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NINGOS JĖGOS. REYNAUD IR CHURCHILLIO ĮSPĖJIMAI. MALIKAS AROGANTIŠKAI PROVOKUOJA.
Jau rugpjūtis eina į galą, kai 

Sovietų Rusijos atstovas Sau
gumo Taryboje Malikas „mali 
kuoja“ ir neduoda jokios eigos 
Saugumo Tarybos darbams ir 
sprendimams. Kaip iš SI dar 
bo vaisių galima spręsti, Mali- 
ko atvykimas turėjo tikslą 

sulaikyti Saugumo Tary
bos darbus, padaryti sovie 
tinę propagandą ir nuacls- 
ti sprendimus, ligi Korė
jos karas bus baigtas ko

munistų naudai.
Kad taip yra, rodo faktas, 

jog šiaurinė Korėja buvo pa
skelbusi dienas, kuriomis visa 
Korėja turėjo „balsuoti“ už 
susidėjimą su Sovietų Rusija. 
Dabar, kai karas užsitęsė, tos 
datos skiriamos kitos. Dabar 
paskirta jau trečia datų, rug
pjūčio 31 d., kada turi būti pa 
paryti visos Korėjos „balsavi
mai“. Tik.ai jie vis nesi Jaro, 
nes Korėjoj karas nebaigia
mas.

Kai Rusija taip atkakliai pa 
laiko komumstinj šiauri:.ės Ko 
rėjos agresorių, visas pasaulis 
mato, jog Sovietai karą pradė
jo ne juokais ir ne apsirikę, 
kaip kai kas anksčiau spėliojo. 
Sev. Rusija karą pradėjo labai 
rimtai pasiruošusi ir gerai vis
ką apskaičiavusi, šis faktas 

kelia labai dideli visos žmo 
nijos susirūpinimą. Ypač 
dėl to nerami Europa, ku
rios palyrusieji žmonės 

numato labai didei;
pavojų.

Paul Reyaund, buv. Piancū- 
zijos min. pirmininkas, Kalbė
damas Strasburge susirinkusio 
je Europos Taryboje, pasakė, 
kad Europai gresia didžiausis 
Sovietų agresijos pavojus. So
vietai užpuolimo karui yra ne
paprastai stipriai pasiruošę. 
Rusijos užpuolimui geriau ga
lėtų pasipriešinti tiktai vienin
ga Europa, kurios sujungtoms 
jėgoms vadovautų viena kari
nė ministerija, turėdama savo 
žinioje visos Europos sujungtą 
kariuomenę.

Reynaud mintims piitarė 
Churchillis, ir todėl Europos 
Taryba nutarė steigti bendrą 
Europos kariuomenę ii vieną 
visos Europos karo ministeri
ją

Churchillis tragiškąją Euro
pos būseną ypač išryškinu Ang 
Jijos parlamente, kuris savo po 
bėdžius skyrė specialiai apsigy 
nimo reikalams. Chui chillis 
nurodė, kad

Europa, gal, galės dar iš
silaikyti Sovietų Rusijos 
neužpulta apie dvejus me
tus, kol pasivys atominių 
bombų gamyboje Ameriką. 
Bet tai esą labai netikra. 

Nes ji jau dabar galinti paleisti 
j vakarus apie 4 — 5.000 tan
kų, kurie be rimto pasipriešini 
mo nusiaubtų visą vakarų Eu- 
lopą, nes prieš 80 SSRS divi
zijų vakarai galėtų pastatyti 
tiktai 12 savo divizijų, kurios 
nebūtų taip apginkluotos, kaip 
Rusijos.

Churchillis, Įspėdamas savo 
tautą dėl reikalo gintis, nurodė 
dar Rusijos rakietas, kurių 
L ombąrdaviinas yra tok .o mąs 
to, „kokio niekad nebuvo ma
tę ir kurio net įsivaizduoti ne
galime“. Todėl jis siūlė pritar 
ii Amerikos karių pasiūlymui 
apginkluoti vakarinę Vokietiją 
ir net Ispaniją.

Kad Sov. Rusija pasiruošusi 
daryti užpuolimus, tai yra ne
abejotina, tiktai

niekas nežino ką Rusija 
pirmiausia puls. Gal va
karų Europą, gal pe r Bal

kanus Jugoslaviją, gal Ira 
ną ir Turkiją, gal pei Af
ganistaną Indiją, o gal pa 
stūmės prieš JAV kom.

Kiniją?
Tuo klausimu užsienine spau 

da turi labai daug prielaidų, 
kurios yra labai galimos ir pa
tikimos. „Die Zeit v. Ham
burg“ laikraštis įdėjo platoką 
etraipsnį, .'kuriame išskaičiuo
jamos visos Rusijos armijos, 
paruoštos kiekvienai krypčiai 
:i kiekvienam uždaviniui. Ap
tariamas pianas, kaip SSRS 
pirma suskaldys visą Euiaziją, 
paskiau sups jos dalis, atskirs 
vie-ną nuo kitos ir atskiruose 
katiluose suvirškins. . .

Tačiau y ra ir toks įrileidi- 
ir.as, kad Kol kas, kol SSRS 
dar nėra galutinai pasiruešusi 
pulti, kad ji greičiausiai laiky
tas Hitleriu taktikos: bandys 
svetimomis rankomis grobti 
kraštą po krašto, kaip ta> pada 
rė su Europos centru, su Kini
ja ir tt. Korėją, pagal tv prie- 
'ardą, yra eilinis jos iš anksto 
numatytas kąsnis. Kas bus to- 
’iau: Tibetas, Jugoslavija? 
T oms sritims pačiai Rusijai ne- 
reikia panaudoti tiesioginės sa 
zo jėgos: Tibetą gali pagrobti 
komunistinė Kinija, Jugoslavi
ją gali užpulti Maskvos sateli
tai, bet Rusija vis liktų „šva
ri“. O kai Jungtinių Tautų, 
j pač Amerikos, jėgos būtų jau 
gerokai išsisėmusios, tada ji 
tartų paskutinį žodį. . .

Karas Korėjoje eina didyn
JUNGTINIŲ TAUTŲ JĖGOS KOMUNISTUS IŠMUŠTI Iš KORĖJOS NUMATO 

VASARIO MĖNESI
Mūsų Kanada Korejon pasiu
sianti apie 9.000 savanouų, ku 
lių rašosi nepaprastai daug. 
Savanoriai turi laukti didelėse 
eilėse, kol prieina priėmimo ko 
misijas. O Anglija, Prancūzi
ja, Turkija, Siamas, Australija 
ir Filipinai jau siunčia ir sausu 
mos kariuomenės, ir naujų lai
vų, ir tankų ir lėktuvų, ilgai 
netrukus JT jėgos Korėjoje tu 
ri būti žymiai padidintos ir su
stiprintos.

Nors Mahkas Saugumo Ta
ryboje deda visas pastangas su 
trukdyti Korėjos gynimą nuo 
užpuoliko ir daro visokius pra
simanymus prieš JT, ypačgrindais.

Oderio pusės užtvenkiamos rūsy 
ir lenkų kariuomene

„NL“ BENDRADARBIO PRANEŠIMAS Iš BERLYNO.
dienomis iš 

į Berlęną at-

naras vystosi vis 
Maskva

Korėjos 
aštrėjančia kryptimi, 
deda visas pastangas, kad ko
munistai kaip galima g; eičiau 
baigtų okupuoti pietinę Korė
ją-

Nors Jungtinių Tautų jėgos 
labai priešinasi komunistų puo 
limams, bet jie nežiūrint bai
sios JT jėgų ugnies, masėmis 
grūdami į ugnį ir masėmis žū
na.

