų. .. Tokia komunis
tinė logika.

Mandrapypki*.

Limuzinai kolūkiams...
Tai yra pasakos durneliams 

arba kačių juokai. Matykir, So 
vietų Rusija, kuri pati tebeva- 
žinėja Amerikos automašino
mis, kolūkiams duoda maši
nas. . . Na, gal kokiam kol
ūkiui ir davė propagandos dė- 
liai vieną automobilį, tai gi 
klausimas, kas tuo automobiliu 
važinėja?

Ir anksčiau, dar carinėje Ru
sijoje, dvarininkai kartais važi
nėdavo automobiliais, bet tai 
buvo ponai, kaip ir dabartiniai 
kolūkio komisarai. Tiktai ne 
kolūkiečiai.

SSRS lygi DP.
BALFas skelbia: Aukokite 

tremtiniams, kad galėtume pa 
siųsti maisto ir apsirengimo 
siuntinėlių badaujantiems.

Ir „LB* skelbia: „Galite 
siųsti savo naujus ar naudotus

nes
getas 
pačių
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Socialinis draudimas yra pagrindinis darbo žmogaus reikalas
SOCIALINIS DRAUDIMAS LIETUVOJE, ANGLIJOJE, RUSIJOJE, AMERIKOJE IR KANADOJE,

daroma didelė pažanga, nors įr 
pasįreiškiant streįkams.

Socialinjs draudimas 
Kanadoje 

maždaug rjkjuojasj 
Jungtinių Amerįkos. Valstybių 
modelį. Kaip įr JAV, Kana
doje nėra visuotįnįo socjaiinjo 
draudimo, kurjs būtų vykdo
mas valstybinįu mastu. Čja so 
cjalinįs draudimas koncentzuo 
jasį privačiose kompanijose, 
kurjos draudžia sveikatą, ne- 
laimįngų atsjtįkimų atveju jr

4.
Kajp jau nemažai esame 

girdėję,
Australijos socialjnjs 

draudimas,
apįma visus darbo žmones. Žo 
džįu ,,visus“ rejlkia suprasti, 
kad draudimas apima ne tiktai 
fabrikuose arba žemės ūkiuo
se dirbančius žmones, bet įr 
kįtus dirbančius žmones, kaip 
pav. namų šeimininkes ir tai 
šeiminįnkes ne tiktai vadina
mas „tarnaites“ arba „namų 
.darbininkes“ — „domestic“, 
bet įr bendrai šeimos šejniinįn 
kės, motinas įr tt., kurjos juk 
namie turį labai daug darbo 
su vajkais arba prižiūrint na 
mus, šeimą įr tt.

Tremtiniai žino, kad Austrą 
lįjos socialįnįs draudimas pra 
džioje buvo kliūtis jiems iš
vykti 1 Australiją, nes pav. tu 
lįntį 60 metų moteris, pasie
kusį Australiją, jau įš pįnnos 
dįenos, pagal veikiančius įs
tatymus, turi gauti senatvės 
pensįją. Taigi Australjja ne
norėjo įsįvežtį 
Bet tas reįkalas 
tvarkytas.

T urtjngjausia
valstybė — JAV — neturi 
valstybiniu mastu vedamo 

socialinio draudimo.
Tame jos yra dalinė vidaus 

silpnybė, nes darbininkai už 
socialinį draudimą nuolat ve
da kovą, o kovodami, dažnai 
prįeina prįe streikų, kurįuos 
piktam išnaudoja komunistai. 
Be to, nuolatinė kova už tas 
teises, kurjos pernelyg aiškios, 
bet kurįos tačiau nerealizuoja
mos rjmtu būdu įr valstybinįu 
mastu, dalįnai darbo žmones 
demoralizuoja, nuvilia.

Žįnoma, JAV darbo žmonių 
gerbūvis yra labai aukštas; jįe 
nėra tįek interesuoti sociali
niu draudimu, kaip neturtin
gųjų šalių darbo žmonės, ku
rie- menkai uždirba įr nieko ne 
galį susitaupyti, bet vįs dėlto 
taį nėra pa teisinamas reiški
nys.

Tįesa, prezįdento Trurrano, 
kaįp demokratų partijos kan
didato į JAV prezjdentus, pro 
gramoje yra numatytas socįa 
lįnįo draudj.no įgyvendinimą, 
bet jįs sutinka daug artjrcgjų 
kapitalįstų klįūčįų įr sunkiai sutarties. Bet terminą^, kiek ii 
beįkūnijamas. Vįs dėlto JAV gai būtent imigrantas turi lik-

pensjnįnkų. 
dabar jau su-

pasaulio

pagal

tt. Tiesa, nedarbo draudimas visį darbo žmonės Laukįa. 
yra privalomas visiems dir
bantiems.

Be to, draudimas vykdomas 
Pf r darbo unjjas, kurios yra įš 
sįjįovojusjcs šokį ar tokį so- 
cjalįnį draudimą. Taį yra la
bai įvairu įr nevįsur. Tįesa, 
atvejais, kai žmogus lieka be 
jokįos pagalbos, valstybė juo 
lūpjnasi, išlaiko.

O Kanada, kaįp įr JAV, yra 
turtinga ir pajęgj šalis. Ji 
gražiausiai galėtų įvestį visuo 
tįnį socialįnį draudimą, kurįo

Blogjausjs socialjnjs drau
dimas yra vis dėlto Sovįe 

tų Sąjungoje,
Oficialiai įmant, Sovietų Są 

jungoje yra visuotįnis valsty
binis draudimas. Deja, iajp 
yra oficialiai. Bet praktikoje 
tas draudimas menkas įr uba
giškas.

Vjsų pirma, Sovietų Sąjun
gos soejaiinis draudimas vyk
domas per vadinamas profesi
nes sąjungas. Sovietų aukš
čiausioji taryba, arba mūsjš

kaį — seimas — parlamentas, 
įstatymų nesvarsto. Ten sei
mas yra tjatai išklausyti ko
munistų partijos dekretus ir 
juos patvirtinti. Žinoma, dek 
retaį be diskusijų patvįrtina- 
mį. Bet kas iš to patvjrijnj’ 
mo. Tai yra tiktai tuščio for 
malumo atlikimas. Žodžiu, SS 
RS parlamentas nėra nrjėmęs 
visaj valstybėj vįeno privalo
mo socialiojo draudjmo įstaty jėgjančiam dirbti Sovietų Šą- 
mo. O profsąjungų įstatymų jungoje belieka lįktaj mirti, 
niekas nevykdo. Tjktaį valdį- 
njnkaj, sulaukę senatvės, per

Lietuviu gyvenimas ir rūpesčiai Vokietijoje
Užkliuvusiųjų reikalas.

Tame pačiame PLB Tary
bos suvažiavime dalyvavo ir 
BALFo pirmininkas J. Kon
čius, užtikrinęs BALFo paia- 
mą tiems tremtiniams, kurių 
emigracinės bylos dėl kurių 
nors priežasčių užkliuvusios. 
Užkliuvusieji raginami kreip
tis į BALFo Europos direkci
ją, Munchene, Raucherstr 20. 
Tačiau Jrita proga prof. Kon
čius neseniai pareiškė, kad nie
ko nesą galima padaryti dėl tų 
emigracinių bylų, kurios už
kliuvusios del nesveikatos. Tai 
yra lyg šaltas vanduo visiems 
tiems emigracijos kandida
tams, kurie tikėjosi, kad ir 
jiems BALFo vadovybė galės 
ką nors padėti.

Girdėti taip pat iš BALFo ir 
Liet. Raud. Kryžiaus sluogs- 
nių, kad lietuvių ligonių ii ki- 
’ų pasilikusiųjų Vokietijoje šal 
pa galinti ir dar labjau suma
žėti, nes BALFas pirmoje ei
lėje dabar daugiau rūpinasi 
Įkurdinimu, negu šalpa, be to 
aukų rinkimas Amerikoje pa
sidarąs vis sunkesnis. Išvada 
iš to būtų ta, kad užjūrio tau
tiečiai labjau turėtų susirūpin
ti tiesiogine likusiųjų parama, 
šelpiant atskirus asmenis ir ko
lektyvus (pav. sanatorijų lietu 
vius ligonius-).

Emigracinės naujenybės.
Pagal naująjį USA bilių cmi 

gi antai, eidami per emigraci
nes komisijas, dabar turi atlik 
ti dar papildomą priesaiką DP 
komisijai, kad laikysis darbo

„Nepriklausomos Lietuvos“ bendradarbio oro paštu 
sponserio darbovietėje, nenu 

statytas. Kartu su priesaika 
emigrantui užtikrinama, kad 
jis Amerikoję turi teisę gauti 
tokį pat atlyginimą, kaip tik
ras amerikietis už tokį pat dar 
bą. Tuo norima išvengti, kad 
sponseriai neišnaudotų nepa
tyrusius imigrantus. — Kita 
naujenybė, kad kiekvienas 
vykstąs j USA antru kart ap
klausinėjamas CIC (Amerikos 
pol. policijos;), aiškinant, ar 
emigrantas kartais nėra komu
nistas. (Anksčiau labjau tar
dydavo, kad nebūtų nacis ar 
pan).

Vienoje didžiausių emigraci 
nių centrų Vak. Vokietijoje, 
Liudvigsburge prie Stuttgar- 
o, šiuo metu vis yra apie 4000 

emigracinių kandidatų, kurių 
tarpe ir šimtai lietuvių. Trans
portai į Ameriką išeina dukart 
per savaitę, į Kanadą ir Austrą 
liją rečiau. Emigrantų tarpe 
vyrauja nuomonė, kad sunkiau 
praeiti (ypač sveikatos atžvil
giu) Kanados ir Australijos ko 
misijose, negu USA.

ti Paslaptingas lietuvio dingimas.
Birželio 26 d. iš Heilbronno 

sanatorijos nežinia kur dingo 
ligonis lietuvis Petras Valys. 
Kai jo sveikata pastaruoju lai
ku buvo kiek pablogėjusi, tai 
jau buvo prisibijoma, kad su 
juo galėjo atsitikti kas nors 
tragiško. Vokiečių kriminali
nė policija netrukus ir prane
šė, kad iš Neckaro upės esąs 
ištrauktas vyriškas lavonas, ku 
lis, pagal ligonių apytikriai at 
pažintas drabužių dalis, galėjo 
būti tas pats Valys. Tačiau, 
anot policijos, pirštų nuospau
dos neatitikusios, o iš veido 
sunku beatpažinti, nes palaikai 
labai sužaloti, 
kreipiantis j policiją, 
seniūnui, buvo pranešta, 
rastojo palaikai 
Valio. Taip ir 
kokie tikrieji tos 
kulisiai. Petras 
minių neturėjęs, 
esąs brolis. Jam smulkmenos 
apie visą tą istoriją ir praneš
tos laišku.

Pakartotinai 
lietuvių 

kad 
ne dingusio 

liko neaišku, 
tragedijos už 
Valys čia gi- 
tik Anglijoje

Gražiosios Baltijos jūros smėlio kopos Lietuvos pakraštyje.

60 metų, gauna senatvės pen
sijas. Bet tos pensijos to.iįos 
mažos, kad įš jų išgyventi ne
galima. Tooėl vjsi gaunantie
ji pensijas, lieka tarnauti įr už 
taį gauna pensįją įr pusę al
gos. Taįp jie galį šiek tiek 
lengvįau gyventi.

Ne veltuį rusai komunistai 
turį įr patarlę: „Kas nedirba 
— tas nevalgo“. Todėl nepa-

Bedarbių registracijos SSRS 
nėra, todėl nežjnja, kas turi 
darbo į r kas ne, — o todėl įr 
nedarbo draudimo praktiškai 
negalį liūtį, nors oficialiai jįs 
turi būtį.

Visur komunįstai turi vieną 
šūkį: ,,Juo blogiau — jiuo ge
riau“ . Taį yra: jeigu kuriame 
krašte darbo žmoguj yra blo
ga, tai komunistų partijai ge
riau, nes ten ji galį drumsti 
gyvenimą. Taip penktoji ko
lona 
munjstaj daro 
daro ir Kanadoje, 
liau, kad čia nėra valstybiniu 
mastu vykdomo socialjnjo drau 
dįmo, nes dėl to jįe nuolat ke
lia riaušes ir kaltina valdžią, 
jr kapitalistus. AjŠku yra, kad 
komuunįstams rūpi ne darbo 
žmonių gerbūvis, bet parijais 
bįznis. Ir juo kurįarne krašte 
darbo žmonėms yra blogiau gy 
ventį, tuo pačiu komunistų 
partijai yra gerjau, nes jį turį 
prįe ko kjbti, turį dėl ko va
rytį kovą įr piršti sovietinę 
santvarką.

Tųp tarpu 
socialįnis draudimas yra 
visų rjmtu demokratų vje 

nas jš pagrįndinių 
uzdavįnįų, 

nes darbo žmogus turį būtį tjk 
ras ne tjktaį dėl gyvenamos 
dįenos, bet. įr dėl rytojaus ir 
dėl kiekvienos dįenos, kur; jo 
gyvenime galį būtį nesėkmin
ga įr jam beį jo šeimaį galį at
nešti nelauktų netikėtumų beį 
negeiovių. Moderni valstybė 
dabar taįp tvarkosi, kad kiek
vienas jos darbo žmogus, ku- 
ijs yra pats gerbūvio ir valsty
bės tvįrtybės kūrėjas, kad kįek. 
vienas būtų aprūpintas įr tik*

Dr. J. Griniaus emigracinė 
byla dar kaitą 3 mėnesiams ati 
dėta. Dr. G. šiuo metu gyve
na Heilbronno stovykloje.

Penktą kartą atidėjo Ameri
kos komisija inž. Banaičio emi 
gracinę bylą.

Tautinių audinių specialistas 
'^ryšmantas su šeima eina šiuo 
metu emigracinius kryžiaus ke 
liūs ir tikisi netrukus emigtuo 
ti į USA.

Žurn. A. Žiedas, kuris Lud
wigsburg© emigracinėje sto
vykloje buvo užkliuvęs net 8 
mėnesius, neseniai išplaukė į 
Ameriką.

10 evangelikų kunigų iš Ame 
rikos atvyko į Vak. Vokietiją 
ir registruoja tuos, kurie dėl 
invalidumo ar ligos paprasta 
tvanka negali emigruoti. Bū
sią stengiamasi išrūpinti jiems 
emigracines lengvatas.

„Patrios“ leidyklos savinin
kas J. Lenktaitis, apsitvarkęs 
su Lietuvos Istorijos išleidi
mu, keta netrukus persikelti į 
USA, kur jau veikia jo firmos 
padalinys.

A. Rimvydis, žurnalistas ir 
poetas, emigruoja į USA.
. . Daugiau Darbo kuopų vyrų 
pastaruoju laiku emigruoja j 
užjūrius. Lietuvių darbo Kuo
pų gretos nuolat retėja ir ne
lengva jas papildyti naujais vy 
rais.

Senutė ryžosi j Australiją. 
70 metų lietuvė Marijona Stra 
vinskienė neseniai perėjo emi
gracinę komisiją Liudwigsbur- 
ge ir išvyko į Australiją pas sa 
vo gimines. „Noriu dar pasi- ras dėl kįeKvįenos savo gyve- 
žvalgyti, kas darosi antroje pu nimo dienos ir įamus dėl ryto 
sėje svieto' , pareiškė ji. H. J. jaus.

Taip penktoji ko- 
.progresyvįai“ — ko- 

visur, taip jje 
Jiems ger

S. V lė.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

ISTORINĖS MEDŽIAGOS APYBRAIŽOS.
2.
— Aš nesu klubo narys, — 

pabrėžia J. Gricius.
— Jei ne pasliptis, — ko

dėl?
— Ten, mat* laikoma degti

nė ir<alus, o aš tam esu priešin 
gas. . .

— Beje, —prisimena p. Gri 
cius, — jau 1908 m. sudarėme 
Montrealy socialistų sąjungą, 
kuriai pradžioje priklausė 6, 
vėliau 16 asmenų. S-ga buvo 
pasikvietusi iš JAV kalbėtojus 
— Bagočių, Michelsoną, Ge
gužį, Kirtiklį. . . Bagočius at
vykęs suorganizavo SLA kuo
pą, kuri vėliau iširo. Dabar jau 
išnaujo ji sukurta.

— Montrealy mes turėjome 
gana gyvą politinį veikimą. 
Dažnai čia pasirodydavo Bim
ba, Pruseika. Buvo aštrių gin
čų. . . — prisimena p. Gricius 
ir jo kalba liejasi.

— O kaip Jūs kūrėtės, kaip 
gyvenote, dirbote? — teirau
juosi.

— Mes, singeliai, gyvenda
vome ant burdo. Paprastai už 
pusę lovos mokėdavofne šeimi
ninkei 3 dolerius per mėnesį. 
Maistas, kurį gamindavo šei
mininkė, atsieidavo 1 — 1,5 
dol. per savaitę. O už darbo va 
landą pradžioje aš gaudavau 
po 14 centų, kiek vėliau — po 
17 et. Darbo diena buvo 10 
valandų. Žinoma, pragyveni
mas buvo daug pigesnis. Už 
kumpį tada mokėjau 1 dol., o 
štai šiandien už tokį pat kum
pį sumokėjau 5 dol. Pirmąjį 
kostiumą Kanadoje pirkau už 
6,25, žieminį paltą už 9 dol., 
porą batų už 3 dol. Tai buvo 
geros rūšies apsirengimas.

— Tai nuo Tamstos atvyki

mo daug atmainų yra įvykę ir 
mieste?

— O, Montrealio Jada nebu 
v o nei pusės dabartinio. Už 
Frontanac gatvės buvo laukai. 
Kur dabar Lafontaine parkas, 
tada buvo laukas, kuriame bu
vo degamos plytos ir kalkės. 
Sunku dabar palyginti tuome
tinį ir dabartinį Montrealį, ku 
ris kyla kaip duona ant mielių.

— Tamsta visą laiką gyve
ni Montrealy?