Ypatingai stiprius bombar 
davimus daro JAV super- 

tvirtovės.
Komunistinių jėgų •koncentra
vimo vietose, nedideliame plo
te, paleidžiama apie 100 super 
tvirtovių B-29, kurios trumpu 
laiku išmeta apie 3 — 4.000 
bombų, sudarančių apie 8 — 9 
tūkstančius tonų sprogmenų. 
>i baisi ugnis, žinoma, koncen
tracijos židinius likviduoja, bet 
komunistai po to vėl traukia 
naujas jėgas ir vėl neat'.aidžiai 
puola. Todėl JT jėgoms, ku
rios yra palyginti labai neskait 
lingos, reiKia labai ryžtingai 
spirtis. Nežiūrint komunistų 
puolimo,

jos laikosi maždaug tose 
pačiose Haktongo upes 

linijos pozicijose.
Labai įdomu, kad JT jėgos 

jau raiškia savo iniciatyvą: 
ties Seulu iškėlė desantą ir va 
Tarinėje Korėjos pusėje visai 
ties 38 lygiagrete užėmė Tok- 
cho(k ir Kitas salas, iš kurių 
kontroliuoja Seulo uostą ir vi 
są pasienio susisiekimą.

JAV kai o ministeris john- 
sonas mano, kad JT jėg.s, ku
rias dabar papildo prisidedan
čių valstybių karo daliniai, ko
munistus išmušti iš pietinės 
Korėjos gates apie vasario mė 
nesį.

Tuo tarpu vyksta Jungti
nių Tautų jėgų koncentra

cija.

nau- 
įren- 
„Te- 

viena

Matome, kad Rusijos pla
nai tikrai baisūs. Deja, zmo 

nija dar nenujaučia tų pa
vojų pilnumoje ir nedaver 
tina Rusijos jėgos, kuu ap

ima jau pusę pasaulio.
Nenuostabu, kad didelio in

telekto ir nepaprastos patirties 
vyras, koks yra Churchillis, 
taip rimtai ir taip atsidėjęs įti- 

Didžiųjų Lietuvos kunigaikščių Kęstučio ir Vytauto Didžio 
jo buveinė — Trakai, kurių Galvės ežero saloje matomi pi
lies ir tvirtovės griuvėsiai, dab’nai atstatyti lenkų ir vėliau 
lietuvių. Tai viena gražiausiųLietuvos vietovių, kurią pui

kiai apdainavo Maironis.

piieš JAV, bet komunistinė ag 
resija savo tikslo nepajėgiu at
siekti.

— Turkijos atstovas Saugu 
mo Tai yboje pasisakė, kad 
Turkija kiekvienam agresoriui 
priešinsis. Atstovas pai ciškė 
viltį, kad Turkija bus priimta 
į šiauiės Atlanto pakto daly
vių tarpą.

— JAV atstovas Saugumo 
Taryboje pareišjkė, kad Korė
ja turi būti laisva ir suvienyta, 
c jos valdymą turi nustatyti pa 
t i tauta, Korėjos žmonės lais- 
' ės ir nepriklausomybės pa

Abi

Paskutinėmis 
Oderio pasienio 
vykstantieji gyventojai tvirti
na, kad jau kuris laikai., kai 
abiem Oderio pusėmis tuštėja 
rusų ir lenkų kariuomenės. 
Žmonės tiek įbauginti, kad 
pritemus niekas nedrįsta lauke 
pasirodyti: — dar įtars, o tokį 
jau sudoros . SSD (geštapas), 
kuris nuo enkavedistų neatsi
lieka.

Po kacctų „panaikinimo“, 
Berlyno spaudą pasiekė visa 
eilė autentiškų žinių ay^t 
juosius „demokratinimo“ 

( gimus. Rugpjūčio 13 o. 
■ iegraf“ supažindino su 

„Staatssicherheitsdien: to- ‘ 
Leipzige įi engta „vila". Pa- 

’ naudojus geniausius rusu „lai
mėjimus“ kalėjimų statyme, 
„viloj“ esamos vienutės įreng
tos taip, kau nei stačiam gali
ma stovėti, nei galima atsigul
ti. Girdi, La greičiau aukas 
„pribrandina“ tardymams. | 
šalia „vilos“ esamus namus 
niekas nenori kraustytis, nes 
naktimis iš vienučių į tardy- nusišovė. Kvašninas, buk* tu- statyti.

mus tempiamų šiurpūs pagal
bos šauksmai girdinčiam nėra 
pakeliami. Pats geštapas gal
vos dėl šauksmų nekvaršina, 
nes tai teigiamai pagreitina vi
suomenės foimavimą. . .

Nieks ir rusų neglosto. Dėl 
„svyruojančios laikysenos“' pa 
šalintas iš pareigų rusų oi gano 
„Taegliche Rundschau“ vyr. 
redaktorius A. W. Kirsanovas. 
Tį grandinėm apfkaltą jau prieš 
mėnesį išveže į Rusiją, bet jo 
pavardė dai ir šiaindien po laik 
•aščiu, kaip vyr. redaktoriaus, 
dedama, „atsižvelgiant visuo
menės reikalų“. Tam pačiam 
dienraščiui vedamuosius 
straipsnius ruošęs majoias Blo 
chas, kaip teigia „Die N. Zei- 
lung“, už antisovietišką laiky
seną nuteistas 25 metams 
sunk, daroams. Po teismo 
sprendimo Blochas Kailshors 
te esamam „izoliaciniame blo
ke“ nusižudė. Prieš kelis mė
nesius sugautas mėginąs į Šve
diją išbėgti generolas Kvašni- 
nas sušaudė savo į^eimą ’» pats

kinėja savo tautiečius be galo 
atsidėjus ii be galo kru.>pčšiai 
ruoštis dideliam apsigynimo 
uždaviniui.

Maliko laikysena paskuti
niuose Saugumo Tarybos po
sėdžiuose labai akivaizdžiai įro 
do, 'kad Sovietų Rusija laikosi 
labai kietai ir agresiją g na vi 
somis priemonėmis, (k).

STREIKUOJA KANADOS 
GELEzINKELIAx

Sustreikavo Kanados u kai- 
kurie JAV geležinkelių taniau 
tojai. Jie reikalauja pakeiti at 
lyginimą už darbą ir sutrum
pinti darbo laiką ligi 40 valan
dų per savaitę. Kylant piagy- 
venimo pabiangimui, reikalau
jama kelti ir atlyginimus už 
darbą.

Dėl traukinių sustojimo „Ne 
priklausoma Lietuva“ negali 
GG. Skaitytojų pasiekti norma 
liu laiku. liktai Mo.itrealis 
laikraštį gauna kaip paprastai.
AMERIKOS „PROGRESY-.

VIŲJŲ“ KRIZĖ
Netikėtai JAV „progrcsyvle 

ji“ susilaukė baisios krizės. H. 
Wallace, taip iškilmingai visur 
kištas į viso komunistiriu ju
dėjimo pryšakį, kaip kandida
tas į JAV prezidentus ir Rog
ge, kaip taikos apašalas, pasi- 
’ašęs vad. taikos peticiją, stai
ga praregėjo. H. Wallace pa
sisakė už Jungtinių Tautų po
ziciją, kuii eina už ta>ką ir 
prieš agresiją, o Rogge, Pra-

Žinoma, 
nep riim-

hos „taikos kongrese“ pasiūlė 
papildyti „taikos peticiją“ pa
sisakymu ne liktai prieš atoini 
nę bombą, bet ir bendrai prieš 
karą. Tai buvo nelaukta ko
munistams bomba, nes komu
nistai karą palaiko. 
Rogges pasiūlymas 
tas, o H. Wallace turėjo pasi
traukti ir iš „progresy dųjų“ 
partijos, nes ta partija palaiko 
agresorių.

JAV SĄJUNGININKŲ 
SLOGUTIS

Štai kodėl nerviška oaimė 
dėl Formozos vis labjau įsi
skverbia į aukštųjų Britanijos 
ii kitų V. Europos sluogsnių 
tarpą: jeigu JAV būtų įvelta į 
nepabaigiamą išsisėmimo karą 
su raudonąją Kinijaj. tada Va
karų vadovai mano būsią palik 
ti rusų malonei su maža ar be 
jokios JAV paramos.

są-

kai

rėjęs ryšių su Leningrado 
mokslininkais. Berlyne Kvaš
ninas, būk turėjęs uk c.xg,l 
ninas pasižymėjo Tkaip aršus 
geležinkelių streiko tramdyto
jas.
KANADA PRIIMA SAVA
NORIAIS IR NAUJUOSIUS 

A I EIVIU S
Daugelis lenkų Andecso ka

riuomenės buvusių karių ir ka 
rininkų kreipėsi į Kanados sa
vanorių priėmimo komisiją ka
riauti su komunistais Korėjo
je. Jų prašymai patenkinti.

AIDA MOKOSI POLITGRA- 
MOTOS...

Prahoje uždrausta statyti 
epera „Aida“ todėl, kad vyks
tant paskutiniam aktui, kai 
Radamesas, oūdamas rūsy, pa
klausė: „Aioa, kur ta.’“ — 
kažkas iš publikos atsakė: „Po 
litgramotos kursuose mokausi 
Stalino biografiją“. Kilu juo
kas, kuris nesiliovė iki operos 
galo. Dėl to „Aida“ ųždiausta lyvavo naujo karo laivo nulei

dime Į vandenis.

Politinis veidrodis
Pro naujausią Newsweek 

periskopą
Nenumatoma Formozos 

invazija.
Nacionalinės Kinijos prane

šimai, kad Formozai gręsia 
puolimas, kad apie 5000 moto
rizuotų junkų (laivelių) buvę 
sutelkta puolimo rajone, buvę 
klaidingi. Šiuo metu ten tėra 
tik apie 200 laivų, kurte ten 
normaliai ir esti. Tačiau viso
kiu atveju, jeigu puolimas bus 
nuspręstas, jėgų sutelkimas ga 
Ii būti labai greitas. Lėktuvų 
ten gsą apie 250.
Raudonieji puls Indo-Kiniją.

Laukiama, kad po lietingojo 
metų laiko, spalių mėn. komu
nistai pradėsią pilno masto 
’•uolimą prieš prancūzus Indo- 
-Kinijoje. Kinijos komunistai, 
greičiausiai rems tik ginklais. 
Prancūzai pasitiki savo jėgo
mis.

Svyruoja dėl Kinijos.
Ntirs tai neiškyla pavnšiun, 

‘ačiau Anglija ir Norvegija ne 
visai sutinka su JAV tautinės 
Kinijos politika. Jie sako, kad 
Pekingo priėmimas į JT yra ne 
išvengiamas, nors jie atmeta 
dabartinių derybų pagrindą, 
galvodami, kad Kinijos reika
lo sutvarkymas padidintų tai
kos galimybes Korėjoje. Ta
čiau yra faktas, kad Amerikos 
delegacija daug stengėsi užku
lisyje, kad Vakarai liktų vie
ningi ir nacionalinė Kinija ne
būtų išmesta iš ST.

Kodėl Turkija nori kovoti. .
Tuikijos sprendimas pasiųs 

ti savo kovoe dalinius ,į Korėją
turi šį pagrindą: Maskva vėl 
spaudžia Ankarą, kad Darda
nelai būtų kontroliuojami ru
sų. Turkijos žingsniu Vakarai 
yra labai patenkinti, nes tur
kai tuomi Įsipareigoja .-.ovoti 
su JT jėgomis, jeigu butų už
pultas lianas.

Balkanuose kažkas verda.
Maskva Kažką rengia Balka 

nuošė, tačiau dar neaišku, kur 
ir kada. Bulgarų armija didi
nama. Raudonosios arm.jos sa 
gitariniai vienetai pasirodė Bul 
garijoje. Targ kitko, kornunis 
tai pietų Vengrijoje ramiai ren 
gia Tarptautinę Brigadą, susi
dedančią ne vien iš rytų Euro
pos savanoiių, bet ir iš Itali
jos, Ispanijos, Graikijos, bei 
Vokietijos vyrų.

Bandys radaro tinklą.
Pirmasis JAV rytų zonos že 

mėje esančių radaro stočių se
kėjų pratimas įvyks šių metų 
spalių mėn. Apie 8.500 radaro 
sekimo punktų buvę įi engta 
Amerikoje.

Kryptys Azijoje
Stebėkite derybas dėl Tibe

to tarp raudonosios Kinijos ir 
Indijos, kurios palengvintų ko 
munistų invazijos grėsmę: esi 
Indija pasirengusi pripažinti 
komunistų viršeiybę Tibetui, 
turinčiam pilną vietinę autono
miją. ..

Čiango iv Formozos reikalai.
Amerika Kol kas neapibrėž 

savo politikos dėl Formozos, 
nežiūrint Anglijos ir kitų są
jungininkų susirūpinimo. Yra 
įvirtai nuspręsta Formozą ne
atiduoti priešingai pusei.

O Čiankautkas gaus kariš
ką paramą n patarėjų, ked su
stiprintų statos gynybą. Ta
čiau jis negaus nieko, kar įga
lintų jį pulti žemyną arta ten 
pergelti savo dalinius.

Ilgesnio pobūdžio sprendi
mai, liečią Kinijos nacionalistų 
ateitį šiuo metu bus atidėti, li
gi išryškės rytų padėtis.

Br. Aušrotas.
— Olanuijos karalienė da-
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Didžiausis gėdos aktas Kremliuj©-
DIDYSIS SOVIETŲ RUSIJOS SOVIETAS LEGALIZAVO LIETUVOS ANEKSIJĄ

savo įstatymus. Pagaliau, so-tarptautinį įsipareigojimą, pa- 
vietizuojant Lietuvą, šis įsta-darytą palengvinti mažai Lie- 
tymas buvo pakeistas sovieti- tuvai grąžinant Vokietijai jos 

' -------’ svarbiausi uostą. Rusijai, kuri
išsiplėtė ir turi savo dispozici
joje didelį skaičių Baltijos jū
ros uostų, ši (Klaipėdos uosto 
zona) nebeturi savo tikrosios 
reikšmės; tos zonos nuciatinis 
buvimas privestų prie politiš
kai pavojingų Rusijos privile
gijų Vokietijos teriterijoje. Jei 
Rusija reikalautų toliau palik
ti laisvojo uosto zoną Klaipė
doje, tuomet čia laikomasi to
kios pozicijos, kad pasižadėji
mai, duoti 1939 m. kovo 22 d. 
Vokietijos Lietuvos sutartyje 
toliau nebetaikomi Lietuvai, 
kuri liko inkorporuota Sovie 
tų Sąjungą. Atitinkamos įstai 
gos pradės daryti reikalingus 
žingsnius dabartinei padėčiai 
baigti.

Klausimas rytų transportą 
nukreipti per Vokietijos Klai
pėdos uostą bus ypatingai tu
rimas gaivoje. Seimui re.

Prašo parduoti Lietuvos 
teritoriją

Rugp. 12 d. Schulenbuigas 
Vok. užs. reik, ministerijai:

Dėl Lietuvos teritorijos ruo
žo Molotovas šiandien įteikė 
man ilgą memorandumą, kad 
teritorine kompensacija Sovie
tų Sąjungai yra nepriimtina, 
bet pareiškė sutikimą už tą te
ritorijos sklypą, kurį Sjv. Są
junga pasilakto, sumokėti dvie 
jų metų būvyje 3.860.000 auk
so dolerių (t. y. pusė tos sumos, 
kokią Amerika sumokėjo Ru
sijai už Aliaskos perleidimą), 
arba auksu arba prekėmis, kaip 
Vokietija noiėtų.

Memorandumo tekstas bus 
pasiųstas lėktuvu trečiadienį.

Schulenburg“. ,:d. b.)

Toronto Lietuvių Vyrų Choras S
sukūrusius lietuviškus šeimos židinius choro dalyvius: * 

p. KOSIĄ Č1NČ1KĄ su 
p-le ELENA LEONAVIČIŪTE, 

p. JULIŲ JUŠKELĮ su 
p-le ZITA ^UKOŠEVIČIŪTE 
ir p. ALBINĄ RADŽIŪNĄ su 
p-le MARIA CANDEKYTE 

sveikina ir linki daug laimės ir džiaugsmo.