— 1930 metais buvau sugrį 
žęs Lietuvon. Norėjau sugrį
žęs įsikurti. Bet pamačiau, kad 
dar mažokai tunu kapitalo Su 
grįžau jo padidinti ir jau bu
vau besirengiąs vėl grįžt į Tė
vynę, kuri man miela, ir tuo 
įeikalu pasiinformavau'pas dr. 
J. Šliupą. Jis man atsakė, kad, 
žinoma, jam kaip lietuviui, la
bai būtų miela, kad lietuviai 
sugrįžtų į Tėvynę, bet 'kad lai
kai pasidarė labai netikri. Ka 
ras jau paruoštas, — todėl esą 
geriau padarysiąs dar kiek pa
laukęs, kol praeis debesys. 
Kaip matote, patarimas buvo 
tikrai geras. . . Dabar dar dau 
giau tautiečių privažiavo. Ir p. 
Gricius dar papasakojo apie tu 
lūs rūpesčius dėl įvažiavimo į 
Kanadą. Tuo reikalu jis man 
idavė du dokumentus, kuiie 
tai vaizduoja. Juos aš skelbiu 
tokius, kokie jie yra originaluo 
se, nieku nekeitęs.

„Lietuvių Išeivijos Biuras, 
720 Parthenais Str. Montreal, 
P. Que., Canada.

AUKŠTAI GERBIAMAS 
TAMSTA!

Šiuomi išdrįstame Tamstos 
dėmesį atkreipti į vieną gyviau 
šių mūsų Tautos nekalą, — į 
mūsų išeivijos sutvarkymu.

DABARTINIS LIET. IŠEI
VIJOS PADĖJIMAS

Ligšiol mūsų imigracija ne
buvo planinga. Ne tik tuoiaik, 
kuomet mūsų imigraciją turė
jo smarkų tempo, nebuvo kas 
rūpintųsi jos sutvarkymu, bet 
ir šiandieną. Dėlei tos prie
žasties nūn matome lietuvius— 
išeivius pakrikusius po visus 
Amerikos Suvienytų Valstijų 
Steitus, — berybinėse plotuo
se nuo Bostono, New-Yorko, 
Philadelphijos Atlantiko kran 
tų ligi Ramiojo Vandenyno. 
Žymus (1.000.000 lietuvių) 
skaičius atrodo lig niekis. 1 uo 
tarpu, jei lietuviai būtų planin 
gai kolonizuojami, jie būtų su
darę gražią Lietuvos Koloniją, 
kuri visais žvilgsniais būtų bu 
vusi šimtą kart naudingesnė 
negu dabar, ir atsparesnė sve
timoms srovėms.

O nūn ,kaikurie mūsų pra
našauja, kad po 50 metų mili
jonas lietuvių sutirps jūroje 
kitataučių. Taip, liūdnas daly
kas! Bet praeities nebesugrą- 
žinsime, — ją tik konstatuoja 
me tam, kad jos klaidų nepa
kartojus.

Jau nekartą buvo kalbėta ne 
sykį rašyta, tačiaus darbu žo
džių įvykinimo nematome. 
Mes dar tik tariamės, o Kau
ne, Klaipėdoje, Jurbarke ir ki
tuose miesteliuose „geriausių 
lainių“ atstovai — ir „Val
džios laivyno“ šipkarčių par
davėjai gabena mūsų brolius 
per Kubą, Braziliją, Argenti
ną, Mexiką p . . „Ameriką* !

Mums yra žinoma, nes turi
me laiškus ir adresus tų „mūsų 
giminių ir pažįstamų“ Kuboje, 
kad ten yra virš 500 šeimynų, 
kurios jau antrus metus badau 
ja ir vargą vargsta toje pasku
tinėje „stotyje“ į Ameriką. 
Juos „atstovai geriausių lai
nių“ prigavo!... Jie kruvino 
mis ašaromis laiškus apšlaks- 
tydami maldauja pagelbos!...

Nei Lietuvon grįžti, nei „į 
Ameriką“ įvažiuoti. . .

Ar gi jų padėjimas ne bai
sus! Ar jų maldavimų mes ne 
išgirsime? — ar mūsų širdis jų 
vargui neužjaus?. . . Ar gali
me ramiai žiūrėti į tuos šimtus 
ir tūkstančius kas met žūnan
čių brolių baisų likimą. Mes 
stengiamės iš lenkų letenos 
Vilnijoje kentančius brolius 
gelbėti, bet ar iš nagų išnau
dojimo, vargo, demoralizaci
jos savo tautiečių netrauksi
me?. . .

KAIP IR KĄ DARYTI?
Beabejo, reikia imtis darbo, 

— reikia imti tuos vargšus glo 
bon. Bet tai ne vieno žmogaus 
darbas, — tai visos lietuvių vi
suomenės darbas! Ir tai nebe 
menkas darbas, bet planingas, 
sutvarkytas ir energingas.

Mes turime paimti ypatin- 
gon globon visus imigrantus. 
Kito išėjimo nėra.

Tiesa, dar galime eiti kitu 
keliu, — mes galime dėti pa
stangas, kad lietuviai iš Lietu 
vos nebūtų išleidžiami. Bet ar 
tas mūsų darbas nebūtų kar
tais bergždžias, — o gal dar ir 
blėdingas?. ..

Štai apsvarstykime:
Lietuviams Lietuvoje, — tie 

sa, — yra vietos pakankamai. 
Dar antra tiek lietuvių galėtų 
sutilpti ir rasti sau vietos Lie
tuvoje. Žemės Lietuvoje už
tenkamai, ypač žemės reformą 
pravedant pramonė plėtojasi, 
fabrikų skaičius auga, susisie
kimas tobulinasi, — bedarbių 
nėra. Tvarkingai gyvenimą su 
tvarkius, — darbą lygiai są
žiningai ir uoliai atlikus, Lietu 
voje panašiai gerai galima gy
venti, kaip ir čia Amerikoje. 
Tečiau. .,

Tečiau vienas vargas kad 
šiandieną visa Europa (tat ir 
Lietuva) užhipnotizuota Ame 
likos turtais, — visi sužavėti 
Amerikos doleriais ir svajote

svajoja, kaip dasigavus į tą ša
lį, kur pinigus kibirais semia, 
kur žmonės pėsti nevaikščioža, 
nes automobiliais važinėja ir 
aeroplanais skraido. . . Kas pa 
darė tą hipnezą? .— Laikai ta
tai padarė. Nuvykusieji „gitui 
nės ir pažjstamieji“ aprašinė
jo saviškiems apie stebuklus 
Amerikoje esančius, apie sa
vo gerbūvį. Tai. visų rimčiau
sia priežastis sužavėjimo, o 
prie to — įvairaus plauko agen 
tėliai juk visuomet ragindavo 
į kelionę.

Kada pasveiks Europa nuo 
tos hipnozos, — sunku išpra
našauti, — bet tikrai žinoma, 
kad kuomet Europoje, pasauli 
nio kai o laikais sunaikintoje, 
pasidarys tvaika, arba kuomet 
Amerikos gyvenimas pakitęs 
blogon prasmėn, tuomet ir hip 
noza dings. Bet šią valandą, 
jokia jėga išeivijos nebesulai
kys. Suvienytos Valstijos už 
darė duris, bet imigrantai brau 
sis pro langus. Visų savo pla
čių rubežių nepajėgs apsaugi- 
ti taip, kad „laimės ieškotojai“ 
į tą „rojų“ nebepatektų. Stip
riau nebesukontroliuos Stcitai 
savo"valstybės negu Rusija ta
tai buvo Čaio laikais padariu
si, o tačiau mes žinome, kiek 
ouvo Rusijoje įvažiavę nelega
liai ir kiek išvykę. Jei to su
varžymo nepraveda galingos ir 
prityrusios Valstybės, 'ką ir be 
sakyti apie mūsų jaunutę Lie
tuvą. — Mūsų darbas būtų 
bergždžias, — slaptos agentū- 
ios trauktų sau pelną, gi musų 
broliai užvilti, trankytųsi ii lo
dau po Kubą, Braziliją, Argen 
tiną bei Meksiką, vargtų, de- 
moralizuotųsi, o labiausiai 
Tautos vardą statytų paniekai.

Tat tas keLas atpuola. Pa
silieka imti globon emigrantus, 
rūpintis „laimės ieškotojų' ‘ li
kimu. Suvienytos Valstijos 
šiandieną mums neprieinamais, 
— Kuba, Brazilija, Argentina,

lig šiol mums svetimos, nes lie 
tuvių šiose šalyse arba mažai 
tėra, arba gyvenimo aplinky
bės lietuviams yra neprielan
kios — pasilieka Kanados ša
lis, kurioje lietuvių jau yra gan 
skaitlinga kolonija ir kas svar 
bu, gerai organizuota. Prie 
to, Kanados gyvenimo apysto- 
vės yra veik tos pačios, ką ir 
Suvienytose Valstijose, prie 
kurių lietuviai tinka. Ir paga
lios Kanada turi gražią ateitį, 
— tai šalis, kuri piadeda vys- 
tyties, bujoti, — tai šalis tik
ros laisvės kaip kultūrinės taip 
politinės. Kanadoje tat mes tu 
rime progos sutverti stiprią 
lietuvių koloniją, kuri tvarkos 
prisilaikant, planingai ugdant, 
sustiprintų Suvienytose Vals
tijose žūstančius brolius ir lė 
vynei suteiktų rimtą pagelbą.

Prieš 30 metų apie Kanadą 
lietuviai mažai težinojo. Pir
mieji mūsų emigrantai į Kana
dą atvyko iš Anglijos. Apsi
gyvenimo vietą pasirinko saw 
Montreal. Čia rado tinkamą ir 
gerai apmokamą darbą labu
kuose, kaikurie užsiėmė biz
niais (prekyba). Bet laikui bė 
gant pradteda jie krikti, lygiai, 
kaip ir Steituose. Porą šeimy
nų apsigyveno Tree Rivers 
miestelyje (150 mailių nuo 
Montieal) keletas šeimynų iš 
eina į farmas apie St. Calix't 
St. Line (90 mailių nuo Mont- 
ral), kelioliką šeimynų pakri
ko po plačią Manitobos provin 
ciją (apie 1.000 mailių nuo 
Montreal), keletas apsigyveno 
Toronte (300 mailių nuo Mont 
real). Tuo būdu su mūsų emi 
grantais Kanadoje pradeda tas 
pats atsakai toti, kas buvo įvy
kę Steituose, pradeda skirsty
tis, — Kanados lietuviams grę 
šia pavojus ištautėjimo ir de
moralizacijos. Jei šiandieną pa 
didėjusią lietuvių emigraciją į 
Kanadą palikti taip, kaip linai 
ligšiol buvo, tai perspektivos 
nelinksmos. (d. b.)

draudj.no


♦ PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1950. VIII. 10. — Nr. 32 (175)

Petras Vaičiūnas
ŠIENAPJŪTĖ

Aukso miglos supa tylą — 
Užu šilo saulė kyla.. .
Žengia vyras paskui vyrą. . .
Ryto perlai žemėn byra. ..
Žolę žalią, žolę jauną
Žvangios dalgės žvangiai pjauna. ..
Lenkit galvas pievos gėlės, —
Eina jaunos grėbėjėlės...
— Padėk, Dieve. — Ačiū, ačiū. . .
Pradalgėlių kaip gyvačių.. .
Dalgė dalgę mostais varo — 
Tiesias baras šalia baro...
Saulė žėri, spindi rasos.. .
Bfraido pievą kojos basos. . . 
Čeža, šlama, žvanga, tyška 
Žalioj pievoj ir už miško...

1890 metų liepos 29 dieną Lietuvoje buvo geras, gerava- 
Piliakalniuose, Ukmergės ap- lis ir geraširdis. Ir įdomu, kad 
skrities, žymusis mūsų poetas šis liaudies žmonių vertintojas 
ir dramaturgas Petras Vaičių- dabar, sovietinėje santvarkoje, 
nas pirmą kartą pamatė švie- tyli, 
są, kuri jj lydi visą jo gyveni
mą. la liepos šviesa jį tartum 
užbūrė, kad visą gyvenimą jis 
savo literatūriniais darbais tik
tai ir siekia šviesos. Štai, jau 
60 metų — pasiekęs fizinės se
natvės ribą, jis tebesijaučią 
šviesos vedamas, šviesos sie
kiąs.

Petras Vaičiūnas savo’ kūry
bai yra pasirinkęs du kelius: 
poezijos ir dramos. Bet ir dra 
moję jis poetas, o poezijoje dra 
matikas. Daugelis jo eilėraščių 
yra patriotiniai, o patriotizmas 
be dramatiškumo sunkiai įma
nomas, ypač mums — lietu
viams, kuriems tenka sunkiai 
kovoti už savo tėvynę, už savo 
teises. Todėl taip dramatiškai 
skambėjo jo „Mes be Vilniaus 
nenurimsim' ‘.

Ir dramoje Petras Vaičiūnas 
poetas, bandąs visus gyvenimo 
reiškinius suvesti į saulėtą pa
stogę. Už tai, beje, jis buvo 
gavęs net romantiko, ne visai 
realaus, ne visai gyvenimiško 
rašytojo įvertinimą. Kaip jo 
poezija, taip ir jo dramos — 
saulėtos, šviesios. Jų giedru
mas tiktai pasiniauksto gyve
nimiškomis negerovėmis, bet 
pasiniaukstęs ir vėl išgiediėja. 
šviesi liepos mėnesio saulutė 
taip ir žiba iš jų ant pat visų 
mūsų galvų.

Nenuostabu, kad Lietuvos 
nepriklausomybės metus Petro 
Vaičiūno (kūryba mus lydėjo 
saulėtomis sugestijomis, gera 
viltimi ir gera meile savo žmo 
nėms, savo tėvynei ir žmonijai.

Kilęs iš aukštaitiško kaimo, 
Petras Vaičiūnas gera aukštai
čio širdimi aukštai vertino liau
dies žmogų — kaimietį, kuris

PetrasVaiciūnas yra išleidęs 
eilėraščių rinkinius: Rasoti 
spinduliai, Tekanti saulė, Gim
tuoju vieškeliu, Amžiais už Vii 
nių dės galvą lietuvis.

Dramos kūrinių yra para
šęs: Tuščios pastangos. Pa
triotai, Sudrumsta ramybė, 
Nuodėmingas angelas, Stabai 
ir žmonės, Prisikėlimas, Tėviš 
kės pastogėje, Naujieji žmo
nės, Aukso žaismas, Liepsno
jančios širdys, Tikruoju keliu, 
Sulaužyta priesaika, Varpų 
giesmė ir kt.

Jo dramos labai buvo mėgia
mos Valstybinės Lietuvos Dra
mos, kurioje dėl didelio savo 
sceningumo, nesudėtingumo ir 
paprastumo turėjo didelį ir pla 
tų paissekimą.

Nenuilstamam mūsų kūrėjui 
ilgiausių metų, geros sveikatos 
ir neišsenkamo kūrybingumo!

Melomanas.
— JAV rašytojų draugijos 

pirminįnkas Aįstįs pasįsako 
apie lietuvių literatūros kelių 
sunkumą Amerikoje. Jo, kaip 
pirminjnko, siekimas, kad ra
šytojai galėtų jkurtį, kad aug
ių nauja rašytojų karta į: lt.

— Melbourne-, Australijoje, 
įsteigta sekmadienio mokykla, 
kurioje dėstomi lietuviškieji 
dalykai įr lįctuviškaį mokomi 
poterįai.

— Aleutų salose rastas vie
nas kaimas, kuris turi jau 
4.000 metų amžiaus.

“NEPR. LIETUVĄ” - 
REMIA LIETUVOS 
LAISVES KOVĄ!

Dailės parodai praėjus
“ Gajausko lietuvių meni un- 

kų sambūrio, Lietuvių Dailės 
' Instituto įgaliotinio Kanadoje 
’ Telesforo Valiaus pastango- 
• mis neperseniai Toronte buvo 
1 suruošta lietuvių moderniosios 
į grafikos paroda.
i Įvykusioje parodoje Malo- 

.) ney's meno galerijoje, bu/o iš 
, statyta P. Augiaus — JAV, 

12 medžio raižinių, V. Petravi 
čiaus — JAV — 12 lino, V. Ra 
to — Australija — 8 medžio ir 
'1. Valiaus, gyvenačio Toron
te, 12 medžio raižinių.

Giminingais meno ryšiais su 
rišta lietuvių grafikų ketveriu
kė, jau ir ankstyvesniais lai
kais ruošdavo bendras kūrinių
parodas.

IŠ jų tektų paminėti: pa
rodą Freiburge, Goetingene 
bendrą parodą su garsiuoju es 
tų grafiku Wiiralt ir tarptauti
nę spaudos meno parodą Bel
gijoje — Briuselyje su dail. 
Jonynu.

Čia aprašomoje parodoje 
matėme P. Augiaus paskutiniu 
laiku sukurtą lietuviškų moty
vų kūrinį iš ciklo „Žemaičių 
Kalvarijos“ ir jau mums pažįs 
tarnas iliustracijas iš „Eglė žal 
čių karalienė“.

V. Petravičiaus darbai buvo 
atrinkti iš jo išleistos monu
mentalios rėžinių mapės.

V. Ratą, gyvenantį tolimoje 
Australijoje, atstovavo iliustra 
cijos iš „Patria“ leidyklos, ang 
lų kalba knygos „The Troeeve 
ravens''.

T. Valius buvo išstatęs me
džio raižinius iš iliustruojamos 
R. M. Rielke’s knygos „Koro- 
neto“ (vert. H. Nagys).

Be minimų „Korneto“ ilius
tracijų, parodos lankytoją trau

kė T. Valiaus „Šauksmas prie 
Baltijos’' ir vienas iš paskuti
niųjų dailininko stambesnių 
darbų „Bodeno ežeras“.

Rengiant parodą, buvo sie
kiamas tikslas parodyti Kana
dos menininkų sluoksniams mū 
sų dailės laimėjimus.

Gyvą susidomėjimą parodė 
visa eilė Toronto kultūrininkų, 
todėl jau pirmąją parodos die
ną teko pastebėti, kad tikslas 
atsiektas.

Meno Galerijos savininkas 
Nr. Mallonei pareiškė didelį pa 
sitenkimmą galėdamas užleis
ti patalpas, iki šiol Kanadoje 
taip mažai dar žinomam lietu
viškam menui.