Tačiau jie niekam nepiasitaKol „liaudies seimo* * komi
sija vyko į Maskvą paisivežti rė, kad jų „triumfas“ buvo po 
„Stalino saulės*', rugpjūčio 1------- 1—”•
dieną Lietuvoje buvo sustab
dyta bet kokia užsienių valiu
tos apyvarta. Visa užsienių va gaminta Maskvoje ir anksčiau, 
liūtą įsakyta atiduoti Lietuvos 
tankui. Iki rugpjūčio 2 die
nos 14 vai. įsakyta sunešti į 
bankus juose nuomuujamųjų 
seifų, kuriuose galima buvo 
saugiai laikyti brangenybes 
bei pinigus, raktai. Kaip žino
ma, seimo buvo nusavinti anks 
čiau, bet be raktų į juos nebuvo 
galima įeiti. Laužti seifus buvo 
nelengvas uždavinys, be to, da 
linai ir rizikingas. O kadangi 
-'kupantui brangenybės laoai rū 
pėjo, tai buvo paskelbtas įsa
kymas terminuotai sunešti sei
fų raktus. Taip buve nusa
vintos privačių žmonių biange- 
nybės: auksiniai, sidabriniai 

daiktai ir kitos brangenybės.
„Liaudies seimui“ nusavi

nus visas žemes, buvo uždraus 
tas ir notarinis jų perleidimas 
bei tie notariniai aktai, jeigu 
kas padarė, paskelbti negalio
jančiais.

Rugsėjo z dieną įsakymu už 
draustas dividendų išmokėji
mas už namus ir bendrovių ak
cijas.

Visuose Lietuvos pašluose 
įvesta laiškų cenzūra.

Laiškų cenzūra buvo nepa
prastai stropi ir akyli. Visi gau 
namieji ir siunčiamieji laiškai 
visą laiką ouvo cenzui uojami. 
Pavojingi konfiskuojami ir 
tuojou NKVD imami, kur rei
kia; įtariamieji fotografuoja
mi, sdkami, laukiant, kaip eis 
tolimesnis susirašinėjimas ir

nemaloniu debesėliu.
Kaip jau rašiau, sovietine 

Lietuvos konstitucija buvo pa
niu, daug paprastesnių, pagal 
kurį metrikacijos įstaiga ne tik

Visi lietuviai gali būti Mažosios 
Lietuvos bičiuliais!

pos Mažosios Lietuvos lietu
viai labai reikalingi. Yra visa 
eilė gausingų šeimų, kurios 
tkursta ir vargsta Vokietijoje. 
Yra nemažas skaičius senelių 
n invalidų. Jiems kuo skuoiau 
:dai reikia padėti. Be to, atgai
vintas vienintelis Mažosios Lie 
tavos lietuvių laikraštis „Ke
leivis“ sunkiai verčiasi ir kol 
kas nepenodims. Ji reikėtų 
remti, kact jis sustiprėtų ir pe- 
liodiškai išeitų. Labai stinga 
propagandinės medžiagos 
apie Mažąją Lietuvą, ypač sve
timomis kalbomis. Be pinigų 
niekas neįmanoma atlikti, o 
prūsų lietuviai dar vargingiau 
gyvena negu mes. Tat jiems į 
pagalbą!

Toliau, labai svarbu pažinti 
Mažąją Lietuvą ir jos proble
mas. Dažnai turime netikrą ar 
La nei klaidingą vaizdą apie 
šias sritis ir jų gyventojus. 
Draugija užsimojusi ir šioj sri- 
tyj veikti, ruošdama viešas pa
skaitas, skelbdama straipsnius 
mūsų spaudoj, vesdama disku
sijas susirinkimuose. Jei vieni ką jis parodys; mažiau pavo- 
kitus geriau pažinsime, mažiau jingi stebimi.
i akampiais vieni apie kitus lie
žuvausime, tada mažiau bus ne 
susipratimų. Atsiras didesnė 
tolerancija n darnesnis sugy
venimas ateityje.

Šiuos uždavinius efektingai 
.švystyti nepajėgs vienas Mont 
realio skyuus. Mes išblaškyti 
po visą Kanadą. Visose dides
nėse lietuvių kolonijose esama 
entuziastų, suprantančių mūsų 
tautos gyvybinius reikalus ir 
norinčių prisidėti prie šio svar
baus ir neatidėliotino daibo. 
Tat jiems yra numanytos veiki 
mo galimybes draugijoje. Vi
sur, kur atsirastų bent dešimt 
narių, gali būti sudarytas Ma
žosios Lietuvos Bičiulių drau
gijos skyrius, o mažesnis skai
čius gali veikti seniūnijos ribo
se arba net kaipo įgaliotiniai...

Tautiečiai, negaišdami ap- 
svarstykime, kuo aktyviai ga
lime prisidėti prie Mažosios 
Lietuvos rėmimo ir gelbėjimo 
akcijos.
riais ii visi 
gaiš. I at 
i ašykirne:

Broniui 
Louis St., 

' aukas siųskime
V. Pėteraičiui, 5155 Bour- 

bonnieie, Apt. 6, Montreal.
Maž. Liet. Bičiulių Dr-jos 

Valdyba.

Mažosios Lietuvos Bičiulių j 
Draugija įsisteigė Montrealyje ■ 
š. m. liepos mėn. 22 d., nelabai i 
gausiam skaičiui entuziastų at- i 
vykus į steigiamąjį susirinki
mą. Tiesa, po sunkaus ir ne
įprasto darbo žmogus jautiesi 
pavargęs ir esi abejingas net 
kuriems susirinkimams, ypač, 
kad tie susirinkimai Qagal 
mums neįprastą tradiciją labai 
ilgai užsitęsia. Tat daug kas 
su geriausiais norais prisidėti 
prie šios draugijos susilaikė bi
jodami sugaišti brangaus lai
ko. Kita, didesnioji dalis ma
nė, kad į šią dr-ją kviečiami tik 
Mažosios Lietuvos lietuviai.

Bet taip nebuvo manyta. Ma 
žosios Lietuvos bičiuliais gali 
būti visi lietuviai be religijos ir 
įsitikinimų skirtumo, visi lietu 
viai, kuriems rūpi vakaunių 
sričių lietuviai ir jų žemės. 
Draugija pasirinko šį vardą, 
norėdama ypatingą dėmesį 
skirti Mažajai Lietuvai ir jos 
gyventojams.

Iš praeities žinoma, kad 
daug nesusipratimų būta dėl 
Mažosios Lietuvos nepakanka
mo pažinimo ir jos reikalų su
pratimo. O dabar pasigirsta 
balsų, kad tų sričių mums ne
reikia, nes jos ateityje gali 
mums didelĮ galvosūkį sudaly
ti. Girdi, žmonės kitų religi
nių ir politinių įsitikinimų sun 
kiai suaugtų su visa lietuvių 
-.auta.

Ačiū Dievui, kad tik maža 
dalelė trumparegių lietuvių to
kios nuomones. Bet dažnai ir 
vienas blogas žodis padaro 
daug žalos, jei jis laiku nepa
stebėtas. Mažosios Lietuvos 
bičiuliams rupi atitaisyti lietu
vių tautai žalinga nuomonė, 
kad „užmirškime Mažąją Lie
tuvą“. Draugija kaip tik pa
siryžusi skelbti ir skiepyti idė
ją, kad mums brangios visos 
vakarinių lietuvių apgyventos 
sritys, kad visi lietuviai mums 
broliai, kad nei vieno lietuviš
ko kampelio, nei vieno lietuvis 
ko kraujo lašelio neišsižadėsi
me! Kadangi Mažoji Lietuva 
su jos gyventojais šiuo metu 
labjausiai užmiršta, o būsimai 
laisvos Lietuvos Respublikai 
bus didžiai naudinga ir reika
linga, tat bičiuliai pasiryžę jos 
? eikalams pasišvęsti.

Kaip numatyta veikti? Fir
mas ir neatidedamas dalykas 
yra rinkti aukas pinigais, šal-

Visi galime stoti na- 
galime aukoti pini- 
draugi.įos

Katiliui, 
Montreal

reikalais

435 St.
P. Q., o

KLB Crows Nest Pass skyriaus nariams
p. p. LEŠČINSKAMS,

dukrelei IRENAI milus, užuojautą reiškia,
KLB Crows Nest Pass Skyriaus Valdyba.

Tragiškai žuvus brangiam sūnui ir bioliui Vytautui, 
K. IVANAUSKŲ ŠEIMĄ 

giliai užjaučia
Aleksandra ir Kleopą Butkutės.