Kartu maloniai pastebėjo, 
kad lietuviai reiškiasi tiktojo 
meno formose ir yra nepasida- 
vę į šiame kontinente klestin
tį komercinį jjieną.

Be- pavienių teigiamų atsilie
pimų, parodos aprašymą įsidė
jo ir dieni aštis „Globė and 
Mail“.

Apie surengtą parodą gra
žiai atsiliepė latvių savaitraš
tis „Briva Balss“ patalpinęs 
vieną T. Valiaus iliustraciją.

Parodą reikia laikyti visais 
atžvilgiais pavykusia. Išsta
tyti kūriniai parodė ne tik 
aukštą meno lygį, bet daugu
ma jų vaizdžiai reiškė savitą 
lietuvių tautos kultūrą ir vyks 
tančią tragediją Lietuvoje.

Didelis nuopelnas priklauso 
dail. T. Valiui, kuris privertė 
daugumą kanadiečių atkreipti 
dėmesį ne tik į mūsų meną, bet 
ir pamąstyti apie kraštą, iš ku
rio kilusi, parodoje dalyvavusi 
lietuvių dailininkų ketveriukė.

P. Liepinis.
TORONTO UNIVERSITETO PROFESORIAUS 

NUOMONĖ.
Labai įdomi buvo grafikos 

meno paroda, liepos pradžioje, 
Malioney Meno Galerijoje To 
lonte.

Parodoje dalyvavo lietuviai 
dailininkai: Paulius Augius, 
Viktoras Petravičius, Vacys 
Ratas ir Telesforas Valius.

Visų keturių darbai pasižy
mi gyvumu ir energija. Dau
gelis eksponatų buvo puikūs 
knygų ilustracijų pavyzdžiai, 
rodą piešimo ryškumą, picci- 
ziškumą ir koncepcijos papras 
♦ urną, taip reikalingą dekora
tyvinių iliustracijų funkcijai.

Meistriškas liaudies motyvų 
išreiškimas ir Lietuvos krašto
vaizdžių iliustratyvingumo pa
naudojimas moderniosios tech

nikos priemonėmis, su Jaro 
stiprų estetinį įspūdį. Pav., 
liūdnos pajūrio laidotuvių šeri 
jos arba nuotaikingos kaimo 
gyvenimo scenos daugelyje pie 
šinių išieiškia šį įspūdį.

Boden See Dievas, ypatin
gai, parodė efektingiausi stip
rios, primityvės jėgos įspūdį.

Ši paroda, nors ir buvo apsi
ribojusi juodo ir balto deriniu, 
buvo jaudinantis supažindini
mas su moderniuoju lietuvių 
menu.

Šio lygio darbai yra tikrai 
verti geru menu suinteresuo
tųjų dėmesio. Mes laukiame 
’kitos, vispusiškesnės parodos, 
kurioje būtų ir akvarelės bei 
aliejaus dažų darbų.

Ronald Bates.

Anglų, kalbos raida ir saranga
RAŠO V. PĖTERAITIS.

Anksčiau minėjau, kad ang- žmonės valgo žuvį ar žuvys 
lų kalbos žodžių tvarkoje pa- valgo žmones? Turėdami ga- 
stebėsime anglų demokratišku- lūnes, kurių galininkas ir var
mą. O čia išeitų atvirkščiai, dininkas skirtingi, mes galime 
kad kiekvienas žodis turi pašto sakyti „žmonės valgo žuvį“ ir 
vią vietą, vietą pakeičiant, kei „žuvį valgo žmonės“, žodžių 
čiasi ir prasmė. Bet nesutap- perstatymas nepakeičia rtikš- 
dinkime demokratiškumą su mės. Reikšmę keičia galūnės, 
anarchija. Demokratijoje vy- Bet anglų įkalboje didelis skii- 
rauja tvarka, bet toji tvarka nė tumas tarp Men eat fish ir tish 
ia absoliuti, ji nėra nekeičia- eat men. Pirmam sakinyje 
ma. Tuo tarpu anarchijoje jo žmonės valgo žuvį, o antrame 
kios tvarkos nėra. Nesutap- žuvys valgo žmones. Tat vi- 
dinkime demokratijos ir su dik sai natūralu, kad anglų kaity ~ 
tatūra, kur tvarka policinė, sakiniuose vyrauja tvarka.^c | 
griežta, kur viskas įstatyta į grindine taisyklė ir esti: veiks
lam tikrus rėmus, kur nieko ne nys — tarinys — papildmys. 
galima keisti, išskyrus iš vir- Tokiu būdu išvengiama nesu
gaus pakeičiant pačius rėmus, sipratimų.

Jei palyginsime mūsų kaibą Demokratinė laisvė pasireiš- 
su anglų kalba, tai pastebėsi- kia aplinkybėse. Aplinkybė® 
me pas mus per didelę laisvę, gali eiti sakinio pradžioje, gale 
Mes galime sakyti: ten aš nesu arba viduryje, pavyzdžiui. To 
buvęs, aš nesu buvęs ten, aš day he went for a walk, he 
ten nesu buvęs, aš nesu ten bu went for a walk today, he of- 
vęs. Anglai gali sakyti tik: I ten went for a walk. Bet ap- 
haven't been there. Reiškia linkybės nepakeičia bendros sa 
pas anglus šiuo atveju vyrauja kinio tvarkos: he went for a 
pastovi tvarka. Tvarka reika- walk. Palyginkime šiuos saki- 
linga anglų kalboje, kad išven- nėlius su vokiečių kalba: Er 
gus nesusipratimų. ging spazieren ir heute ging er

Įsivaizduokime ką reikštų spežieren. Pirma aplinkybės 
sakinėlis „Men eat fish“, jei pakeičia bendrą sakinio tvar- 
žodžių tvarka būtų laisva. Ar ką, nes taip reikalauja grama- 
«$¥««$ę«*ęsiž$*s«««ę«s##*s****«««*«******’^»*»**»*

Birutė Pukeievičiūtė
PASAKAITĖ

Ir sušuko dobiliūkštis:
— Saulę noriu pabučiuot!
Net nualpo pienės būkščios: 
Kiek jaunystės išdidžios!

Tas padauža, tas velniūkštis, 
Rausvas, mažas dobiliūkštis!

— Aš pasieksiu saulės rūmą, 
Pasistebt tik reikia man!
Dievaži už įžūlumą 
Meilė vien ir teikiama!

Tu akiplėša, berniūkšti, 
Tu padūkęs, dobiliūkŠti!

Ir kai vakaras atklydo 
Debesy kvapų tvankių, 
Saulės garbanos nuslydo 
Dobūiūkščiui ant akių.

Pasisaugok, tu velniūkšti, 
Vėjavaiki dobiliūkŠti!

Visą nąktį žvaigždės krito, 
Luotas yrėsi delčios.
Vai, saldu, saldu lig ryto 
Saulę spindinčią bučiuot!

Oi padūkęs bodiliūkštis, 
Tas išdykėlis berniūkštis!

Karščiu saulės akys žėri, 
Dega kasos dyvinai.
Savo laime nusigėrė

# Dobiliūkštis mirtinai------------
Juokdarys tasai kvaihūkštis, 
Mažas, vargšas dobiliūkštis.

Vytautas Dubra

KNYGA APIE VIENA MOTERĮ
ROMANO IŠTRAUKOS

13. vo nieko, kas mus vieną į ki-
Į pobūvio pabaigą, po visų tą traukte trauktų, nebebuvo 

Šokių, mano pažintis su Maži- nieko, ko mes vienas kitam ieš- 
lioniu buvo dar daugiau sustip , 
įėjusi. Atsisveikindama aš 
jam nepagailėjau nusišypso
ti. . . Iš tikrųjų šis vakaras bu 
vo smagiai praėjęs. Mazilio
nis buvo mane užkrėtęs savo 
jaunatve. Pagaliau mane gai
vino ir tai, kad naujas žmogus 
manimi įdomavosi. Kitų žo
džiuose ir žvilgsniuose aš no
rėjau išskaityti savo žmoniš
kąją vertę. Man ne gana buvo 
neaiškaus nujautimo, kad ir aš, 
kaip tūkstančiai kitų, nešioju 
savyje dievišką kibirkštį. Rei
kėjo, kad ji gušvistiį bent ret
karčiais, nors ir atspindžiu ki
tų ąįkyse.

Kada mes parėjome į na
mus, buvo jau vėlus laikas, bet 
gulti mes nesiskubinome. Man 
atrodė, kad vistiek aš neužmig 
siu. Aš nusivilkau suknelę, ap 
sisiaučiau chalatą, žiūrėjau į 
veidrodį ir vaikšitnėjau niū
niuodama. Stasys taip pat nė 
jo gulti laukdamas, ką aš da
rysiu. Jis nuslinko į valgomą
jį. Iš ten pasigirdo sukiojamo 
radio garsai.

„Štai koks yra mano šeimy
ninis gyvenimas!“ pagalvojau 
su karčia šypsena.

Argi ne keista buvo, kad be
veik kiekvienam svetimam vy
rui aš buvau įdomesnė, negu 
tam, su kuriuo visam gyveni
mui buvau susirišusi? Tiesa, 
buvo prisirišimas, bet nebebu-

kotumėme. Šeimos darnumas 
kitiems gal atneša bent jauku
mą. Mes gi ir tuo pasidžiaugti 
negalėjome. Mūsų susikirti
mų priežastys buvo neatskiria
mai su mumis suaugusios, o šei 
myninio gyvenimo nepilnumas 
nuodijo ir tai, kas dar galėjo 
būti gražesnio.

Aš prisiminiau Mickutės žo
džius ir man parūpo įsitikinti, 
nors aš ir nebuvau pasirimtusi 
jokio sprendimo. Aš nuėjau į 
biblioteką, pavarčiau kelias 
knygas ir suradau parašyta 
juoda ant balto: „Moterystę 
ardančios kliūtys". Tarp jų 
Buvo ir fizinis netinkamumas. 
Kelis kartus aš perskaičiau tą 
nunktą ir man nebuvo jokių 
abejonių, nes ten buvo parašy
ta „nors ir nebūtų žinojęs. . . ' 
Vadinasi, Bažnyčios akimis 
žiūrint, mūsų moterystė buvo 
negaliojanti.

Tartum pagal kokius bur
tus, mano vaizduotėje kilo vie 
nas vaizdas po kito. Rodos, 
mes jau persiskyrę. Aš grįžtu 
pas tėvą, ieškau darbo. . . Vie 
nu metu griūva visas vidinis ir 
visas išorinis gyvenimas, griū
va iš pat pamatų. . .’ Bet štai 
aš pašokau, lyg pabudusi. Pa
šokau užsidegusi ir pasipikti- 

i nusi. Argi galėjo koks para- 
. grafas sugriauti mūsų bendrą- 
, jį gyvenimą, kuris buvo ištisais 
. metais sukurtas, kurį mes lais

va valia buvome pasirinkę ir 
kuris du kartus buvo užtvirtin draugauti su gimnazistėmis? 
tas? Argi galima buvo popie- 
rio sudrąskymu sunaikinti vi- nuo vaikystės iki jaunų dienų 
sus praeities išgyvenimus ir ■ 
pradėti gyventi iš naujo? Ne, < 
aš negalėjau patikėti, kad man ; 
galėtų kas duoti moralinės tei- : 
sės palikti žmogų, kuris kūnu 
ir siela buvo įsijungęs į maną
jį gyvenimą. Gal mes galėjo
me prie to prieiti, bet tam tu- : 
įėjo būti kitų priežasčių. Tik 
mūsų pačių santykiai ir mūsų 
pačių valia galėjo nulemti to
ki kraštutinį žygį. Man sun
ku buvo Įsivaizduoti, kas turė
tų įvykti, kad aš galėčiau tam 
pasiryžti. Nebent atsirastų ki
tas vyras. . . Bet ar galėjo taip 
įvykti? Pasiekiama man atro
dė užuojauta, simpatija ar pa
garba, tačiau aš netikėjau, kad 
manyje dai galėtų pakilti gai
vališkas jausmas, perkeičiantis 
žmogų ir visą pasaulį. Aš ne
tikėjau, kad mane dar galėtų 
apsvaiginti kieno nors rankos, 
kaip tada, kada aš pirmą kartą 
suvirpėjau nuo drovių glamo
nėjimų. . .

Visa tai atrodė nebegrąžina
ma ir nebuvo jėgos, kuri pa
stumtų mane pasiryžti. Nebent 
mano elgesys priverstų Stasį 
padaryti lemiamą žingsnį.

Su Mazilioniu atsitiktinai aš 
vėl susitikau dar kelis Išartus, 
jis ieškojo mano kompanijos ir 
aš jo nevengiau, bet mūsų san
tykiai nė kieir neišryškėjo. Tie 
sa, mano mintys kartais labai 
toli nu(klysdavo, bet ir vėl at
simušdavo į tikrovę: aš net įsi
vaizduoti negalėjau, kad Ma
zilionis ir aš galėtume sudaryti 
porą.

Kartą aš jam prasitariau:

— Ar nelabjau tiktų tamstai lengva, maloniai skambėjo šo
kių muzika, nors šokti ir nerū
pėjo. Vis dėlto porą kartų aš 
pasiteiravau, ar nebuvo labai 
vėlu. Mazilionis atkalbinėjo 
nesiskubinti namo. Mes dar 
kiek laiko užtrukome, bet apie Tegul. Aš mokėsu jį sulaikyti, 
vienuoliktą valandą aš pakai- nors ir kaip jis manimi susiža- 
totinai paprašiau užbaigti. Ma vėtų. Bet jis turi žinoti, turi 
ziloinis nuvežė mane 
ir išlipęs iš mašinos 
iki durų.

— Labąnakt! — 
ištiesdama ranką, 

Mazilionis nedavė 
kos.

— Dar taip anksti. Aš pa
statysiu į vietą mašiną ir su
grįšiu.

— Ne, ne! Aš eisiu tuojau 
gultų

— Aš vistiek ateisiu. Negi 
miegas tamstai brangesnis už 
viską!

— Žinoma. Be miego negy 
vensi. Labąnakt!

Mazilionis ir dabar neištiesė 
man rankos.

— Aš tikrai sugrįšiu. .. 
Iki! — ištarė jis ir nusiskubi
no prie mašinos.

Aš palaukiau, kol užsidegė 
mašinos žiburiai ir suūžė mo
toras. Tada įėjau į vidų, užsi- gailestavau užsigesinusi, bet— 
degiau šviesą ir sustojau valan ne. Mazilionis ėjo į vidų. Pa- 

Mane buvo apėmęs ne- sigirdo lengvas beldimas į du
ris. Aš neatsiliepiau. Mazilio 
nis vėl pasibeldė.

— Ar čia tamsta?
1 lausiau.

— Aš juk sakiau, kad tuo
jau grįšiu. . .

— Bet aš jau atsiguliau, —

Mazilionis pasipasakojo, kad

vyresnės moterys visados ro- ’ 
dė jam daugiau palankumo, ne > 
gu vienmetes mergaitės. Gal 
ir jis neouvęs visiškai abejin- ’ 
gas. . .

— Žinoma, — pasakiau aš 
nuotaikingai, — mes mylime 
mažus ir didelius vaikus labjau, 
negu jaunos mergaitės.

Mano žodžiuose buvo daug 
nuoširdumo ir teisybės, nes Ma 
zilionis iš tikrųjų priminė man 
vaiką..

Vienu metu Maziliųnis išsi
tarė :

— Kaip gaila, kad su vedy
bomis baigiasi visa tai, apie ką 
jauni žmones svajoja, apie ką 
gražiausios knygos parašomos. 
Iš tikrųjų — kas gi belieka po 
vestuvių? Vyras eina į tarny
bą, žmona verda, gal ir skal
bia. . .

— Tamsta klysti. Tikrieji 
meilės nuotykiai būna kaip tik 
vedusiųjų gyvenime. " Argi 
tamsta nėši skaitęs prancūzų 
romanų ?

— Taip, bet gal Prancūzi
joje ir moterys kitokios.

— Moterys visur tokios 
pat, — atsakiau aš tvirtai. — 
Manai, kad mums patinka, ka
da vyrui nerūpi nei kas mums 
įdomu, nei kaip mes apsii en
giame? Mums reikia tokių vy
rų, kurie ir mūsų naują sukne
lę pastebėtų ir į širdį pažvelgti 
mokėtų.

— Tai ne tiek jau daug, jei 
gu tik kam įdomu. . .

skvernus aš mačiau savo tam
siai įdegusias kojas ir galvojau 
apie Mazilioriį. Jeigu jis ateL 
tų, jeigu jis leistų sau dau^ 
giau, negu pridera?. . . Jeigu 
jis pamatytų mano kojas?. . .

iki namų matyti, kad aš jo nelaukiau. Ar 
palydėjo

pasakiau

man ran-

tikrai taip buvo? Kodėl aš pa
sirengiau, tartum meilužio 
laukdama? Pasiprausiau, tru
putį išsikvėpinau.. . Aš tikrai 
laukiau, tik ne jo, o kažkokio 
bandymo. Jeigu jo žvilgsnis 
ar ranka netyčia nuklystų, aš 
turėjau būti pasirengusi. Aš 
norėjau būti moteris, kuri pa
traukia vyrą, bet kuriai tas žai 
dimas nepavojingas.

Mazilionio dar nesigirdėjo 
Man atėjo į galvą padaryti da/ 
vieną mėginimą: ar jis ateitų 
ir tada, jei suprastų mane at
sigulus. Aš užgesinau šviesą 
ir uždariau langą, palikdama 
pravirą tik viršų. Netrukus pa 
sigirdo žingsniai, atsidarė var
teliai. . .

Jeigu jis dar suabejotų ir 
grįžtų atgal, neradęs šviesos 
mano languose? Aš bevik au

Po vakarienės mes gėtėme 
kavą su (konjaku, rūkėme ir 
juokavome, Buvo jauku ir

dėlei.
aiškus nerimas. Aš buvau tik
ra, kad Mazilionis sugrįš ir su 
grįš todėl, kad nėra mano vy
ro.