Collman'e mirus
IRENAI LEŠČINSKAITEI,

jos tėvams ir artimiesiems liūdesio valandoje, reiškia 
gilią užuojautą

KLT Lethbridg‘o skyrius.

Mielai poniai S. Indicikienei, dukrai Meilei ir sūnui 
Gerui, Jų brangiam vyrui ir tėvui

ADV. LIONGINUI INDRE IKAI MIRU5, 
gilaus liūdesio valandoje, nuoširdžią užuojautą reiškia 

Antanaitienė su šeima.

_JAV paprašė Anglijos — Churchillis pakartotinai 
susilaikyti nuo naftos siunti’ pareiškė, kad Dįd. Britanija 
mo komunistinei Kinijai, nes tvirtai paiaįkys Jungtinių 
ta nafta gali tuojau patekti Ko Tautų Saugumo Tarybos lezo- 
rejos komunistams. Ijucijas.

Laiškai taip atlipinami ir 
taip užlipinami. kad nebūtų 
galima pastebėti, jog jie skai
tyti. Tai ne ta Amerikos karo 
cenzūra, kun perkirpus: ir pa
tikrinusi laišką, jį užlipina spe 
cialiu cenzūros kaspinu, ku
riam parašyta, kad laiškas cen 
zūruotas. Ne, sovietiniai cen
zoriai veikia taip, kad nepaste 
bėtum, jog laiškas kieno nors 
skaitytas, iokia jau sovietinė 
komunistų gudrybė; daro taip, 
kad nežinotum ir nepastebė
tum.

Kai kas ir dabar, gavęs laiš
kus iš Lietuvos, Lenkijos ir ne 
radęs cenzūios žymių, mano, 
kad jie necenzūruoti. Tai yra 
didelis apsirikimas. Nė vieno 
laiško iš Sovietų Rusijos ne
kas negauna oficialiai cenzū
ruoto, bet faktiškai, nė .ienas 
laiškas iš Sovietinės Rusijos 
neateina ir ten nenueina neiš
cenzūruotas. Jeigu Kartais 
gaunami laiškai, kurie, atiodo, 
„pralindę“ pro komunistinę už 
tvarą, tai liktai graži iliuzija. 
Sovietinė cenzūra juos sąmo
ningai išleido ir seka, kas bus 
toliau?

Bet visa tai buvo tiktai ruo
šimasis valdyti Lietuvą ir jos 
liaudį, kuri savo teisių nenorė
jo atsisakyti.

Didžiausioji Sovietų Rusijos 
gėda buvo įvykdyta Kremliuje.

1940 m. rugpjūčio menesio 
3 dieną Didysis Sovietų Rusi
jos sovietas, sušauktas Mask
vos Kremliuje, pirma išklau
sęs V. M. Molotovo apžvalgos 
apie tarptautinę padėtį, pri
ėmė nutarimą, kuriuo iš naujai 

■ pagrobtos Besarabijos sudary 
ta Moldavijos respublika, pri
imta 13-tąja SSRS respubli
ka, o po to Įvykdyta formalioji 
Pabaltijo valstybių egzekucija: 
pirma kiekvienos respublikos 
atstovai, pradedant lietuviais, 

I turėjo iškoneveikti visą praei- 
I t į, kuria lietuviai, latviai ir es- 
I tai kovojo dėl savo tautų lais- 
I vės ir nepriklausomybės, iš- 
I dergti nepriklausomybės lai- 
I kus ir pagaliau nužemintai pra 

syti priimti tas valstybes į So 
vietų Rusijos sudėtį.

Žinoma, didysis sovietas 
Larštai plojo ir tuo būdu Lie
tuva buvo ir formaliai aneksuo 
ta kaip 14, Latvija kaip 15 ir 
Estija kaip 1b respublika. Šią 
smurto komediją Sovietai su
vaidino per vieną (Leną ir 
džiaugėsi praturtėję keturiom 
respublikom, turinčiom apie 
10 milionų gyventojų. Šių „res 
publikų deputatai“ buvo vaiši
nami, dovanojami visokiais me 
.labais ir rodomi Maskvai.

negu ją priėmė „liaudies sei- 1 
mas“, meniškai pergamente 
perrašyta dailininkų (jau tiks
lios pavardes) grupės, kurią 
sudarė V. Andriušis, K. V. Jo
nynas, ir Tarabilda, vadovau
jant dail. oustaičiui. Bet be 
konstitucijos, kuri Maskvoje, 
žinoma, priimta kaip savasis 
gaminys, Lietuvos komunistai 
dar sumanė apdovanoti maskvi 
nių imperialistų vadą ir jo pa
čią. Tuo tikslu buvo sudaryta, 
vienam dailininkui vadovau
jant, kita komisija, kuri turė
jo paruošti
Stalinui ir Stalinienei Lietuvos 

dovanas.
Šioje komisijoje be vadove- 

dar dalyvavo skulptorius Mi
kėnas ir dail. Žukas. Ši komisi 
ja Stalino šeimai pagamino: 
lietuvišką skrynią, rankšluostį 
ir jam lietuvišką pakabinti įren 
girną, lietuvišką kylimą. lietu
višką juostą, ir Stalinienei lie
tuviškas pirštines.

Įdomi detalė: Lietuviška 
„pasoginė“ skrynia btvo ap
kaustyta sidabru. Dėl sidaoro 
ir buvo kilęs klausimas. Iš pa
sakojimų buvo žinoma, kad 
Vailokaičių namuose, esą si
dabriniai karnizai. Tokius bol 
Ševikai platino gandus. lodei 
ir Stalino šeimai ruošti dova
nas komisija bandė skryniai ap 
kaustyti pasilupinėti iš Vailo
kaičių namų sidabro. . . Deja, 
pasirodė, kad tie karnizai buvę 
tiktai pasidabruoti. Todėl te- 
ko sidabro ieškoti ten, kur jo 
buvo: Lietuvos banke. Tuo 
tikslu buvo gautas ir V alsty- 
bės kontrolieriaus buv. kunigo 
Adomausko sutikimas n sidab 
ro plokštės.. buvo paimtos iš 
banko. Taigi, „pasoginė“ Sta
linams skrynia — „kuparas“ 
buvo apkaustyta sidabru. Ir. . . 
Stalinai Lietuvos komunistų 
dovanų nepriėmė. . . Jos, gal, 
ir dabar dar tebesivalkioja buv. 
Lietuvos atstovybėje Maskvo
je. Stalinai dovanų nepnėmė 
todėl, kad jos buvusios lietu
viškos. Taigi, šis faktas Lietu 
vos „liaudies seimo“ delegaci
jai sudarė nemalonų debesėlį, 
kuris jas lydėjo per visas vai
šes ir pokylius. Kad tai buvo 
didelis Lietuvos komunistams 
nemalonumas rodo ir tas fak
tas, kad jie ne vienu žodeliu 
apie tai niekam neprasitarė ir 

' nieko spaudoje nepaskelbė. O 
dailininkai, kurie dirbo 4,meniš 

1 ko įpakavimo“ darbą, negavo 
: jokios net padėkos. . .

Tuo tarpu, kai Maskvoje bu 
vo įpokuojama „Stalino sau- ‘ 
Jė‘ *,
Lietuvoje buvo įvesta civilinė 

metrikacija.
Rugpjūčio 8 d. paskelbtas 

civilinės metrikacijos įstaty
mas, kuris pneš tai, dar nepri
klausomybes laikais, buvo pa
ruoštas prof. Rocmerio ii prof. 
Ant. Tamošaičio. Šių abiejų 
profesorių paruoštame įstaty
me „liaudies valdžia“ padarė 
tiktai kai kurių pakeitimų. Tuo 
metu gana per trumpą laiką 
Kauno apylinkės teisme buvo 
iškelta keli šimtai ištuokos by
lų, jau laukusių pasirodant įs
tatymo.

Kaune ir Šiauliuose pirmieji 
civilinės metrikacijos aktai ban 
dyta padaryti iškilmingai: 
miesto rotušėje iškart Kelioli
kai porų tuokiantis, piimąsias 
civilines sutuoktuves vykdė 
Kauno miesto burmisti as dr. 
Garmus, miesto rotušės salėje.