Ar aš jį įsileisiu? Gal. . .
Bent reikia parodyti, kad aš 
tikrai jo nelaukiau.

Dabar aš buvau apsispren- kalbėjau prieidama arčiau prie 
dusi, tik reikėjo pasiskubinti. 
Greitai paklojau lovą, nusiren
giau ir užsivilkau chalatą. Be
tvarkydama prieš veidrodį 
plaukus, pro prasiskyrusius

pa-

durų.
— Aš tamstai nekliudysiu. 

Leisk man bent pasvajoti ar
čiau tamstos. Vardan švento
jo ilgesio.
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tinė taisyklė, antra tokios lais
vės nebėra. Negalima sakyti: 
Er ging spazieren heute. Kaip 
gyvenime vadui pasikeitus pa 
sikeičia ir tvarka, taip ir saki
nyje pirmas žodis iššaukia žo
džių tvarkos pakeitimą.

Diktatūroje niekad nežinai, 
kas bus toliau. Visą laiką rei
kia tikėtis kokių nors siurpizų. 
Taip ir vokiečių kalboje. Pa
vyzdžiui : Er sah die Gefahr 
einįes dritten Weltkrieges 
nicht. Pažodžiui „jos matė pa- rai, dabar susijungia į vieną, 
vojų trečiojo pasaulinio karo 
ne“. Nicht „ne“ sakinio gale 
tai tikras siurprizas. Didesnė 
sakinio dalis mus nuteikia tei
giamai, tik pats galas visas iliu 
zijas sugriauna nereikšm.ngo 
„nicht“. To demokratijoj nė
ra. Staigmenų, siurprizų ne
pasitaiko. Taip ir anglų bei iie 
tuvių kalbose. Neigimai jun
giami su neigimu žodžiu. Tą 
patį sakinį anglai verstų „ht 
did not (arba didn't) see the 
danger of a third world wai“, 
o lietuvis pasakytų „jis nematė 
trečiojo pasaulinio kare pavo
jaus* *.

Nagrinėdami pagelbinių 
veiksmažodžių vietą sakinyje, 
pastebėsime gi ležtą tvarką, 
gramatinėmis taisyklėmis pa
remtą, vokiečių kalboje, o di
desnę laisvę anglų kalboje. Pa 
lyginkime: Er hat bessere Pa
ge gesehen ir hu has seen bet
ter days su Ich weiss, dass er 
bessere Tage gesehen hat ir I 
know (that) he has seen bet
ter days. Vokiečių kalboje pa 
grindiniam (pirmam) sakinyje 
pageibinis veiksmažodis „hat“ 
eina antroje vietoje tuč tuojau 
po veiksnio ir atskirtas nuo 
pagrindinio veiksmažodžio, o 
šalutiniam (ąntram) sakinyje 
pageibinis veiksmažodis nukel 
tas į patį galą. Anglų kalboje to 
nėra. Anglai nekaitalios pagel 
binio veiksmažodžio vietos Gi 
pageibinis veiksmažodis ir da
lis pagrindinio veiksmažodžio 
laiko atžvilgiu. Tat nėra lei- 
kalo iš psichologinio taško iš
einant jo vietos keisti. Bet vo 
kiečiai nesiremia psichologinė
mis taisyklėmis o loginėmis — 
matematinėmis, išviršinėmis— 
gramatinėmis.

Padauginę du minusus ma
tematikoje gausime pliusą. Pa 
dauginę du neigimus vokiečių 
įjalboje, gausime teigimą. Pa
vyzdžiui : Ich weiss nicht 
nichts reiškia ich weiss etwas, 
„aš žinau ką nors“. Nei lietu
vių, nei anglų kalboje tokios 
matematinės, loginės taisyklės 
kalboje nesti. Du neigimai dar 
stipriau paneigia neigiamą da
lyką. Pavyzdžiui: I don't 
know anything: aš nieko neži
nau. Nors „aynthing“ ne vi-

KULTŪRINE KRONIKA
VIENAS PROFESINIS JAV 

DRAMOS TEATRAS
Į Čikagą persikėlė dramatur 

gas, režisierius ir aktorius A. 
akėma ir dramos aktorius K. 
Gandrimas. Jie yra atvykę dė
tis į dramos teatrą.

Yra patirta, kad Čikagoje 
veikę du lietuvių dramos teat-

kuris apjungs visas geresnes 
dramininkų jėgas. Ta prasme 
pasisakė ir rež. bei akt. G. Ve
lička.

Tuo tarpu esą numatyti du 
pastatymai, kurių vieną reži
suos j. Blekaitis, o kitą S. Pil
ka.

Būtų gerai, kad į tą bendrą 
darbą dėtųsi ir H. Kačinskas ir 
p. Palubinskas bei kiti profesio 
ualai dramos aktoriai.

SUSIRGO SKULPTORIUS 
PETRAS RIMŠA

Pitsburghe gautas „Vargo 
mokyklos“ autoriaus — Petį o 
Rimšos laiSkas, šaukiąs pagal
bos, nes susirgęs džiova. Jis 
prašąs streptomycino. Tai 
bent sovietinis gerbūvis, kad ir 
seni žmonės suserga džiova, o 
gydytis nėra kuo ir reikia pra 
syti pagalbos „prakeiktos uba
gės’ ‘ — Amerikos. . .

žada reiškia ką nors neigiamą, 
bet, bet vartojant jį neigiamam 
sakiny, jis yra neigimas. Tei
giamam sakinyje vartoti jo ne 
galima.

„Anything" kaip toks išreiš
kia psichologiniu būdu nė vie
no daikto arba vieną daiktą. 
Panašiai ir nothing (nothing), 
something (some-thing), eve
rything (every-lhing, everybo
dy (every-body) ir tt. Vokie
čiai vartos loginius žodžius, 
kaip nichts, etwas, alle, atitrū
kusius nuo psichologinio gal- 
x ojimo. Pas mus vyraus dar 
psichologiniai žodžiai nieko, 
kas nors. Bet žodis „visi* jau 
atitrauktmė sąvoka, su psicho
logija nieko bendro nebeturin 
ti, priešingai anglų everybody 
„visi“ (pažodžiui kiekviyias 
kūnas). Ar visi čia? anglas 
išreikš „Is everybody here?
Pavyzdžiui: „Ar visi kūnai 

čia?). Anglas negalvoja kolek 
tyviai, bet pavieniui. Kiekvie
ną dalyką atskirai 
kiekvieną žmogų 
smerkia, išeinam iš kalbos dva 
sios. Kolektyvaus pasmerki
mo ar garbinimo nebuvo ir ne
bus, nes kalbos dvasia tam. 
priešinga.

(Bus daugiau).

DAUG KANDIDATŲ į 
NOBELIO PREMIJĄ

Nobelio literatūros premija 
pernai niekam nebuvo paskir
ta. Šiemet kandidatų į tą pre
miją yra per 50.

BOSTONO PARAPIJOS 
CHORAS

Bostono šv. Petro parapijos 
choras, labai palaikomas kle
bono kun. Virmausko, veda
mas komp. Jeronimo Kačins
ko, minėjo metines sukaktu
ves, kurios jau esančios ke
turiasdešimtosios, bet naujam 
dirigentui vedant, pirmosios. 
Choras turi apie 50 dalyvių, 
kurių tarpe 22 Amerikoje gi
mę lietuviai. Choras J. Kačins 
kui vadovaujant, labai ištobu- 
lėjęs ir turį gražų repertuarą.

LIETUVAITĖS KOLUMBI
JOS SPAUDOJE

Katalikų akcija Kolumbijos 
mieste Medellįne liepos b d. 
suruošė ivajrių tautų tautinių 
drabužių parodą. Demonstra
vo patys tautų žmonės. Paro 
doje dalyvavo jr trys lietuvai
tės. Jos stebėtojams labai pa
tiko, todėl kelis kartus buvo 
nufotografuotos. Jų atvajzdaj 
įdėtį keliuose Kolumbijos 
raščįuose.

lai k

vertina, 
atskilai

ANTIATOMINIS 
PASIRUOŠIMAS

Buv. JAV okupacinis komi
saras Vokietijoje gen. Clay, pa 
skirtas vadovauti antiatomi- 
niam apsigynimui, paskelbė, 
kad tas apsigynimas nesąs la
bai sunkus, bent ne tokis bai
sus, kaip jis yra išpūstas. Ato
minės bombos sprogimas yra 
pražūtingas 1 mylios spindulio 
rate, pavojingas dviejų mylių 
ir toliau jau mažai pavojingas.

Slėptis geriausia rūsiuose — 
slėptuvėse. Jeigu tai neįmano 
ma, bent atsigulti į griovį, kuo 
nors apsidengti, nors ir laikiaš 
čiu ir akis uždengti bent ran
ka, kad neapaktų, nors apaki
mas gali trukti tiktai momen
tą arba kelias valandas. Gel- 
bint kitus, nereikia bijoti radio 
aktyviųjų spindulių, nes iš ki 
to jie gelbstimojo neveikią. Ge 
rai yra tuojau pakeisti drabu
žius ir, jeigu galima, bent ke
lis kartus apsiplauti. Kadangi 
atominės bombos sprogimas su 
kelia didelį įkarštį, tai reikia ir 
tai turėti galvoje, saugotis nu
degimo. šiuo reikalu JAV iš
leista instrukcijų knygutė

MOKSLO NAUJIENOS
Čikagos universiteto pi oi. 

dr. Urey įrodinėja, kad Saule, 
c drauge su ja ir Žemė, ne nuo 
lat aušta, kaip ligšiol buvo ma
noma, bet kaista, eina karštyn.

Niagaros krioklys, ligšiol pa 
saulinė garsenybė, kas 50 me
tų nuirsta 300 pėdų, todėl per 
350 metų jis visai nuirsiąs ir 
išnyksiąs — įrodinėja stebėto
jai.

Statistika rodo, kad praėju
siais metais lėktuvų katastrofų 
buvo žymiai mažiau, negu už- 
praėjusiais metais. Skraidy
mas lėktuvais darosi vis sau
gesnis.

— „čiurlioniečių koncertas 
iš New Yorko, ten jiems kon
certuojant rudenį, bus perduo
tas visam pasauliui ir Lietuvai 
per „Amerikos Balso“ raaiją.

— Amerikos lietuvių rašy
tojų draugijos valdyboje esą 
nesklandumų bei nesutarimų, 
dėl ko atsistatydinę kai kurie 
nariai, — rašo „Liet. Kelias“.

— Faustas Kirša, kun. Juro 
padedamas, išleidžia naują poe 
zijos knygą „Šventieji ak
mens* *.

— Čikagoje sumanyta 
įsteigti vaikų teatrą. Taigi, su 
manymų daug, 
jie nesiseka.

— Jaunieji 
Veselauskas ir 
šešis mėnesius 
pendijomis Paryžiuje, sugrąžo 
į Freiburgą (Vokietijoje) ir 
išvyksta į JAV.

— Čikagietės Anelės Stepo
navičienės vedamas mergaičių 
choras spalio 28 dieną koncer
tuos „Dainos" draugijos ruo
šiamame Toronto Ėatono sa
lėje koncerte.

— Dirigentas Vytautas Ma 
rijošius, bevargoninkaudamas, 
buvo pakviestas muzikos aka
demijos profesoriauti ir dėsto 
dirigavimą.

— JAV lietuvių vargoninin 
kų suvažiavimas šaukiamas Či
kagoje rugpjūčio 23 dieną.

— Lietuvių Kalbos Vado
vas jau atspausdintas ir dabar 
įrišamas. Po to bus ekspedi- 
juojamas.

— Poetas Petras Babickas 
po ilgų kelionių apsistojo Rio 
de Janeiro mieste.

— „Draugo“ redaktorius 
kun. dr. J. Prunskis išvyksta 
trijų savaičių kelionėn į Alias
ką.

— Televjzjja Amerikoje su 
Ikelja rūpesčių, nes ji esantį 
per menkai, o žmones lab^į su* 
trukdanti nuo rimtesnio dar- 

vaįkų 
ištiso* 
į apa-

tik realizuoti

dailininkai R. 
p. Kurauskas, 
naudojęsis sti-

bo. Ypač jį kenkianti 
auklėjjmui, nes vaįkaį 
mis valandomis spoksą 
ratus jr nesimokjną.

KLAUS fMAt
IR ATSAKYMAI

VEDA JONAS JUŠKAlTiS

KOKIOS YRA GALIMYBĖS PERSIKELTI į 
AUSI RALIJĄ?

(Atsakymas į A. S. paklausi mą, Rouyn, P. Q.)
Australija seka antroje vie

toje po JAV į kurią mūsų tau 
tiečiai iš Kanados norėtų per
sikelt! nuolatinio apsigyveni
mo. Vieni norėtų tai padaryti 
dėl to, kad jų giminės ar kiti 
brangūs žmonės pokarinių įvy
kių sūkuryje į tą tolimą kraš
tą yra nublokšti. Kitus vėl vi
lioja geresnio darbo ir uždar
bio perspektyvos.

Australija yra suinteresuota 
savo gyventojų skaičiaus pa
minimu ir stengiasi paskatinti 
naujų ateivių įvažiavimą. Ypa
tingai yra laukiami jauni dar
bingi žmones abiejų lyčių, ar iš 
kos kilmės. Tokioje dvasioje 
yra suredaguotas ir Austi aii- 
jos „Immigration Act 1901 — 
1949“.

citatas:

Aus-
pra-

viza

Norint įvažiuoti į Australi
ją iš Kanados pirmiausiai rei
kia gauti iš Australijos vyriau
sybės „Landing Permit“ ( išli
pimo leidimą). Tam tikslui 
Australijos pasiuntinybėje Ot- 
tawoje gaunami blankai Form 
47 ir 47 A. Juos užpildžius, 
Kartu su 2 fotografijomis, po
licijos ir gydytojo pažymėji
mais bei profesiją įrodančiais 
dokumentais, reikia siųsti į 
„Department of Immigration, 
Canberra, A. C. T., Australia".

Gavęs išlipimo leidimą iš 
Australijos, asmuo kreipiasi į 
Commenwealth of Australia“ 
Ottawoje, pranešdama leidinio 
išdavimo datą ir numerį. Tada 
persiunčiama prašytojui 
tralijos imigracijos vizos 
š^rno blankas.

Australijos imigracinė
uždedama tik ant galiojančio 
paso. Laikinas kelionės doku
mentas, išduotas tremtiniams 
Europoje įvažiavimo į Kaiiadą 
tikslu, Australijos vyriausybės 
nėra pripažįstamas.

Neturintiems Kanados pi- 
letybės asmenims pasą atsto
ja kanadiškas indentifikacijos 
pažymėjimas. Jf pagal prašy
mą naujiesiems ateiviams iš
duoda Kanados Užsienio Rei
kalų ministerija. Tokį pažy
mėjimą išsiimti yra patartina 
mums visiems, ir neplanuojan
tiems vykti į tolimąją karštąją 
Australiją. Šalia kitų valsty
bių ir Australija uždeda imi
gracinės vyžos antspaudą ant 
tokio pažymėjimo.

Australija sumoka kelionės 
išlaidas Europoje tremtiniams, 
turintiems DP statusą. Gyve
nantiems Kanadoje ta privile
gija nesuteikiama, nes abudu 
Britų tautų šeimos nariai vie
nodai stipriai trokšta pas 
turėti darbingus ir dorus 
tinius.

Reikia pripažinti, kad
tralija atviromis rankomis pri
ima tremtinius, gyvenančius 
Kanadoje, o šis kraštas dirbti
nių kliūčių išvykti nedaro. Bet 
imigrantas turi sumokėti pats

Aš atidariau duris ir užde
giau šviesą.

— Suprask, tamsta, kad da
bar tikrai ne laikas. . .

— Aš žinau, bet aš negaliu 
kitaip. Rytoj mes vėl būsime 
perskirti, vėl degins mane pa
siilgimas.

Mazilionis buvo jau įėjęs į 
vidų ir uždaręs duris. Mes sto 
v ėjome vienas prieš kitą.

— Man nereikia tamstos 
matyti. Aš noriu jausti t$k 
tamstos buvimą.

Taip sakydamas, Mazilionis 
ištiesė ranką užgesinti šviesą. 
Aš mėginau sulaikyti, bet jis 
pagavo mano ranką, o pats pa
suko išjungtuką ir nusivedęs 
pasisodino mane ant sofos.

— Aš tylėsiu ir lauksiu kol 
tamsta užmigsi šalia manęs. 
Aš būsiu laimingas. . . O pas
kui išeisiu.

Jis buvo apėmęs ranką ma
no liemenį, o aš virpėjau, kaip 
sąmokslininke.

— Kas tamstai? — paklau
sė Mazilionis.

— Kažkaip vėsu. . .
Tuo laiku jis padėjo ranką 

cnt mano kelių. Jis krūptelėjo 
nuo neturėto prisilytėjimo, 
stipriau apkabino mano lieme
nį, prisitraukė mane visą ir 
bučiavo, o svaiginanti aistra 
liejosi jo rankomis ir lūpomis.

buvau laisva vienaip ar kitaip 
pasielgti? Laisva! Tas žodis 
skambėjo man kaip pasityčio
jimas.

Štai piieš mane buvo visas 
mano gyvenimas. Jaunatvė, 
kada su viltimi ir pasitikėjimu 
aš žengiau kiekvieną žingsni. 
Man sekesi ir aš buvau tikra, 
kad einu teų, kur reikia. Kiek 
vienoje kryžkelėje aš buvau pa 
siryžusi sutikti laimę ir 
džiaugsmą. Vėliau atsirado 
Stasys. Jis buvo man tartum 
koiks atradimas. Aš tikėjau, 
kad aš einu | pilnutinę laimę. 
Jokia jėga, net ir motinos mei
lė, nebūtų manęs tada sulai
kiusi, o vis dėlto ten kaip tik 
ir buvo tikrasis posūkis į visas 
mano nelaimes. Negana to, 
begęstančią meilę aš norėjau 
jėga sulaikyti, aš nusitempiau 
ją prie altoriaus, savo valia pa 
dvigubindama nelaimingą ryšį. 
O šiandien? Šiandien aš ir sa
ve pačią paniekinau. Visa tai 
buvo klaidos, ir nėra jokio ke
lio atgal, kaip negalima gyve
nimo pradėti iš naujo arba ko 
nors iš jo išbraukti. Mane ap
ėmė įsitikinimas, kad ir šian
dien, jei dar būtų kokia išei
tis, aš nežinočiau kur eiti.

BALDU KRAUJU VE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J, KAM I CHAITIS. PATARIMAI VELTUI

PRALEISTA.
Praeitame „Nepr. Liet.“ nr. 

įlipusioje B. Rukšos poezijos 
recenzijoje prieš 
„Klausydamas, kaip lapuose
klajoklis vejas čeža. . .“ ir tt. 
praleista: „Taip pat rinkinyje 
daug įkur žymi kitų poetų įta
ka, ryškesnė J. Aisčio ir A. Ny 
kos - Niliūno. Štai keltas cita
tų neabejotinai artimų A. Ny
kos - Niliūno poezijos charak
teriui :“

MILŽINAS IRANIETIS
Teherane pasirodė 8 pėdų ir 

2 colių (2 metrai 49 centimet
rai) aukščio Polud Kurd, sve- 
liąs 300 svarų, kojos pėdą tu
rįs 22 colių ilgio. Jis paneša 
500 kilogramų (1000 svarų). 
Bėdą turįs su apsirengimu. . .

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ
Neseniai iš spaustuvės išėjo 

A. Vytenio „The Red Star". 
Knygutė gana gražiai išleista 
ir iliustruota gausiais nuotrau 
kų rinkiniais, įrodančiais bolše 
vikų žiaurumus ir nusikalti
mus prieš žmoniškumą.

Knygutės kaina 75 centai, 
su prisiuntimu 80 centai. No- 
lintieji gauti minėtą knygutę 
siųskite pinigus šiuo adresu: J. 
Beržanskis, Ontario Agricuitu 
rai College, Box. 64, Guelph, visas su išvažiavimu susijusias 
Ont. išlaidas. (Copriroght).
• ■ ■ 1<"~~ ■■ "M II '"'M ' -----Įf ------

$ Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką, 

Į ŽUKAS ANTANAS
' 1062 Rjverview Ave., Verdun, Montreal,

TR 2050, priimu pataisymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai 
mesnės, kaip kitur. Už pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.30
■----- ........................................ .-..M, . <«.-------------

save 
trctn

Aus-

Que, Tel, 
laikrodžius.
Kainos že-
garantuoja.

VICTORIA
CLEANERS
& DYERS CO.

EXPERT CLEANING * DYEING ' 
SERVICE FOR CLOTHES -AND 
HOUSE FURNISHINGS OF j 
ALL DESCRIPTIONS A Į

MINOR REPAIRS.-A į
RUGS AND CHESTERFIELDS j

CLEANED/ \ '•

AHDDELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

Tegu aš buvau gyvenimu nu 
sivylusi, kentėjusi ir net nir- 
šusi, bet ne nusivylimas buvo 
pastūmęs mane į tokį žingsnį. 
Aš kritau prieš savo valią ir 
norą. Ir lęodil? Argi aš ne*

Ir vis dėlto per visą gyveni
mą kažkas mane traukė ten, o 
ne kitur. Štai ir šiandien aš 
neišgirdau savo vidaus balso, 
kuris būtų mane perspėjęs, ir 
nuėjau klystkeliais. Net ii ti
kėjimas, kuris tebėra manyje 
gyvas, manęs nuo to neapsau
gojo. Aš nuėjau net nepajutu
si, kad kas mane trauktų, tar
tum tos jėgos mano pačios 
kraujuje gyventų.

Ga|as

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

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmere 1135 

(galimą pašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

pg? xog "o 'd ‘ P SaH uso}unpnjAi 9i|sbt

•inisauąiu snuapip 
8U| 34Į5Į91ĮOtU JĮ ĮBfĮOBJJSĮaSJOJ SniJOĮOp SĮlĮUad 3jp[Shig

SIMVI NUTOLAI 
SW3rSflDN3ZVd IVSMQN ftlS3N3IAl AlSSS

•aCAĮBajĮuoj/d 
•nnXjjs VDWA auiBĮUĮHiBjdjei sbEojAjįou! soc[pi>[ fųSuy

HSO1NIM3VIAI 3ITS3T

i vėsuoki v sararHNiHOJV

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

J. Matulaitis
Ml- . * J A. Majauskas

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0201
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Tautos fondo atstovbės Kanadoje 
veiklos apyskaita

1950 m. pirmam pusmečiui.
Aktyvas The Montreal Ci

ty & District Savings Bank 
$ 2.188.83, kuris susiradę: su
aukota — 1948 m. $ 13k,00, 
1949 m. $ 1,228,88, 1950 $
808,91, The Montreal City & 
District Savings Bank $ 19,04. 
Viso $ 2.188,83.

Tautos Fondo atstovybės 
Kanadoje veiklos apyskaita bu 
vo duota KLCT seimui 1949 
m. kovo mėn. 26 d. su saldo 
minėtai idenai $ 478,51.

Kanadoje Tautos Fondo atsto
vybę, išrinkdami L. Girinį ir 
M. Arlauskaitę.

Finansus tvarkyti pavede M. 
Arlauskaitei ir jos namus adre
su : 6642 — 3-rd Avenue, Kos.e 
mount, Montreal, P. Q. Cana 
Ja numatė laikyti Tautos Fon
do atstovybes Kanadoje būsti
ne.

Nuo Tautos Fondo įsteigi
mo dienos iki dabar Atstovy- tautiečių susįrūpintį sulig reį' 
bė rišasi glaudžiai bendradar
biaudama su VLIKu ir lietu-

Per bėgamąjį laikotarpį au- vių organizacijomis Kanadoje, 
kos plaukė nepastoviai. 1949 
m. pajamose jyra matyti šeši 
mėnesiai su stangiausia suma 
$ 220.16, kuri buvo surinkta 
seimo metu ir pavienė stam
biausia auka $ 10.00 iš A. Pa
lionio, Saskatoon, Sask.

1950 m. pajamose stambiau
sia suma $ 147,92, kuri buvo 
surinkta minint Vasario 16-tą 
Montrealy ir pavienė stambiau 
šia auka $ 10.00 iš Z. Kuprėno, 
Toronto, Ont.

Priaugo procentų $ 19.04.
Visos išlaidos ribojasi suma 

$ 5.88 — raštinės medžiagai ir 
pašto ženklams.

Pagal apytikrį lietuvių skai
čių Kanadoje, iš bendros su
mos, paukotos Tautos Fondui, 
kidkvienam teka — $ 0.15.

Atstovybės pajamų ir išlai
dų knygoje nematyti daug 
vietovių, kuriose gyvena didės 
nis lietuvių skaičius. Jų tarpe, 
išskyrus pavienius kelis, ne
matyti antrosios didumu Kana 
doje Lietuvių kolonijos — To 
ronto, Ont.

Didelė ir nuoširdi auka pri
klauso aukotojams Tautos Fon 
dui. Tačiau pajamų telkimas, 
sulyginus su lietuvių skaičiu
mi yra permažas.

Bendra apžvalga^
Tautos Fondas yra finansų 

telkimas kovai už laisvą, nepri 
klausomą demokratinę Lietu
vą.. Jis veikia prie Vyriausio
jo Lietuvos Išlaisvinimo Komi 
teto.

VLIK'o instrukcijoje pašau 
lio lietuvių organizacijoms sa
koma, „kad, atsižvelgiant į bū 
imą reikalą patvirtinti veiklai 
už Lietuvos išlaisvinimą lėšas, 
laikantis dėsnio, kad kiekvieno 
lietuvio, kur jis bebūtų, yra 
moralinė pareiga prisidėti prie 
tų lėšų sutelkimo, VLIKas 
kviečia visus apsidėti pastovio
mis įmokomis tautos laisvės 
reikalui.

Finansų tvarkytojo prof. J. 
Kaminsko raštu prisiųstai T au 
tos Fondo instrukcijai KLCT 
jjilnai pritarė ir 1948 m. rugsė 
jo mėn. 16 d. nutarė įsteigti

TE L. FI. 2682

Marche BOULEVARD Marke*
SAV. PAUL GUDAS,

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

Finansai yra telkiami Kana
doje priimta aukų rinkimo tvar
J.a.

Pinigai yra laikomi The 
Montreal City & District Sa
vings Bank Account No 8677. 
Jie bus išmokami ir pervedami 
VLIKui nurodžius — pareika
lavus.

Aukas registruoti vedama 
kasos pajamų ir išlaidų knyga. 
Aukotojams išsiuntinėjami kvi 
tai ir jie skelbiami „Neprikiau 
somoje Lietuvoje“ ir „Tėviš
kės Žiburiuose’ .

Į ateitį žvelgiant.
Tautos Fondo tikslas yra di

delis ii kilnus, šventas kiekvie
nam lietuviui. Jam aukota — 
nedaug. Tėvynė, kuri mus iš
auklėjo, išaugino ir davė ištver 
mės nugalėti daugelį sunkumų 
svetimuose kraštuose — kiek
viena auka nėra didelė. Antra 
— žinome, kiekvienas, kad ji 
dabar yra be atodairos planin
gai naikinama nesigailint mū 
sų brolių ir sesių gyvybių.

Gyvename būsinju didelių 
įvykių angoje. Gal būt, lais
vasis pasaulis, norėdamas ii to 
hau būti laisvas, turės daug pa 
aukoti. Stiprindami Tautos 
Fondą stipriname ne tik Lie
tuvos išlaisvinimui priemones 
ir tvirtiname likusių brolių lais 
vės viltis, bet kartu ir statome 
pylimą, kuris turės atlaikyti vi 
ską naikinančią raudonąją tirą 
niją.

Musų paramos laukia Lietu
va, beteisiai, nuolatinės neži
nios grėsmės prispausti ir mir
čiai — vergų daibams į Sibiro 
taigas ištremti mūsų broliai ir 
sesės!

Kreipiant mielų tautiečių, 
gyvenančių aukštai ekonomi
niu atžvilgiu stovinčiame kraš 
te, dėmesį, Tautos Fondo Ats
tovybė Kanadoje laukia ir pa
vienių ir organizuotų Tautos 
Fondui aukų.
Tautos Fondo Atstovybė Ka

nadoje Finjhnsų Tvarkytoja
Marica Arlauskaitė. 

Montreal, 1950. VII. 15.

SEKIME GERĄ PAVYZDI.
Ištįkrųjų staj_gmena, kai atį 

daruis laišką randi keturių 
šimtų peųjkįasdsšimt dolerių 
($ 450)pašto orderį. Skubu 
žiūrėt. . . iš kur tokįa dįdelė 
auka Tautos Fondui?. . . — 
Kanados Lieutvių Bendruome- 
nės Sudburįo Apylinkės Valdy 
bos, kurį surįnko tą gražią su
mą vajaus proga.

Nuoširdų jr tikrai lietuviš
ką ačiū tariu gerbiamoms lie
tuviams už atjautimą skubėto 
mūsų Tautos reikalo. Prie pro 
gos prašau kitur gyvenančių 

kalo. Sekime gerą pavyzdį — 
darykjme vajus ar įvairius pa
rengimus, kad tį k sukeliume 
didesnę pinigų sumą Tautos 
Fonduį.

K. L. B. Sudburįo Apylin
kės aukojusių Tautas Fonduį, 
sąrašas:

Po $ 10; V. Aglinskas, A. 
Bruškevičius, J. Krjaučjūnas, 
M. Meškauskas, K. Rjmkcvj- 
čįus, V. Skilandžįūnas; po $ 
7: K. Šere^va; po $ 6: R. Mal- 
dūnas; po $ 5: V. Agurkjs, V. 
Bačįnskas, A. Baltrifšis, A. 
Barkauskas, J. Beržinskas, 1. 
Česnaįtė, J. C., S. Č., K. Dau
nys, J. Dėdinas, V. Deveikis, 
A. Gaigalas, Z. Gasįūnas, V. 
Gjedrįjcas, V. Grinjus, P. 
Gurklys, J. Indrįulaįtienė, B. 
J., Z. J., S. J., A. Jasįūnas, J. 
Jasinskas, R. Jurgulįs, P. J u- 
telis, A. Juozaitis, P. Kapo- 
čįūnas, A. KjSkjs, J. Kibjckas, 
J. Krįauėialįūnas, V. Krįaučįa 
Ijunas, P. Kraujeris, L. Kul
nys, V. Kuzma, A. Lapjenįs, 
S. Lįaudįnskas, A. Laucius P. 
Lįutkus, A. Lukošjus, P. 
Mįkš|tas, J. Petrėnaę, V. Pet
rovas, L. Razgaįtįs, J. Rim
kus, K. Sagaitįs, E. Sakalaus
kas, P. Semežys, A. Semežys, 
VI. Skilandžjūnas, A. Grįcįus, 
Ed. Steponavičius, P. Skįian- 
džįūnas, J. Skilandžįūnas, V. 
Skrįpkus, V. Staškevičius, P. 
Snįegaitįs, P. Šjpelįs, S. Šla- 
kaitįs, S. Tolvaišą, P. Urmelįs,
J. Vaįčelįūnas, E. Varįenė, V. 
Vismantas, A. Zlatkus, M Že 
maitjs, A. Žįlėnas, V. Žįžys,
K. Žukauskas; po $ 3: Paulai- 
tįs, G. Sadauskaitė; po $ 2: 
R. Bagdonas, J. Dženkaitįs, J. 
Garšva, M. Gležnys - Glen, M. 
A. Mikš<as, B. Mulevįčjus,, K. 
Ožatas, J. Paulaįtįs, Poderįs, 
G. Petrėnįenė, A. Ručkujytė, 
J. Šjmkus, J. Šyvokas, J. Stan 
kevjčius, M. Strįuškįenė, F. 
Tįknius; po $ 1: S. Kėkštas, J. 
Juknevįčjus, V. Povilaitis, po 
$ 0,50: P. Gabrėnas, J. Lubįs.

Vjso $ 450.
Iš Montrealjo P. Bronius 

Mozūras Tautos Fondui įteikė 
$ 10.—. Ačiū labaj.

Marįja Arlauskaite.

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

redakcija ir skaitytojai.

Wįi n n i p e g
MŪSŲ GYVENIMAS MARGAS, KAIP GENYS.

Winnipego lietuvių koloni
ja, girdėdama iš kitų vietų, 
kad „ten gera, kur mūsų nė
ra’*, pradėjo tos laimės ieškoti 
ir todėl gerokai sumažėjo. Bet 
pasirodė, kad tai tiktai propa
ganda. Todėl kai kas jau pra
deda sugrįžti.

Sumažėjusi ji dar gerokai ap 
■'ingo. Bendruomenės susiiin- 
kimo nebuvo visą pusmetį. Pir 
ma gana judri, dabar tartum 
apsnūdo ir net paskutiniame 
susirinkime, kuris įvyko liepos 
16 d., nesugebėjo išsiaiškinti, 
kodėl ligšiol KLB-LOKas ne
patvirtino vietinio apylinkės 
organizacinio komiteto. O, 
kiek girdėti, nepatvirtino to
dėl, kad Winnipeg© yra kelios 
organizacijos. Pagal gi KLB- 
-LOKo patvarkymus, visur, 
kur veikia ne viena, bet kelios 
organizacijos, Apylinkės Lai
kinasis Organizacinis komite
tas sudaromas iš visų veikian
čiųjų organizacijų atstovų, ku 
riuos kiekviena organizacija 
deleguoja. Įdomu, kad pirmi
ninkas konstatavo, jog ALOK 
-as nepatvirtintas, bet neatkiei 
pė dėmesio į KLB-LOKo raš- neįeitų naujų veiklių jėgų, 
tą, kuriame aiškiai pasakyta, 
kodėl nepatvirtintas. Ir ko
dėl klausimas dar neišsiaiški
namas, jeigu kas randama ne
tvarkoje?

Iš to matyti, kad organizaci-

nis mūsų gyvenimas nėra tvar
koje. šešis mėnesius be susirin 
kimo, bet ne be veikimo, nes 
čia per tą laiką susidarė tūlos 
organizacijos, o KLTarybos 
žmonės, matydami, kad Bend 
ruomenes skyrius neveikia, vie 
ton jo imasi iniciatyvos kiti, — 
sukruto ir rugpjūčio 2 d. 8 vai. 
vakaro ruošia klubo pata’pose 
veiklos atnaujinimo fiankietą.

Įdomiausia mūsų kolonijoje, 
kad ji nieko nedaro Lietuvos 
gelbėjimo reikalui. Kitos ko
lonijos šimtus dolerių surenka 
Tautos Fondui, o Winnipe- 
gas?
. Tai vis organizacijos negala 
vimai. Juos didina dar klubo 
i eikalai, kurie ligšiol nesusiiau 
kia tvankos. Klubas naujai
siais ateiviais naudojasi, bet na 
riais neįsileidžia. Kaip užšaldė 
duris dai žiemą, tai net ir pot- 
vinis jų neatplovė. Kažin kuo 
pasibaigs šis užšaldymas, kai 
ateis sunkesnės dienos? O 
jos ateis. Tepagalvoja (jei dar 
turi galvas) tie, kurie pasiėmė 
policininkų rolę ir apstatę klu 
bo duris NKVD, kad pro jas

Galų gale, taip jau išeina, 
kad 
voti 
mo, 
r.ių,

Winnipegui reikia pagal- 
dėl margojo savo gyveni- 
kuris turėtų tauti gražes- 

.malonesnių spalvų. . .
Tr.

Sanatorijoje gydosi viena lie 
tuvaitė Konstancija Juciūtė. 
Tai ir visi. Daugiau neteko nei 
susitikti, nei išgirsti čia gyve
nant.

Norime priklausyti Kanados 
Lietuvių Bendruomenei ir vi
sas pareiga^, deramas lietu
viams, atliksime sąžiningai.

auksime nurodymų ir drau
ge „Nepriklausomos Liet-vos“.

Nauji ateiviai.

Samoningi lietuviai
Ste Agathe des Monts, P. Q. 

Jau du mėnesiai kai atvykome 
<š Vokietijos į šią Kanados vie
tą ir čia gyvenome, o dirbame 
sanatorijoje.