Civilinės metrikacijos įsta
tymas buvo panašus į Vokieti
jos civilinės metrikacijos įsta- 

' tymą, kuris numato civilinį me 
trikavimą gimusių, vedančiųjų 
ir mirusių, nevaržant jų dėl re 
Ilginių aktų sudarymo. Prin
cipas buvo toks: Valstybė vyk 
do savo reikalui civilinius ak
tus, o bažnyčia savo, vieni ki
tiems netrukdydami. Tiktai ei 
eiliniai aktai yra privalomi vi
siems piliečiams, visokių reli
gijų ir be religijų, o bažnyti
niai aktai yra tvarkomi bažny
čių, pagal jų kanonus. Susi
tuokusius ištuokia teismas ar
ba bažnyčia, kiekvienas pagal žaly?!

metrikuodavo — sutuokdavo 
išskirdavo.
Akcijų - šėrų ir obligacijų 

nusavinimas.
Rugpjūčio 8 d. buvo nusa

vintos visos akcinių bendrovių 
akcijos ir obligacijos. Akcijas 
savininkai turėjo terminuotai 
sunešti į bankus. Kaune jas 
priėmė Lietuvos bankas.

Aš tik ką buvau išėjęs iš li
goninės, vos galėjau pastovėti, 
bet banke turėjau eilėje išsto
vėti kelias valandas. Banko tar 
nautojas p. Kubilius pne ma
nęs priėjo įsitikinti, ar tai aš 
esąs, — tiek buvau sumenkęs. 
Taigi, ir aš atidaviau, 8 „Var
po“ akcijas ir Vilniaus pasko
los lakštus, kurių nominalinė 
vertė buvo, regis apie 900 Li
tų. Tai buvo pakutinieh mano 
pinigai. Likau be centu, be 
sveikatos ir be drabo. Bet bu
vo toli gražu ne visa kartumų 
taurė.

Kai Lietuvoje vyko sovieti
zacija,
Berlynas su Maskva prekiavo 

Lietuvos kūnu.
Štai, ką apie tai sako po ka

ro rastieji Hitlerio raštinėse 
slaptieji dokumentai:
Reicho užs. reik, ministerija 
Vok. ambasadai Sov. S-goje ir 
Vok. pasiuntinybei Lietuvoje

Berlynas-, 1940 m. rugh. 9 d.
Lietuvos inkorporav.inas į 

Sovietų S-gos teritoriją suda
ro visiškai naują situaciją Klai 
pėdos laisvoje uosto zonoje. 
Laisvojo uosto zona reiškia

ir
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| B IRUTĘ TRUMPICKA1TĘ ir EDVARDĄ MICKŪNĄ, 

S sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikiname ir liaki-
5 me sėkmingos ateities.
g Jūsų pneteiiai Vancouveryje.

N 
M

Dirigentas ir Vyrų Choras. <

į Mieliems bičiuliams
į BERTAI TAURAZAxTEl ir PRANUI MINELGAI, 
i sukūrusiems šeimos židinį, linkėjimai
r Paukšlaičių ir Osūlų.

Patarkite, kas dary'i?
Liaudies Balso“ piknikui 

rišuti- 
nome kopūstų, dar gavome ir 
iš šalies, iš tų, kurie piknikan 
„dėl svarbių priežasčių“ nega
lėjo atvykti, ir visa tai negali 
ma buvo sunaudoti net Počen 
čaly, kur buvome susimetę po 
pikieto. Patarkite, kas daryti? 
Gal mums paukštieną ir kopus 
tieną palaikyti ligi rugsėjo 27 
dienos ir tomis „kapitalistinė
mis gėrybėmis“ pavaišinti Sū
nų ir Dukterų draugijos pikni 
ko dalyvius? Vis gi bus at
gauti doleriukai? „LB“ dr-gės. 
Kada gi bus grožio konkursą.;.

„LB“ piknike turėjo būti 
„progresyvaus“ grožio kon
kursas. Aš buvau pasiruošusi. 
Draugas KiliKevičius buvo pa
žadėjęs laimėjimą. Bet kaip gi 
bus dabar, kai pikietas viską 
sugadino?

Draugė V-nė.
Pasikalbėjimas pikiete.

„LB“ piknike Kilikęvičių ap

. . Gal mandrapypkininkai?. . .
Kiiikevicius, aprašinėdamas 

„Liaudies Balso“ pikniko pi- prikepėme daug vištų 
kietavimą Montrealy, rašo, 
kad tai esą padarę karvelinin
kai, fašistai ir tt. Komunistai, 
mat, neapsieina be išgalvotų 
vardų. Jie n savo tikrojo var
do bijo. Todėl ir pikictmin- 
kams išgalvojo nesamu vardą. 
Tokiu atveju ar ne geriau bu
vo pikietininkus pavadinti. . . 
mandrapypkininkais?. . Įdo
miau : mandrapypkininkai supi 
Pietavo „L. B-so“ pikniką...

Skelbimas!
Dėmesio! Dėmesio! 

„progresyvieji* į darbą’
Atleidus is darbo „LB“ pi

kietininkus ir pasitraukiant iš 
solidarumo ir jų bičiuliams, da 
bar atviros durys visiems mpro- 
gresyviams“. Bent iki naujo 
pikieto.

Windsor Dry Cleaners.
Protestas.

Norėdami po pikieto pc bur
nelę išmesti ir dienos vargus stojo trys jauni dypukai ir kai 
nubraukti, buvome susimetę 
„Počenčaly“. Mūsų gražuo
lės buvo jau ir keptų vištų pa
siklojusios. Bet. . . tie prakeik 
ti dypukai. . . ir, čia mus su- 
pikietavo. . . Negalėdami vie
šai Ąkelbti apie susimetimą, 
nes leidimo neturėjome, mes 
reiškiame protestą policijai, ko 
dėl ji mūsų neapgynė ir Počen 

Kiiikevicius ir Co.

Visi

basi:
Dypujkas: — Kiek gaunate 

iš Maskvos?
Kiiikevicius: — Tiek, kad 

jūs trys ir trijų dienų neišsilai 
kytumėt. . . t

Dypukas: — Nesyarhu, kiek 
galima išsilaikyti, bet svarbu 
pats principas, kad gaunate...

Kiiikevicius: — ???...
Mandrapypkis.
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Pirmoji sovietinė Lietuvos 
okupacija 1940-41 m. m. su sa 
vo siaubinga teroro našta atli
ko nepaprastai svarbią misiją 
lietuvių tarpe, atgerdama visos 
tautos akis sovietinio komuniz 
mo atžvilgiu. Ligi to laiko ko
munizmas ir mums, lietuviams, _ 
nebuvo pakankamai aiškus. Ži buvo kaip perskaityta knyga, 
nias apie jo žiaurumus teko 
remtis iš svetimų šaltinių ir iš 
keleto į Lietuvą grįžusių kan
kinių pasakojimų. Niekas ta
da negalėjo komunistinio tero
ro įsivaizduoti visame jo nuo
gume.