Lietuvių čia kaip ir nėra, nes 
tiktai vienas Juozas Petraus
kas, kuris čia atvykęs 1926 me 
tais ir taip pat dirba sanatori
joje. Tš tebegaunamo laikraš
čio spėjame, kad čia dar būta 
Danutės Krasauskaitės, bet 
mes jos neradome.

NORTH BAY GYVENIMO FAKTAI.
sakyta kalbų ir sugiedota il
giausių metų.

Atsisveikinimo momentu 
gaila buvo palikti nuoširdžiuo- 
sius sudburiečius ir nejučiom 
išsiveržė žodžiai: iki pasimaty
mo.

Atrodo, kaa ir kitos mergai
tės yra pakelusios sparnus kaž 
kur skristi. Šiaurės sūnus.

BOLŠEVIKAM RINKLIA
VA NESISEKA ■

Vancouver, B. C. Šiame 
didmiesty yra daug gerų lįetu 
vjų. Bet yra ir bolševikų, ar
ba, kajp jje patys save vadina, 
„progresyvių“. Vieną kartą 
bolševįkai suagįtavo kažkokią 
rįnklįavą bilševikų nauda], ir 
du progresyviai atsilankė rjnk 
darni aukas pas vieną jauną 
moterį, jr tos moters paprašė 
bolševįkų naudai aukos. Mįnė 
toji moteris paaišfcįno tjems 
rinkikams kad jos, tos moters 
tikras dėdė įr dėdienė įr taip 
pat tikra teta jr tetėnas su šcį-

Nelauktai gavo iš vyskupo 
paskyrimą išsikelti į Sault Ste 
Marie mūsų mažosios koloni
jos gerb. kunigas Ant. Sabas, 
kuris nuo vasario mėn. atvykęs 
iš Vokietijos išbuvo North 
Bay iki liepos 4d.

Mes linkime gerb. kunigui 
sėkmės naujoje vietoje ir išlai
kyti tokį pat tolerantiškumą, 
kaip pas mus.

Kitas taip pat nelauktas įvy 
kis, davęs progos pasilinksmin 
ti, tai Ad. Mickutės iš North 
Bay su VI. Vismantu iš Sud- 
burio vestuves, įvykusios lie
pos 8 d. Sudburyje. Sutuokė 
anglų katalikų bažnyčioje lie
tuvis kunigas Vik. Skilandžiū- 
nas. Grįžus iš bažnyčios, jau
nieji buvo sutikti lietuvišku pa 
pročiu su duona ir druska jau 
nosios motinos, kuri čia atosto 
gavo atvykusi iš USA. Gra
žios vestuvinės vaišės vyko 
simpatingų p-nų Semedžių na
muose. Vaišių metu buvo pa-

LAIŠKAS IŠ LAIVO.
Brangūs tautiečiai,

Su maloniu nustebimu ga
vau pirmą „N L“ siuntą šiame 
uoste, po 2 mėn. kelionės.

Visų pirma skubiai graibs
tau žinutes, kas dedasi mūsų 
Montrealy, su kurio veikimu aš 
pats betarpiškai buvau suriš
tas.

Malonu girdėti, kad dramos 
t-pė uoliai vakarais „drumsčia“ 
ramybę Verdune, kad mūsų ok 
tetas progresuoja po mano iš
vykimo ,kad, pagaliau, šaunieji 
krepšininkai bando jėgas taip 
savęs. . . ■ -

O mes jau aplankėme keliom <. 
liką Centr. Amerikos uostų, jų 
tarpe — žavingą Kubos salą su 
Havana ir iš Karibų jūros per 
garsųjį Panamos kanalą įsmu
kome į Pacifiką.

Teko iš arti stebėti garsųjį ( 
„Missouri“ kreiserį, iš kurio 
McArthur paklupdė Japoniją. 
Šiaip karinis judėjimas labai gy 
v as.

Mes irgi judam. Kas bus ry
toj — nežinom. Viena aišku, 
kad iš Los Angeles turime pa 
siekti Vancouver, B. C.

Šiek tiek apie Los Angeles 
didmiestj ir apylinkes:

Kaip žinoma, šis miestas kon 
centruoja didžiausią aviacijos 
pramonę, o vykstant autobusu 
teko važiuoti per ištisus miš
kus naftos bokštų. Bendrai 
tai labai aukštas industrinis U. 
S. A. kampas, kas labai primi
nė Ruhr‘o kraštą Vokietijoj,— 
kam teko keliauti pro Dussel- 
dorfą, Diuisburgą, Esseną etc.

Neturėdamas jokio adieso 
nei pažįstamo neturėjau pro
gos sueiti į kontaktą su Los 
Angeles lietuviais, kurių čia, 
kiele girdėjau, gyvena išsisklai 
dę šioje milžiniškoje žmonių 
jūroje. Bandžiau gauti bent 
kokio lietuvių centro adresą 
per uosto organus, bet veltui. 
Be to kitas sunkumas, kad šis 
uostas nuo didmiečio apie pus
antros vai. autobusu ar trau
kiniu.

Bendrai tai ideali vieta pra
leisti porai savaičių. Palmės pn 
mena, kad čia niekuomet nesti 
sniego, o be to gi garsusis 
Hollywood* as — Los Angeles 
kaimynystėj. Tai tiek šį kartą. 
Lauksiu „NL“ Voncouvery!

Jūsų DNB.
Los Angeles, Calif.
1950. VII. 22.

mom 1947 m. Lietuvoj tapo 
bolševįkų suimti įr išvežti į 
S’įbiro vergų jr mįrtjes stovyk 
las.

— Ir aš, — sako toji mo
teris, — dar duosįu bolševi
kams aukų?

Bet bolševįkų rinkikai vįs- 
tjek nesiljovė įkalbinėję tą jau ( 
ną moterį, kad aukų reikja duo 
tį bolševjkams įr tiek. Minė
toji moterįs išėjo įš kantry
bės įr grįebė šluotą. Bolše
vikai tik šluotos paklausė.

Lietuvos pilįakalnis.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

Dėmesio šeimininkėms!
Gerįausį pasirinkįmą aukščiausios rūšies vįsadai šviežio maįsto produktų bei rinkti

nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

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

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

G.M. Grosery
5292 Bannantynę Avė (kampas Melrose) Verdun.

Priimame užsakymus telefonu HE 0991 įr pristatome į namus.

XX.: XX 1 KK" KK xxrzzxK

Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. saliami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarin. (400 g)
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$2.10
B. 20 sv. cukraus - $ 3.60
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 laukų 
2 sv. margarino 
2 sv. degintos kavos 
1 sv. šokolado

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

Siuntinys Nr. 25
E. 10 sv. grynų kiaulinių 

taukų .... $ 4.60

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

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

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

UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOL AIDA.
C. 15 sv. grynų kiaulinių

taukų ............ $ 5.75
D. 37 sv. grynų kiaulinių

taukų............ $ 10.50

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sV. deg. kavos $ 5.80

B. 5 sv. degintos ka
vos 5 skard, dėž. $ 6.10

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

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

1 sv. pieno miltelių
2 sv. degintos kavos
4 ozs. arbatos 
Vi sv. šokolado
Siuntinys Nr. 74—$4.70
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs. nedeg. kavos

sv. 2
sv. 2

Isv. 2

1 
1

ozs. avižinių dribs.
ozs. cukraus
ozs. pilno rieb. sūr. 
šokolado
(400 g) margarino1 dėž.

1 sv. pieno miltelių

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

1 sv. ryžių
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 o»s. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dešros
1 sv. 2 ozs. sūrio
1 sv. 2 ozs. degintos kavo»
1 sv. ryžių
Siuntinys Nr. 93—$6.95 <
5 sv. degintos kavos
5 sv. kiaulinių tauKų
Siuntinys Nr. 94
A. 5 Yi sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
G. 5 sv. kakavos ..
Z. 10 sv. džiov. slyv.
I. 5% sv. margar.

$4.50
$4.80
$3.40
$3.60
$3.50
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PASKUTINĖS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS DIENOS 
davikiškąjį nutarimą. 

Bet kol J. Paleckis skubina 
si prie Stalino saulės, pasižiū- 
lėkime, ką gi daro pats Stali
nas su mielu savo draugu Uit 
J erių ?

Hitlerio raštinėse rastieji 
Stalino su Hitleriu susirašinė
jimo dofkumentai rodo, kad 

tarp Maskvos ir Berlyno 
vyko labai jaudinančios de
rybos dėl Lietuvos, Lat

vijos ir Estijos, 
bet ypač sunkios — dėl Lie 

tu vos, kun S. Rusijos grobi
kams ypač buvo svarbi ir labai 
rūpėjo. Štai, liepos 24 d. Vok. 
užs. reiK. m-jos memorandu
mas :

Woerniaua as grąžina Lietu 
vos ir Latvijos ministenama jų 
notas, pareiKsuamas, galįs pri
imti tik patiektas jų vyriausy
bių vardu. Woermann rašo:

„Lietuvos ministeris infor
mavo mane, kad savo vardu jis 
pasiuntė protesto telegramą 
Lietuvos vyriausybei, protes
tuodamas prieš rezoliuciją, ku 
r:a Lietuva inkorporuojama į 
Sovietų Sąjungą, pareikšda
mas, kad tą rezoliuciją jis ne
laiko privaloma Lietuvos gy
ventojams, tautai nei jam pa
čiam’ ‘.

Iš Estijos ministerio Woer- 
nann as protesto notos visiš
kai net\epriėmęs. Pagaliau 
Woermann į 
trims ministeriams, kad, jei jie 
ir kiti pasiuntinybių nariai, 
įskaitant jų šeimas, nori, gali 
pasilikti Vokietijoje.

Kaip matome iš slaptųjų do
kumentų, Vokietijos užsienių 
reikalų ministerijos valdinin
kas iš Lietuvos priėmė Lietu
vos ministerio Vokietijai rastą, 
o jau iš Latvijos ir Estijos nei 
nepriėmė. Matyti, Hitleris, 
pataikaudamas Stalinui, protes 
tų priėmimu nenorėjo erzinti 
Stalino. ’

Savo ruožtu tarptautinei pa 
dėčiai nelengvėjant, Hitleris 
eina dar toliau ir tenkina Stali 
no prašymą, būtent — slaptuo 
ju susitarimu numatytąjį

Lietuvos „Suvalkų trikam
pį“ skirti Vokietijai, per

leidžia Sovietų Rusijai, 
kas matyti iš šio pačio Ribben- 
tropo rašto į Maskvą:

Rugpjūčio 2 d. Ribbentropo 
telegrama Schulenburgui

Prašome painformuoti po
ną Molotovą, kad Reicho vy
riausybė pnpaŽĮsta Sovietų vy 
riausybės norą, ka<L Vokietija 
paliktų Sovietų Sąjungat tą 
Lietuvos dalį, kuri buvo pri-

A** ’
(Atkelta iš 2-ro pusi.) 

skolų išieškojimas šioms įmo
nėms iš privačių asmenų.

Liepos 27 d. įvykdyta Lie
tuvos bankų, kredito draugijų, 
taupomųjų našų, draudimo įs
taigų, lombardų ir privačių as 
menų seifų bankuose nusavini 
mas t. y. atėmimas iš jų savi- 
nikų ir atidavimas partijai. 
Nusavintas taip pat Lietuvos 
valstybinių Įstaigų tarnautojų 
per eilę metų sudėtas pensijų 
ir pašaipų fondas ir paimta par 
tijai grynais jnnigais 35.500. 
0U0 litų. į šį pensijų ir pašal- 

fondą vien tik 1939 metais 
1.*000 Lietuvos valdininkų bu
vo sudėję 10.000.000 litų. Dau 
gybė paliegusių ir pasenusių 
pensininkų iš šio fondo turėjo 
savo pragyvenimą iki mirties 
valandos ir buvo jo lėšomis lai 
dojami.

Iš auksakalių ir visokių bran 
genybių krautuvių buvo surink 
ti visi dirbimai iš brangiųjų me 
talų. Žmonės liko stačiai api
plėšti.

Liepos mėn. 28 d. nutrauk
tos valstybinės pensijos ir pa
šalpos įvairių tikybų dvasinin
kams, visos pensijos sumažin
tos iki 300 litų mėnesiui ir vi- 
*ai pensijos nemokama, jei pen 
siriinko šeimoje vyras ar žmo 
na uždirba daugiau 300 litų mė 
nėšiui.

Liepos 29 d. paskelbtas pra
monės nacionalizacijos - nusa
vinimo įstatymas, galiojęs nuo 
liepos 26 dienos. Visos pra
monės įmonės, kuriose dirbo 
daugiau kaij 20 darbininkų ar 
ba dirbo 10 darbininkų su va
rikliais arba mažiau 10 darbi
ninkų dirbo su mechaniniais 
varikliais — atimtos iš jų savi 
nin^ų ir perduotos valstj bei 
su visais trobesiais, įrengimais 
ir kapitalais. Daugybė Lietu
vos įvairių įmonių ir įmonėlių 
atsidūrė valdžios žinioje, o dau 
guma jų buvusių savininkų pa 
skelbti „liaudies priešais“ ir, ją kalbą, perduotą Kauno ra- 
kaip taisyklė, savo įmonėse ne 
gaudavo net eilinio darbininko 
darbo, nors iki tol kartu su sa 
vo darbininkais dirbdavo.

Įsakyta privatiniems asme
nims iš jų indėlių bankuose ir 
kredito įstaigose mo;kėti tik po jo žodžiai buvo: 
250 litų kiekvieną mėnesį. Tuo 
būdu pinigus laikiusieji nan- 
kuose asmenys galėjo gauti 
mėnesiui ne daugiau 42 dole
rių.

Liepos 30 d. uždaryti Lietu
vos Preybos, pramonės ir ama
tų rūmai, kurių patalpas užė
mė sovietų kariuomenės šta
bas.
Ketvirtoji ataka prieš spaudą.

Tai buvo ir paskutinė, nes 
po to laisvosios spaudos jau ne 
beliko n, ei iš pavadinimų. Man 
tai buvo didelis smūgis. Aš dar 
tebegulejau po operacijų Lietu 
vos Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėje. Dar nebuvau pasvei
kęs. Ir štai liepos 31 dieną at 
neštieji laikraščiai — „Lictu-

vos Žinios“, kurios tiktai 1939 
metais paminėjo 30 metų su
kaktuves, ir „XX Amžius“ bu 
vo su paskutiniais vedamai
siais, kuriuose patys tie laikiaš 
čiai rašo, jog jie nereikalingi. .. 
Dar caro valdžia 1909 metais 
leido „Lietuvos Žinias“, o ko
munistų valdžia, kuri ir šian
dien skelbiasi laisvės šalininke, 
uždarė. Tokiu būdu buvo lik
viduoti nepriklausomos Lietu
vos spaudos vardai, nes visi 
laikraščiai buvo pagrobt' jau 
pirmomis SSRS Lietuvos oku- 
I acijos dienomis.

Nors tai buvo iš anksto ži
noma, kad kitaip ir būti nega
li, nes komunistai niekam nė 
trupinio laisvės nepripažįsta, 
bet skaudus buvo pats likvida
vimo faktas, kuris buvo paryš 
kintas bjauriais vedamaisiais, 
kaip vėliau sužinojau iš po ma 
nęs buv. red. A. Rūko, buvo 
prisiųsti iš Lietuvos komunis
tų partijos sekratoriato. Vadi 
naši,

Maskva suredagavo nepri
klausomos Lietuvos spau

dos antkapines kalbas.
Na, bet tuiėkime vilties, kad 

komunistiniams tironams ant
kapines kalbas suredaguokime 
mes. ..

Dabar tiksliai neatsimenu, 
buvo tai liepos paskutinės die
nos, ar rugpjūčio 1 diena, ka
da su tam tikra palydinę pom
pa Maskvon iš Kauno išvyko 
„liaudies seimo“ delegacija, ve 
žiną brangiai įrištus Stalinui 
raštus
jis „teiktųsi“ Lietuvą priimti 
Sovietų Sąjungon.

Kauno geležinkelių stotyje, 
delegacijai išvykstant, buvo su 
ruoštas palydimasis mitingas.

Aš gulėdamas Lietuvos RK 
ligoninėje prie Įgulos bažny
čios aikštes, kurioje buvo taip 
pat garsiakalbis, taip pat gir
dėjau J. Paleckio išvykstamą-

čelobitnuju“, kad

dijaus. Žinoma, kad visos so
vietinės kalbos yra trafareti
nės: du žodžiai apie reikalą, o 
kita — garbinimas Stalino ir 
komunistų partijos. Ir J. Pa
leckis taip kalbėjo. Esminiai

,,Vykstame j Maskvą par
vežti Lietuvai Stalino 

saulės“.
Reikia pasakyti, kad šiuos 

žodžius da. ne visi Lietuvos 
žmonės suprato, nes dar neži
nojo, kaip gi ta Stalino saulė 
turi atrodyti. „Liaudies sei
mas“ venge plačiai garsinti iš-

ANGLIJOS LIETUVIŲ 
NAUJIENOS

Nenorį vestjs — mokėk 
alįmentus,

Haljfaxe savo laįku Kazys 
Adomavičius vieną lieutvaitę 
mylėjo jr vesti žadėjo. Karš
tos meilės pasėkoje mergaitė 
tapo nėščia. Kazelis, apie tai 
sužinojęs, nuo jos nusisuko ir 
net girdėti njeko nenorėjo. 
Gimus kūdikiui, moteris atsi
rado nepaprastai sunkiose są 
lygose. Ji įskėlė teisme jam 
kylą, kad vestųsi ar mokėtų 
vaikui išlaįkymą. ~ 
tų sąlygų atsisakė, bylą net du 
’kartu atidėliojo įr advokatų 
pagalba stengėsi išsisukti. Ta
čiau, birželio mėn. 19 d. anglų 
teismas Halifaxe, išnagrinėjęs 
bylą įr turėdamas aiškius įro 
dymus, priteisė mokėtį po 16 
šilingų savaitėje, įkį vaįkuį su 
kaks 16 metų amžiaus. J, J'tįs,

Pagerbtas mkt. J, Povįlaičio 
atminimas.