TERORAS BAISESNIS ŲŽ 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

NETEKIMĄ
Sovietų tankams riedint Lie

tuvos plentais ir vieškeliais, 
mes daugiausia buvome su
krėsti del nepriklausomobės nu

Mes nesame tyruose šaukiančio balsas
Rašo Vyt. Kastytis.

duoti Vakarų demokratijų po- re: komunizmas pasikeitęs, pa 
litinį nesubrendimą savo rau
donojo bėdos sąjungininko at
žvilgiu? Mums komunizmas

nes jo teroro letena kasdien pa 
liesdavo mūsų pažįstamus, gi
mines, šeimos narius. Tuo tar 
pu Vakarų sąjungininkai, gy
vendami atokiau nuo Sovietų 
Sąjungos ir patys tiesioginiai 
nepatirdami sovietinio komu
nizmo baisybių, pasirodo, sken 
V kariui skelbėme savo tautos 
dėjo labai nerealiose svajonė-

pendradartyauti su 
betkokia kaina. . . 
Ak, Stalinas yra ge

siruošęs 
Vakarais 
Stalinas? 
riausias žmogus pasaulyje, tik 
tas nelemtas Politbiuras jį, 
vargšą, kietai laiko po savo bi
zūnu, bet su Sovietų Sąjunga 
vėl bus atrasta bendra kal
ba. . . Argi tai nebuvo gražios 
ir migdančios svajonės?. . . Iš 
tiesų, jeigu ne tie pirmieji so
vietinės okupacijos metai, ga
limas dalykas, ii mes būtume 
patikėję gražiomis Vakarų

bėdas, dėstydami sovietinius 
žiaurumus. Deja, į mūsų šauks 
mą dažniausiai būdavo atsako
ma malonia šypsena. Aliįantų 
cenzūra mėlynu pieštuku brau 
kydavo tremties laikraščiams 
patiekiamus straipsnius, ku
liuose žurnalistai beveik sa
vo širdies krauju ir ašaromis 
dėstydavo tautos bėdas ir tik
ruosius komunizmo planus. . . 
Ir netgi pykdavo cenzoriai ir 
garbingi UNRROS pareigū
nai, dėl jiems nesuprantamų

stojimo. Tačiau nepriklauso
mo gyvenimo užgniaužimas 
perdaug negąsdino, nes musų
tauta amžių bėgyje yra mačiu
si visokio plauko okupantų. Nė 
vienas jų nebuvo amžinas. 
Nors laisvai gyventi ir valdytis 
niekas negili uždaryti į kaleji-

Dabartiniu laiku iš pustre
čio Šimto lietuvių po antrojo pa 
saulinio karo atsiradusių Švei-

iliuzijomis ir visi sugrįžę į na
mus. . .

BEVILTIŠKAS ŠAUKSMAS
PRIEŠ KLAIDINGŲ 

ILIUZIJŲ VĖJĄ
Iš Lietuvos ateinančios nau

jos — dar baisesnės žinios ne
leido tylėti. Ir meę įšaukėme, 
kiek tiktai balso turėdami, šau 
kerne iš visų plaučių prieš Va
karų demokratijų klaidingų 
iliuzijų vėją. Kiekvienam su
tiktam UNRROS pareigūnui, 
draugiškiau nusiteikusiam JA priežasčių atsisakę grįžti į so-

Šveicarijos lietuviai veikia
Rašo „N L“ bendradarbis Šveicarijoje.

jų spauda pradėjo rodyti di
desnio palankumo, dėmesio ir 
supratimo lietuvių reikalams.

romūnster radio stoties trans
liuotą (pirmą kartą Šveicari
joje!) pranešimą apie bolševi-

lydėjo lietuviškos dainos ir 
gražūs mūsų praeities padavi
mai. Be to, šveicarų iliustruo-

mą. Jeigu laisvės troŠKimo 
liepsna rusena širdyse, anks
čiau ar vėliau, palankiam mo
mentui atėjus, Lietuva vėl pa
kils. Žymiai didesnis smūgis 
buvo teroro veiksmai. Tardy
mai, kankinimai, sausakimšai 
prigrūsti kalėjimai, masinės de 
portacijos į Sibirą, Pravieniš
kės, Ramių miškelis, Panevė
žys, Zarasai — tai mūsų tau
tos krauju aplaistyti naujieji 
kryžiaus keliai. .. Tokių daly
kų niekas, būdamas sveikame 
prote, negalėjo laukti ir tikė
tis. Todėl nenuostabu, kad ant 
rą (kartą sovietams veržiantis į 
Lietuvą, tūkstančiai lietuvių 
paliko savo gimtuosius namus, 
pasirinkdami benarrųo dalią 
i vetimuose kraštuose.

NEMALONUS 
NUSIVYLIMAS

Mes buvomejpilni kančios ir 
skaudulio: šį kartą žinojome, 
ką reiškia sovietinio komuniz
mo sugrįžimas. Jis nėra vien 
tik nepriklausomo gyvenimo 
padėjimas į archyvą, bet lėta 
visos tautos mirtis. Iliuzijomis 
niekas negyveno. Už tautų 
T«isvą apsisprendimą vedan
čios karą Vakarų demcAkiati- 
B>s atrodė vieninteliu išsigel
bėjimu. Jeigu jos liejo savo su 
nų kraują, siekdamos pašalinti 
nacizmo pakojų, rodos, turėjo 
būti visiškai natūralu, kad ir 
komunizmui išmuš atsiskaity
mo valanda. Didesni optimis
tai jau net u minutes skaičia
vo, tikėdamiesi, kad Vasarų 
armijos, ilgai negalvodamos, 
tuojau pat pradės kryžiaus žy 
gį prieš raudonąjį rudosios Vo 
kietijos sąjungininką.

Deja, čia mūsų apskaičiavi
muose įsivėlė niekada nepra- 
matyta klaida. Tačiau dėl jos 
negalime per daug kaltinti sa
vo optimizmą. Kas, gyvenda
mas Lietuvoje teroro ir prie 
spaudų metus, galėjo įsivaiz

carijoje tepaliko vos apie 150. 
Žymesnė dalis jau spėjo išemi 
gruoti, daugiausia į Amciiką, 
Australiją, Kanadą, Argentiną 
ir kt. užjūrio kraštus.

Iš tokių džiuginančių atmai
nos faktų reikia paminėti lie
pos mėri. 2 d. per Šveicarų Se

kinę Lietuvos okupaciją ir lie
tuvių tautos naikinimą — Die 
verstummte Welt. Pranešimą

Nors anksčiau Šveicaiijoje 
lietuvių būta ir didoko būrio, 
tačiau visuomeninės veiklos ba 
ras ir Lietuvos vardo garsini
mas tarp svetimųjų, deja, bu
vo apleistas. Gal būt, pirmiau 
šia dėl to, kad šveicarų val
džios įstaigos tam reikalui bu
vo nepalankios. Antra veltus, 
ir patys lietuviai, verčiami ieš
koti pragyvenimo šaltinių, iš
sisklaidė po visą 'kraštų, daž
nai teturėdami labai menkus 
tarpusavio ryšius. Iš dalies, 
didesnio bendro darbo užsimo 
jimus paversdavo niekais ir 
tie, kurie čia esančius lietuvius 
stengėsi ištempti ant savo sro
vinio kurpalio.

Malonu pažymėti, kad, — 
nors šiuo metu lietuvių Šveica 
rijoje paliko nedaug, — sten
giamasi juos suburti bendram 
darbui ir, kiek aplinkybes lei
džia, praplėsti jų visuomeninio 
pobdūžio veiklą, derinant ją 
su viso pasaulio lietuvių užda
viniais, o ypač su didžiausiu iš 
jų: išlaisvinti Lietuvą.

Daugumas čia gyvenančių 
lietuvių yra susispietę Zuriche 
ir jo apylinkėse. Todėl nenuos 
tabu, kad tenykščiai lietuviai 
ir pradėjo Šv.LB—Šveicarijos 
Lietuvių Bendruomenės orga
nizavimo darbą. Jau paruošti 
laikinieji bendruomenės įsta
tai, ir š. m. rugpjūčio mėn. 20 
d. Zuriche — visų Šveicaiijoje 
esančių lietuvių steigiamasis 
susirinkimas. Tikėkimės, kad 
naujoji organizacija, būdama 
didžios pasaulio lietuvių bend
ruomenės atžala, ir jos vado
vai nesuks į srovinį kiemelį ir 
savo veiklą rikiuos visų trem
tyje skurstančių lietuvių gero
vei ir tiems didiesiems uždavi
niams, kuriems spręsti įkur
ta P LB.

Džiugu, kad pastaruoju lai
ku ir Šveicarijos valdžios įstai
gos, ir visuomenės orgamzaci 
jos, ir pavieniai šveicarai bei

tas radijo žurnalas — Sciiwei- 
zerische Radio Zeitung — ta 
proga įdėjo atitinkamą straips
nį, o viršel) papuošė apsitaisiu
sių tautiniais drabužiais šau
nių lietuvaičių paveikslu. Yra 
vilčių, kad šis įdomus praneši
mas, kiek praplėstas, buo atkar 
totas ir per didžiausiąją Lon
dono radijo stotį BBC (British 
Broadcasting Corporation).