Apie mkt. Justino Povilai' 
čio staigią mirtį, buvo jau ra
šyta „N. L. " Nr. 8. Tačįau 
šja proga pravartu jjfimįntį, 
kad Justinas įr miręs neužbai
gė tremties kelįo. Pirmiau bu 
vo palaidotas masiniame kape 
įr tik po kurįo laiko jo kūnas 
buvo perkeltas į atskirą kapą. 
Liepos 16 d. buvo surengtas 
kapo pašventinimas. Po kapo 

pareiškęs visiems pašventinimo ceremonijų, ku
rias atljko kun. J. Kuzmickįs, 
buvo pasakyta keletas kalbų.

Ilsėkis Ramybėje brangusis 
Mokytojau. Tavo išauklėtieji 
Lietuvos sūnūs ir dukros Ta
vęs nepamirš. Tėvynėje su
švitus laisvės rytui, Tavo kū
nas bus parvežtsa į taįp Tavo 
numylėtą Zanavįkijos Šveica
riją — Sudargą. J. J'tįs,

Kazys ir vėl ,,nudegė“
Bradfurde gyvenąs Kazys 

susipažįno airę mergelę. Pa
mažu įsįliepsnojo didelė meį' 
J e įr rezultate mergaitė laukįa 
kūdikįo. Jos tėvaį Airijoje jos 
net išsižada. Anglė šeiminin
kė jau krausto iš kambario. To 
kįoje padėtyje mergaitė atsi
dūrus, kreipėsi pas aįrįų į r lie- 
< m M m- ■■ H ■ ... ........... ...
skirta Vokietijai Maskvos su
tartimi. Tai sudaro žymų pa
kitėjimą Maskvos sutartyje 
Vokietijos nenaudai. Dėi to, 
kol Reicho vyriausybė galės tą 
įeikelą apsvarstyti detaliai, aš 
norėčiau išgirsti quid pro quo 
pasiūlytų Sovietų vyriausybė.

Ribbentrop“.
(Bus daugiau).

BALFo atstovybės Europo 
je patiektais duomenimis iki 
š. m. gegužės 31d. lietuvių jš 
emigravo į: 
Argentiną 
Australljją

Pastarasis

568
8 725

3 Ljet. žydaj.
Angliją 3 361
Belgiją 716
Boliviją 18
Braziliją 381
Kanadą 7 739

ir 22 Liet, žydaj.
Čįlę 56
Kolumbiją 224
Kubą 2

įr 1 Lįt. žydas.
Prancūziją 390

jr 24 Liet* žydaj.
Pr. Maroko 24
Izraelį — ir 1107 liet, žydai.
Italjją 3
Luxemburgą 6
Olandiją 28
N. Zelandiją 177
S. Rodezįją 1
Panamą 3
Paragvajų 11
Perų 4
P. Rodezįją 3
Švediją 25
Šveįcariją 8
Pjetų Afriką 12

jr 5 Ljet. žydai.
Turkiją 4
USA 21 191

ir 302 Liet, žydą,į.
KZL-J------- HK'L- MMA MM M

Urugvajų 
Venezuelą 
Kjtas vaisi, 
viso:

Lietuviu emigracijos duomenys
9 

791
25 

44 505
itįĮL464 Liet, žydai.

ikį š. m. gegužės pabaigos iš
emigravo į 30 valstybių.

Per tą laįką lietuvių repa- 
trįavo: iš Britų zonos 731, įš 
Prancūzų zonos 7, iš US zonos 
211 ir jš Italįos 1. Iš vįsp lie
tuvių iki š. m. geužės 31d. re- 
patrįavo 949. Pažymėtina, 
kad Lietuvos žydų per tą laįką 
nė vįenas nei a reepatrijavęs į 
Lietuvą.

KIEK IR KUR YRA 
LIETUVIŲ TREMTINIŲ
Lietuvių tremtinių yra se' 

kančiose šalyse; Vokietijoj yra 
apįe 10.000, įš kurįų gales 
emigruoti į Amerįką čpie 
7.000; Austrijoje yra 335 ir 
jš jų įšvyks į Amerįką ar į ki
tas šalis apįe 200; Italijoje yra 
155, įš kurių tjkįsi išemigruo
ti apįe 50; Šveicarijoj yra 
apie 125; Prancūzijoj dar yra 
likę 800, įš kurių tįk vįenas kį 
tias galės emigruoti į kįtūs 
kraštus; Belgijoj yra 200; Da 
nįjoj — 150 jr Švedijoj apįe 
30 lietuvių.
nro-rtnnnnnnnr

tuvių kunigus jr prašė jų įn 
lervencjjos, kad pastarsais ją 
vestų. Tačįau Kaziukas nuo 
vedybų purtosj. Nuo jų nesun 
ku išsįsuktį, bet nuo alimentų 
mokėjimo, tai jau ne. Nieko 
nepadarysį. Tėra tįk dvį išei
tys. J J'tįs.
Vykdomas lįetuvįų surašymas

Djdž. Britanijos Lietuvių 
Sąjunga per savo skyrius, kį- 
tas lietuviškas organizacijas jr 
paskjrus asmenis vykdo visuo
tinį lietuvių surašymą. Tam 
tikslui yra išleistos net 14 
klausimų specialios ankietos. 
Surinktos žįnįoj bus perduo
tos Lietuvos Generaliniam 
konsului New York“ e į su Jaro 
mą pasaulio Ijetuvju kartote 
ką.

Darbas vyksta pilnu tempu 
ir bus užbaigtas įkį rugsėjo 
mėn. 1 d. J J-tįs,

K

PAIEŠKOJIMAI
— J. Adam (Addkauskas), 

1078 Osborne Ave., Verdun, 
Montreal, prašo atsiliepti An
taną Skeiverj, gyv. Albertos 
provincijoje.

— Povilas Kvietkauskas, 
1730 Grand Trunk, Montreal 
ieško Julijos Senionytės, atvy
kusios Kanadon š. m. gegužės 
mėn.

— uozas Džiaugis, 429 Mof 
fat Ave.» Verdun, Montreal, 
ieško Vineviciaus (Jono?).

— Prašau atsiliepti Stygą 
Žaną, arba žinantys jį prašau 
pranešti man jo adresą žemiau 
duodamu adresu: Jonas Venc
kus, 252 E, 12 Ave, Vancou
ver, B. C., Canada.

— Vincas Paukštys iš To
ronto prašomas atsiliepti ar- 
l a žinantieji jo adresą praneš 
ii Dominion agencies, 16 Wool 
worth Blgd., Port Arthur, 
Ont. jam svarbiu reikalu.

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave., VERDUN 
Tel HE 4547 ■ ■

Į Lietuviška moterų kirpykla
Darn finlravirnn nncmpfi nine iv irnmnalailriiiaDaro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri

zavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su 
darome daibo, buto garantijas, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 

duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame viso
keriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų lie
tuvių interesus, jums patarnavimus atlieka teisininkai 
ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos univer
sitetuose.

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

ŽINIOS TIESIOG IS EUROPOS! ‘ 
Išgirskite žinias ir savo mėgiamą raaio pro-, 
gramą tiesioginiai iš Europos ir Azijos stočių 

garsiuoju PHILIPS aparatu.

Nemokamas priedas — viso pasaulio radijo 
trumpųjų oangų rodiklis.

Reikalui esant lengvos išsimokėjimo sąlygos.

Bruno COUSINEAU
6225 Monįk Blvd., Ville Emard, Montreal.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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

==»«===»*
TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni 

ką atsilankykite

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av.), VILLE LASALLE.
" ~l_ "L **.. *T “■ ■ ** 1

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 
LAIDOTUVIŲ \

DIRE KTORIUS
/ J. H. BENOIT x

Funeral Director r X
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA FASIRUO8ES PADĖTI

f f AMherst 06942102 FULLUM ST.

ĮSIGYKITE LIETUVIŠKAI — ANGLIŠKUS ŽODYNUS!
Ar norėsi greičiau išmokti 

angliškai, ar palgilįnti savo 
kalbos žinias, vįs pasiges) žo 
dyno. Tat, jei dar nesj įsigi' 
jęs tokįo kalbos šaltinio, įsi
gyk
V. Pėteraačįo Lįetuvįškaį —

Angliškus ŽODYNUS, —
Juose rasi vįsus kasdįeninįus 
žodžius, svarbiausius gyvosios 
jr rašomosios kalbos posakius.

Djdysis Ljet. ■ Angį, žody

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

Žodynatį gaunami, prisįun- 
čjant pašto perlaidą šįuo adre
su :

I, Andruškevįčienė,
5155 Bourbonnįere, Apt. 6, 

Montreal, Que.

ATEITIS BE ROPE SCŲ, 
ŠEIMA APRŪPINTA.

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

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

mažamečius vaikus.
Infornyicij'as teikia ir apdraudimą atlieka

skirtas atstovas:
JONAS BERŽINSKAS,

ir draudžia 
ir specialiai

naujai pa-

; 88 Annetta St., Toronto, Ont., telef, LY, 2816. ;
' P. S. Draudimas atliekamas ir provincijoje gyvanan-
Į tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais). '

i Hmu lįfii mini'i

LAROSE & LEFEBVRE
Nejudomas turtas.

‘ Lietuvis atstovas A. ŽARNAUSKAS (A. J. Zarnon). 
Sąžiningai patarnaujame 1 etuviams, perkant bei par
duodant namus ir visų rūšių biznius.

1 ’ Duodame išsimokėjimui su 1 ir 2 mortgage.
I 2057 St, James St. W., Montreal. Tel. WI 0227 

(Dieną ii naktį) 
-i—f*--—

JOE HAVER
Radio Tarnyba į

Taisomi visų rūšių aparatai.
TELEFONAS

63 ST. CLAIR AVE. EAST. TORONTO
RAndolph 4708.
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Paskelbtas komunistų 
pikietavimas

Susirinkimo vieta: geguži- šią gegužinių aikštę, iš kur bus 
nių — piknikų vieta. einama pikietuoti mūsų tautos LIETUVOS GENERALINIO KONSULO PASISAKYMAS

Žengdami paskutinį žingsnį 
iš Lietuvos žemelės, kiekvie
nas dvasioje prisiekėme dirbti 
Lietuvos garbei, savo tautos 
naudai.

Šiandien mums pavyzdys — 
likę broliai Lietuvoje. Kad pa
teisintume save prieš brolius 
darančius kruvinąją auką — sa 
vo priesaiką vykdykime. M il
sų pareiga kelti lietuvio vardą, 
supažindinti svetimuosius kas 
mes buvome ir esame, parody
ti mūsų dvasinį lobyną.

Tą išiyškinti vina iš populia 
riaušių, kitiems suprantamiau
sia priemonė — daina ir tauti 
niai šokiai.

D. L. K. Vytauto Klubo cho 
ras maloniai kviečia visus 
mėgstančius dainą ir T. šokius 
jungtis į chorą. Kiekvienas į 
šį indėlį įneškime ir savo dalį, 
kad daina - šokiu galėtume Ka 
nadoje reprezentuoti lietuvius.

Artimiausi choro planai:
1. Dalyvavimas rugsėjo 8 d. 

minėjime,
2. Bendras pabaltiečių Ųie- 

♦uvių, latvių, estų) koncertas,
3. Lietuvių koncertas,
4. Bažnytinis koncertas.
Be to, artimiausiu laiku — 

ekskursija. Chore sitkoncent- 
inotos visos stipriausios pajė
gos: chorą ir oktetą veda muz. 
p. A. Liesina; tautiniams šo
kiams vadovauja montrealie- 
čiams gerai pažįstama šokėja 
p. G. Šimaitienė; praeitam se
zonui, (manau neatsisakys ir 
šiam) talkininkavo: operos sol. 
E. Kardelienė, dainininkė p. 
žaganavičiūtė, jauna, bestudi
juojanti dainininkė p. A. Stra- 
vinskaitė, visų žinomas pianis
tas p. Smilgevičius.

Taigi dar kartą kviečiame 
naujus dainininkus. Repetici
jos ir balsų patikrinimas bus 
šį penktadienį, t. y. 11. VIII, 
8 vai. vak. Lietuvių V. D. L. 
K. klube (2161 St. Catherine 
East).

Bendrai, repeticijos įvyksta 
antradieniais ir penktadieniais.

Dirigentas ir choro seniūnai.
DĖMESIO MONTREALIO 

MERGAITĖMS
Montrealio skautės rugpjū

čio 20 — 23 d. d. rengia 3 die
nų stovyklą mergaitėms nuo 8 
— 15 metų amžiaus. Kelionė 
nemokama, maistas kainuos 
$ 2.50 kiekvienai. Užsirašyti 
iki penktadienio, rugpjūčio 18 
d. pas Ireną Kibirkštytę 2567 
Montgomery St., kun. A. Vil
kaitį 3426 Parthenais St. ir 
Augustiną Kudžmą, 214 — 2 
Ave Ville Lasalle.

Stovyklai vadovaus pask. 
Ireiya Kemežytė - Lukoševičie
nė.

SEKMADIENINIAI „NL“ 
SUBUVIMAI

tylame ore bus tęsiami ir atei
nančiais sekrųadieniais, kaip ir 
visuomet, popietiniu laiku, 
maždaug nuo 2 valandos po 
pietų.

Tiktai šį sekmadienį, rugpjū 
čio 13 dieną, paskelbtas susirin 
kimas popietinių pobūvių vie
toje - valanda, nes tą dieną or
ganizuojamas „progresyviųjų“ 
pikietavi'mas.

LABAI YRA PATOGU
„N L“ prenumeratą apsimokėti 
„NL“ piknikuose - gegužinė-

PARDUODAMA 
virtuvinė krosnis (pečius), kū 
renama gazu (gesu) „ir alie
jum, bet galima pertaisyti 
kūrenti anglimi. Kreiptis 6544 
—3rd Ave, Rosemount.

ROSEMOUNTE,
11 Avė, išnuomojamas jaukus 
mebliuotas kambarys. Pilnas 
naudojimasis virtuve, kasdien 
vonia, telefonas, rytais kava ar 
ba arbata; arti tramvajaus ir 
autobusas. Skambinti vakarais

GR 8862
M W -MM1."

KAMBARYS
Su visais patogumais kamba
rys viengungiams arba šeimai 

su vienu vaiku.
1286 Valiquette Ave, 

Verdun.

se, nes ten galima ne tiktai ap 
simokėti prenumeratą, bet ir 
maloniai ir sveikai praleisti lai 
ką, o kas mėgsta, ir gerai pasi
šokti.

DRAMOS TEATRAS 
PAKVIESTAS 

HAMILTONAN
Montrealio Lietuvių Dra

mos Teatras gavo malonų pa
kvietimą iš Hamiltono Dramos 
būrelio suruošti „Živilės’ ’ gas 
troles Hamiltone. Pakvietimas, 
kiek teko patirti, priimtas. Da 
bar susirašinėjamą dėl gastio- 
lių organizavimo detalių. Dra 
mos teatro gastrolės numato
mos rugsėjo menesio 2 dieną, 
po gastrolių Toronte, kurios 
jau paskirtos rugsėjo 1 dieną, 
penktadienio vakare, 7 vai. 30 
fiinučių vakaro, Eatono dra
mos pastatymų salėje.
GALIMA GAUTI DARBO

Yra patirta, kad galima tuo
jau gauti darbo dviejose Mont 
realio darbovietėse: Asbesto 
fabrike, 5600 Hochelaga St. 
Priimami vyrai ir moterys. Pra 
dinis atlyginimas 70 ir 85 et. 
už valandą. Kas mėnesis pri
dedama po 5 et. už valandą. 
Keliama ligi 1 dol. 5 et. vai. 
Kreiptis į Mr. Dupont (Tur- 
nel and Hewall Co).

Kita darbovietė, kuri priima 
darbinirfkus, yra konstrukcijų 
kompanija, kuri stato vanden
tiekio įrengimus prie Šv. Lau 
lyno upės, tarp Villle Lasalle 
ir Lachines. Pradedamasis at
lyginimas 90 et. už valandą. 
Greičiausia, kad ši bendrovė 
kas ir tunelį iš Verduno po 
kanalu į miestą. Todėl, atro
do, kad darbų ji nepristigs. Pa 
sitaiko čia dirbti ir sekmadie
niais, bet tokiu atveju duoda
mas dvigubas atlyginimas.

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Praėjusį šeštadienį Montre

al/ įvyko dvejos žinomųjų 
montrealiečių vestuvės: šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčio
je susituokė skautų veikėja Irę 
na Kemežyte su agronomu Pet 
ru Lukoševičium ir Dramos ak 
torius, DLKV klubo cnoro 
bei okteto dalyvis Leonas Ba
rauskas su Tautinių šokių gru 
pės šokėja Danute Petrulėvi- 
ėiūte. Gražūs vestuviniai po
kyliai labai gražiai praleisti, da 
lyvauja'nt daugiausia jauni
mui, sutuoktuvininkų bičiu
liams, draugams bei giminėms.

MEDŽIAGOS RINKIMAS 
APIE LIETUVIŲ ĮSIKŪRI 

MĄ KANADOJE 
susilaukė gyvo susidomėjimo 
tarpe montrealiečių, kurie gy
vai į tai aUiliepia. Jau gauta 
keletas pasisakymų, gaunama ir 
laštu medžiagos. Jau nustaty 
ras pirmasis miręs Montreaiy 
lietuvis, bet ligšiol dar nežino 
mas pirmasis čia atvykęs lietu 
vis. Žinios renkamos ir toliau. 
Visi tautiečiai, kurie sužinos 
apie seniausius Kanadon atvy
kusius lietuvius, maloniai pra
šomi su jais padaryti pasikal
bėjimų arba bent apie juos pra 
nešti „NL ‘ redakcijai.

PRAĖJĘS SEKMADIENIS
Pasižymėjęs gražiu oru pra

ėjusio sekmadienio popietis iš 
'yliojo daugybę montrealiečių 

į užmiestį, ypač gausų „N L“ 
popietį.

Popietis buvo paįvairintas 
muzikine intermedija, kuriai 
panaudotos geros muzikos ir 
gražaus dainavimo plokštelės 
(dar ne visos turėtos).

Ypatingu susidomėjimu bu
vo išklausytas nukentėjusiųjų 
nuo sovietinio režimo praneši- 
jnas apie „progresyviųjų“ pi- 
kietavimą ateinantį sekmadie
nį (apie tai žiūrėk skyrium pra 
nešimą).

Iš Philadelphijos piknike 
lankėsi p. Valė Stankevičienė 
su sūnum, kurie turėjo susitiki 
rnų su kybartiškiais. Viešnia 
iš Philadelphijos viešėjo pas 
pp. Bunius.

P. Petrulis paskelbė apie dar 
bo gavimą asbesto fabrike ir 
gavo kelis tautiečius 'kandida
tus ir p. Repšys susitarė su vie 
nu mechaniku, kuriam pasiūlė 
darbą automechanikos dirb
tuvėje.

Susirinkimo laikas: rugpjū
čio 13 d., 1 vai. pp.

Praėjusio sekmadienio, rug
pjūčio 6 uienos, „NL“ gegu
žinės metu p. Leonas Balzaras 
padarė šį pranešimą bei atsi
šaukimą į tautiečius-es:

Mielos sesės ir mieli broliai!
Šiemet, lugpjūčio mėn. 13 d. 

Montrealio lietuviškai kalban
tieji Stalino bernai ruošia pik
niką, kuriame ruošiasi pageib 
ti mūsų tautos budelius ir pas! 
džiaugti mūsų tautos kryžia- 
vojimu.

Šiuomi kviečiame visus pa
triotiškai nusiteikusius lietu
vius — vyrus ir moteris, se
nus ir jaunus — ateinantį sek
madienį, rugpjūčio 13 dieną 1 
valandą po pietų susirinkti į

išdavikų subuvimo.
Teneheka tą dieną nė vieno 

namuose!“
Po to buvo dar papildomai 

pranešta, :kad visi, kas turi fo
to aparatus, kad juos pasiuntu 
.u savimi, nes bus gerai, kad 
galima bus visus tuos lietuvių 
tautos išdavikus nufotografuo
ti — uždokumentuoti.

Pikietavimui vadovauja 
nukentėjusieji nuo sovietinio 
ležimo.

Visi prašomi laikytis punktu 
alumo, tvarkdarių nurodymų 
ir elgtis taip, kaip jie pasakys. 
Visokiu atveju tiktai kultūrin
gas protesto pareiškimas turės 
moralinę vertę. Mūsų protes
tas griežtas ir energingas, bet 
tuo pat metu rimtas ir kultū- 
lingas.

Toronto lietuvių gegužinėje 
Genei alinis Lietuvos Konsulas 
Vytautas Gylys pasakė reikš
mingą įkalbą, iššauktą tarptau
tinių Įvykių ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenės organizavi
mosi priežasčių.

Gėrb. V. Gylys, pradėdamas 
kalbą, pasanė, kad dabar gyve
name tarptautinių santykių 
persilaužimo dienas. Demokra 
tinis pasaulis dar kartą stoja 
• kovą su diktatūra bei totaliz- 
mu. Ta kova gali būti lemia
ma visai žmonijai. Mes tos ko 
vos ne tiktai stebėtojai, b;t ir 
dalyviai, jau daug tai kovai pa
dėję aukų. Visas pasaulis yra 
skilęs į du frontu: į laisvės, tei
sėtumo bei demokratijos fron
tą, kuiram vadovauja Jungti
nių Tautų Organizacija ir stnur 
to, teisėtumo laužymo ir dikta

(Atkelta iš 1 pusi.) 
yeikęs neteisingai, bet teisina- 
oi, taip daręs pagal UNRRA 
os centio išleįstas instrukcijas, 
kurios betgi buvusios neteisė
tos. Tada jis nebuvęs U N KR A 
os veikimo pryšakyje ir in
strukcijų keisti negalėjęs. Šią 
UNRRA {klaidą IRO esą atitai 
sė ir klaipėdiečiai lietuviai ga- 

1949 metų spalio mė- 
d. registruotis IRO

Įėję iki 
nėšio 1 
globoti. 

Prof, 
nėti, ikad šiuo pakeitimu klai
pėdiečiai lietuviai pasinaudoti 
negalėjo, nes apie pakeitimus 
nuskriaustiesiems n,ebuvo pra
nešta, nei jiems prieinamoje 
spaudoje paskelbta. Tada bu
vo nusileista, kad ir dabar klai

Končiui čia teko jrodi

PROF. KAN. KONČIUS APIE SAVO KELIONĘ
čio, rugsėjo ir spalių mėnesiai. 
Todėl komunistai tam laikui 
jau esą ir pasiruošę. Tuo tiks 
iu komunistų jėgos jau esan
čios prieš Tibetą sukoncen
truotos. Kadangi Tibetas yra 

■ eginkshs, tai, žudoma, užpuo
likas tikisi lengvai pagrobti ir 
tą jauną valstybę.

— Per paskutinį mėnesį JA 
V gavo darbo pusantro milio- 
i.o žmonių.

200 AMERIKOS FABRIKŲ 
gavo užsakymus gaminti mo
derniausius lėktuvus, bombo
nešius, naikintojus ir kt. Už
sakymas padarytas už 4 bilio- 
nus doierių.

čių žinion, jie tuo pačiu neper
duodami visiškon vokiečių nuo 
žiūron: Prie centrinių aliantų 
ištaigų bus įsteigtas civilinis 
postas, kuris žiūrės, kad vokie 
čiai nenukryptų nuo išleistų 
potvarkių ir kad tremtiniai ne 
būtų skriaudžiami.

Prof. Končius iš Detmoldo 
išvažiavo į Frankfurtą, tolimes 
nais savo darbų tikslais.

Detmold, 1950. VII. 31.
U1 M M H.. .
TIBETAS SEKANTIS SO

VIETŲ AGRESIJOS 
OBJEKTAS

Prieš kiek laiko jau buvo ra
šoma, kad Komunistai pradėjo 
naują užpuolimą — Tibeto. 
Bet žinia pasirodė peranksty-

pėdiečiai lietuviai gali IRO glo 
bai registruotis artimiausioje 
jos įstaigose. Šis pažadas pa
prašytas patvirtinti raštu.

Tą pačią dieną prof. Kon
čius konferavo su Mažosios 
Lietuvos Tarybos atstovais —
Tarybos pirmininku buv. Klai
pėdos kr. dir-jos p-ku p. E. Si
monaičiu, dr. Vydunu ir p. Zu 
bausku. Posėdį atidarė anglų 
zonos BALho direktorius inž. 
Zunde.

Iš p. Simonaičio pranešimo 
paaiškėjo, kad ši Taryba vei
kia nuo 1918 metų ir dabar sa
vo veikimą yra perkėlusi į Va
karus. Jai priklauso per 3.000 
Klaipėdos krašto ir Mažosios 
Lietuvos lietuvių — tremtinių. 
Sąjungos rūpesčiai įtraukti IR 
O globon ir Mažosios Lietuvos 
lietuvius, vargiai ar išsipildys, 
n.es, anot prof. Končiaus, IRO 
centras į ta, nepalankiai žiūri. 
Tačiau ir šiems lietuviams 
ĘALFas, kiek tik galės, neat
sakys savo paramos, nors jų 
IRO ir nepripažįsta.

Tremtiniams perėjus vokie-

VISUOMENĖS VEIKĖJAS 
L. GIRINIS

jpo operacijos jau visai pasvei
ko ir jau dirba savo įmonėje — 
Atwater Ave, 749 nr.

F. NIAURIENĖS NELAIMĖ 
P. Niaurienei ligoninėje buvo 
padaryta operacija, kuri pasise 
kė, ir p. Niaurienė jau vyko į 
namus. Tačiau taxi, kuriuo ji 
važiavo, susidūrė su autobusu 
ii vietoj namų p. Niaurienė 
vėl turėjo būti nugabenta į li
goninę ir ten vėl gydytis nuo 
katastrofos pasekmių.

AUKOJO „N L“.
Justinas Bakutis, Mtr. $ 1,75 
Juozas Astiauskas, Tor. $ 1,00 
Ada Avižicnienė, Mtr. $ 1,00 
Petras Jurkštas, Tor. $ 10,00 
Boris. Astiauskas, Tor. $ 0,75

Visiems aukotojams už para 
rną nuoširdžiai dėkojame.

„N L“.

va. Tačiau, visa pasaulinė spau 
da dabar vėl piadėjo rašyti 
apie naują /komunistų agresiją 
prieš Tibetą.

Pasirodo, kad klimatinės są
lygos 'libete yra tokios, jog ge 
liausis karui laikas yra rugpjū-

tūros frontą, kuriam vadovau
ja Tarybų Rusija. Šie du Iron 
♦ ai stovi vienas prieš kitą ir su- 
r-ikerta.

Mes, lietuviai, kur besame, 
kur bebūtume, mes esame 
Jungtinių tautų organizacijos 
fronte. Bet kova bus sunki, 
todėl ir pasiruošimas jai turi 
būti labai rimtas.

Pradžiai mums reikia susi
burti į vieną organizaciją— Pą 
saulinę Lietuvių Bendruomtf1 
nę. Nes tiktai organizuota vi
suomene gali reikšti efektingą 
valią. Be organizacijos, kuri 
jungtų mus visus, visame pa
sauly esančius lietuvius, su mu 
mis niekas neslskaitys. Tiktai 
organizuota visuomenė turi vi
sas galimas perspektyvas pa
siekti maksimum savo tikslų. 
Tiktai organizuotai visuome
nei gali būti ir prieinami veiki-
ino plačiausi galimumai. Kas-
supranta momento svarbumą, 
tas turi prisidėti prie bendro 
•darbo.

PLB-nės reikšmė daug di
desnė, negu kas paprastai įsi
vaizduoja. Bendruomenė bus 
įeiškėja lietuvių valios visu 
pasauliniu mastu. Ji. bus iciš- 
kėja valios tautos, kuri aaug 
yra patyrusi skriaudų, nuo 
šėlstančios diktatūros ir demo
kratijų daromų klaidų. Taigi, 
Bendruomenė bus ne tiktai ko 
ordinuotoja mūsų svarbiųjų 
veiksmų bei priemonių, bet ir 
mūsų valios reiškėją. Kanados 
Lietuvių Bendruomenė atsto
vaus visus tautiečius ir piieš 
PLB, ir pnes gyvenamos vals
tybės valdžią, ir prieš oficia- 
les Nepriklausomos Lietuvos 

STAIGA MIRĖ BALERINA i.įtaigas užsieniuose.
Miaisteris ir generalinis KonADOMAVIČIŪTĖ

Iš JAV pranešama, kad ties 
Bostonu staiįja mirė buv. Lie
tuvos baleto balerina Veioni- 
ka Adomavičiūtė - Vaitonicnc, 
kuri rugp. 6 d. priėmė miego 
milčiukų ir nepabudo. Palaido 
ta VIII. 9.

sulas p. Vytautas Gylys ragi
no tautiečius atsikratyti neran 
gurno, greičiau registruotis į 
Bendruomenę ir dėtis prie 
bendrųjų didžiųjų lietuvių tau
tos tikslų.
SKAUTŲ VADŲ SUVAŽIA-

Pranešimai
Primename Gerb. Lietuvių 

Kalbos Vadovo prenumerato
riams, kurie buvo užsisakę va
dovą per „Nepr. Lietuvos“ 
spaudos skyrių arba asmeniš
kai per L. Girinį, kad visi sąra
šai ir pinigai yra pasiųsti įga

liotiniui Kanadoje p. P. Štuo- 
piui, 104 Wright Ave, Toron
to, Ont. LKV kaina Kanadoje 
3,5 dol. Tiek adresų pakeiti
mo, trukumų primokėjimo 
reikalais prašome tiesiai kreip 
tis Įgaliotinio p. Štuopio adre
su.

Lietuvos Istorijos ir kitų 
„Patrijos“ leidinių prenumera
toriai savo užsakymus gaus tie 
šiai iš USA. Susitrukdymas 
įvyko dėl leidyklos persikėli
mo į šią Aūanto pusę.

„N L“ Spaudos Sk.
PASKUTINĖ PUIKI 

GEGUŽINĖ.
Tillsonburg, Ont. Tillson- 

burgo Lietuvių Ūkininkų Klu
bas Ikviečia atsilankyti į links
mą paskutinę gegužinę rugpjū 
Čio mėn. 13 d. 3 vai. po pietų 
p. Zigmo Mikėno ūkyje prie 
1 9 kelio, 3 mylios nuo Tihson- 
burgo važiuojant į pietus. 
Veiks tvarkingas bufetas, gros 
geras orkestras.

Tabako darbai jau prašinėjo, 
todėl šio sezono pasilinksmini
mas bus paskutinis su visais pa 
marginimais.

Maloniai kviečiame visus ir 
iš visur atsilankyti.

Rengėjai.
DIDŽIULĖ GEGUŽINĖ!
1950 rugpjūčio mėn. 13 d., 

sekmadienį, Hamiltono liet, 
skautų-čių vienetas ruošia

linksmą gegužinę, su progra
ma ir kitomis įvairenybėmis. 
Gegužinė įv/ks hamiltoniečių 
;au pamėgtoje vietoje: nuo Ha 
miltono maždaug 15 mylių To
ronto link vienoje anglų far- 
moje. Veiks turtingas bufetas. 
Groja puiki kapela. Kiekvie- 
nats atvykęs galės maloniai 
praleisti laiką ir pakvėpuoti 
tyru oru.

Vykstančių į gegužinę spe
cialūs autobusai lauks prie lie 
tuvių parapijos bažnyčios (58 
Dundurn St. N.). Autobusai 
išvyks po pamaldų. Tiems, ku 
ne dirba iki pietų, vienas auto
busas bus prie bažnyčios 3 
vai. 30 min. po pietų.

Rengėjai.
ĮDOMUS PIKNIKAS — 

GEGUŽINĖ.
St. Catharines skyrius rugpjū- 
St. Catharines skyrius rugpjū
čio mėn. 13 d., 2 vai. po pietų 
rengia didelę gegužinę. Ta pro 
ga atvyksta iš Toronto ekskui- 
sija. Daug kas galės susitikti 
pažįstamų, pasišnekučiuoti, pa 
silinksminti ir jaukiai praleisti 
sekmadienio popietę. Be to, 
bus programėlė ir kiti komiški 
pasirodymai. Visus malonius 
tautiečius, iš arčiau ir toliau, 
nuoširdžiai kviečiame ats'lan
kyti, kur bus progos bent po
rai valandėlių atsitolinti nuo 
piljkos gyvenimo kasdienybės. 
Gegužine Įvyksta pernykšČioje 
vietoje: Ryhert Ave., West St. 
St. Catharines. Nuo autobuso 
— Facer - Pelham — sustoji
mo vietos tik ketvirtis mylios 
kelio. Rengėjai.

VIENOS SAVAITĖS

Lietuviška krautuve

,,Richard" s Meat Market“
SA V. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dėšios, įvairių rūšių .mėsos, 
daržovės, grosetenja.

5899 Verdun Ave., Verdun TR 0281

ATOSTOGOS
Pagal Kanados įstatymus 

dirbantieji turį teisę turėti 
atostogas, — todėl įr ,,NL“ 
dirbantieji gauna atostogas, 
kurios truks vieną savaitę. To 
dėl Gerbiamiesiems Skaityto
jams pranešame, kad ,,NL„ 
atostogų metu, rugpjūčio 13- 
20 d. savaitinis nr. neišeis, se 
kantis poatostogįnis ,,NL“ nr. 
išeis rugpjūčio 24 d. „NL“.

VIMAS TORONTE
Lietuviškos skautijos orga

nizaciniams reikalams aptarti 
bei veikimo gairėms nustatyti, 
Kanados rajono Vadas, š. m. 
rugsėjo mėn. 2 — 3 dd., šau
kia pirmąjį Kanados lietuvių 
skautų-čių vadų vadovių ir 
skautininkų-ių suvažiavimą.

Suvažiavimas įvyks geriau
siai skautiškoje veikloje pasi- 
reiškusiame Toronto mieste, 
šia proga atžymint ir sėkmingą 
pirmojo lietuviško vieneto avie 
jų metų sukaKtį. Posėdžiai 
vyks lietuvių parapijos salėje, 
Dundas St. W. 941.

Rajono Vadas, turėdamas 
omenyje, kad dar ne visi Kana 
doje veikiantieji vienetai yra 
pakankamame ryšyje su cent 
ru, t. p. nespėjusiems įsiregis
truoti skautininkams praneša. 
Suvažiaviman kviečiami skau
tų-čių dvasios vadovai, vei
kiančių vienetų vadovai (nuo 
skiFties — būrelio pradedant), 
visi Kanadoje gyvenantieji 
>kautininkai-ės. Suvažiavimo 
dalyviai, kurie iki š. m. rugpjū 
čio mėn. 27 d. praneš apie sa
vo dalyvavimą (Rajono reika
lų vedėjas, psknt. VI. Norkū
nas, 115 Wnght Ave., Toron
to, Ont.), bus aprūpinti maistu 
ir nakvyne. Negalintieji išĄ 
vykti vienetų vadai siunčia sa^ 
vo pavaduotejus. Kelionės iš
laidas, pagal galimybę apmoka 
vienetas.

Turiningoje suvažiavimo die 
nctvaijkėje numatyta Bro-ijos 
Vado, vyr. sknt. V. Čiapo ir 
Pirmijos Pirmininko vyr. sknt. 
K. Palčiausko ptanešimai.

Turint omenyje trumpą pa
siruošimo laiką, broliai ir se
sės vadai kviečiami susirūpin
ti, paskubo! ir skaitilingai da
lyvauti pirmajame Kanados 
lietuvių sk. vadų suvažiavime.

Posėdžių vieta pasiekiama: 
iš geležinkelių stoties — Bay 
St. tramvajumi i šiaurę iki Dun 
das St. Persėūus į Dundas 
tramvajų, be rūpesčio į vaka
rus iki 941 At zykusiems au
tobusu, iš stoties paėjėti iki 
gretimo kampo ir pasigauti į 
vakarus skubantį Dundas tiani 
vajų.

Iki broliško pasimatymo To 
ronte.

Reikalų Vedėjas.
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