Gauta žinių, kad šiomis die
nomis ta pati šveicarų radijo 
stotis Beiomūnster (banga 
567,1 m) klausytojų mėgiamą 
dienos reportažą — Echo der 
Zeit — skirs Pabaltijo okupa
cijos dešimtmečiui paminėti. 
Lietuvai padaryta skriauda, 
lietuvių tautos kančios ir lū
kesčiai keliami aktualiais 
straipsniais ir šveicarų spau
doje, pav.: „Gazze te de Lau
sanne“, „Die Tat“, „Neue Zuri 
cher Nachrichten’* ir tt.

Nors Šveicarijoje knygos 
spausdinti brangiai kaštuoja, 
tačiau ir šioje srityje daioma, 
ką aplinkybės leidžia. Be se
niau pasirodžiusio Dr. Sūdu
vio veikalo :_Ein kleines Volk 
wird ausgeloscht, neseniai iš
spausdintos dvi aktualios bro
šiūrėlės: Notschrei eines ster- 
benden Volkes ir Kyrie.

Šis Lietuvos bylos ir lietu
vių tautos reikalų aiškinimas 
per radiją ir spaudą teigiamai 
veikia visuomenės nuotaiką 
mūsų naudai ir išsklaido poka 
;inės bolševikų propagandos 
melus.

Be abejo, visa tai yra dide
lio ir reikšmingo dhrbo pra
džia; dar reikia įveikti Nema
žai kliūčių. Tą darbą dirban
tiems tautiečiams palinkėkime 
sėkmės ir apdairumo, kad bū
tų išvengta netolimos p- reities 
klaidų, kai Šveicarijoje esą lie 
tuviai buvo rūšiuojami i sūnus 
n posūnius. A. V.

L1 ETŲ V1ŠKAS KRYŽIŲ S

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių 1

vietų okupuotus namus, dar 
drįsta viešai Vakarų sąjungi
ninką — kilniąją Sovietų Są
jungą taip negražiai užgaulio
ti. . . Mūsų balsas pirmais po
kariniais metais, deja, buvo ty 
ruošė šaukiančio balsu. Nie
kas nenorėjo jo klausyti. Va
karų demokratijų gudriausi 
diplomatai tada skraidė iš vie
nos sostinės į kitą su niekada 
nepabaigiamomis taikos konic- 
rencijomis — ir jie gyveno iliu 
zijomis. . .

Vėliau, tiesa, paęūtė kiti vė
jai. Išgaravo pirmykštis lais
vojo pasaulio entuziazmas. Pa 
aiškėjo, kad Sovietų Sąjunga 
vis dėlto nėra pasikeitusi. Pa
aiškėjo, J<ad ir Stalinas nėra 
Politbiuro belaisvis, bet pats 
žiauriausias diktatorius, kokį 
kada nors yia mačiusi žmonija. 
Iš Vakarų demokratijų iliuzijų 
beliko skaudžios šukės, kurios 
jam ima žeisti ir juos pačius. , .

KARTOJASI ŠV. TOMO 
EPIZODAS

Korėjoje Sovietų inspiruoti 
ir remiami komunistų karo 
veiksmai galų gale, keleriems 
metams praėjus, laisvąjį pa
saulį iš iliuzijų ir svajonių grą
žina į negailestingą tikrovę. 
JAV vyriausybe pirmoji ištie
sė pagalbos ranką Pietų Ko
rėjai. Buvo pasiųsta aviacija 
ir laivynas, paskui sekė pėsti
ninkų divizijos ir šiandien ame 
rikiečiai gailina sakyti, jau ka
riauja „iš peties“... Kuo šis 
karas pasibaigs, nebūnant pra
našu, sunku atspėti, tačiau jis 
tikrai nieko gero nežada. Ko
rėja lengvai gali pasidaryti 
kiauru maišu, į kurį, gal būt, 
.eikės mesti dešimtis naujų di
vizijų u tūkstančius lėktuvų, 
šiaip ar taip — ji yra pirmoji 
pamoka vakarams, o ypač jų 
vadovams amerikiečiams.

Laikraščių puslapiai pilni 
pranešimų apie komunistų 
žiaurumus: vienoje vietovėje 
/e subado durtuvais amerikie
čių sužeistuosius, kitur nuogai 
išrengtus belaisvius vaiko po 
aštrias uolas, liepdami gulti ir 
keltis, kiekvieną nepajėgiantį 
atskelti pribaigdami kulipka į 
pakaušį. . . Stebisi amerikie
čiai raudonųjų barbariškumu, 
susirūpinę kraipo galvas. . . 
Ačiū Dievui, dar niekas Koie- 
joje jiems gyviems nelupmeja 
odos, netrauko nagų, nepliki- 
na veradanėiu vandeniu ir ne- 
I epina elektros srove. . .

Jau prieš penkerius metus 
mes skelbeme nepalyginamai 
žiauresnę tiesą apie sovietinį 
komunizmą ir jo pasekėjus. 
Deja, Vakarai tada elgėsi, kaip 
užkietėjęs Šv. Tomas, nenorė
jęs patikėti Kristaus prisikėli
mu, kol pats neįdėjęs savo pirš 
tų į jo žaizdas. . . Dabar atė
jo nelemta valanda, kada lais
vasis pasaulis pats savo kailiu 
patiria komunistų sadistinį iš
radingumą : gali viską nuosa
vais pirštais apčiupinėti ir, ži
noma, savo krauju apmokėti 
žiaurią pamąką. . . šiandien jau 
mes nesame tyruose šaukian
čio balsas.

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

ISTORINĖS MEDŽIAGOS APYBRAIŽOS. 
3.
Tat, mūsų manymu, mes pri 

ralome imtis globojimo išeivių 
Kanadoje. Aprūpinti juos taip 
dvasiniai, taip medžiaginiai.

Dvasinę globą sutverti tam, 
kad lietuvius emigrantus išplė 
šus iš rankų nesąžiningų agen 
tų, — kad apsaugojus nuo iš- 
tautėjimo, — kad merginas ir 
moteris paėmus priežiūrom Ki 
tos tautos, (kaip pav. Prancū
zai, Vokiečiai, Ukrainiečiai) 
jau nuo seno laiko tatai turi.

Medžiaginė pagalba turi da
boti, kad emigrantai gautų dar 
bą ir vietą, kad nesibastytų po 
užkampius ir vargą vargtų, kad 
\ isi laikytųsi krūvos, kad apsi
gyventų pastoviai.

Tai _,ia mūsų užduotis.
Mums rodos, kad šioje sri

tyje kiekvienam patriotui yra 
plati ir garbinga dirva pasidar
bavimui.

KAS DAROMA
1924 metais

Montrcal lietuvių kolonijoje su 
sitvėrė draugija „Lietuvių Iš
eivijos biuras“. Toji draugija 
teiks taip dvasinę, taip medžią 
ginę pageibą lietuviams *imi-

grantams vykstantiems į Ka- 
ladą. Biuro užduotis kuo pi

giausiai pervežti keleivius iš 
Lietuvos į Kanadą, — apsau
goti lietuvius nuo išnaudojimo 
.r demoralizacijos — paleng
vinti išgavimą reikalingų do
kumentų, kelionei reikalingų 
— suteikti patarimų, reikalui 
esant teikti imigrantams me
džiaginę pašalpą.

Į Valdybą įėjo šiuo tarpu 
Montrcales šv. Kazimiero Kle 
Eonas, — ir keli veiklūs šios ko 
’onijos lietuviai. Biuro darbus 
pagyręs yra I. E. Montrealo 
Arkivyskupas Gautier, — apie 
„Lietuvių Išeivijos Biurą“ sie
kius gražiai yra atsiliepęs J. E. 
Žemaičių Vyskupas Pranciš
kus Karevičius, — minimo biu 
ro veikimą pasiryžo remti Ame 
likos Lietuvių Rymo Kat. Fe
deracija.

Biuro centras laikinai randa 
si Kanadoje (Montreal, 720 

ateityje žaKanadoje, Parthenais str.),
dama centrą perkelti į Lietuvą, 
— gi skyrius įsteigti prie di
desnių uostų.

Siųsdami šį lapelį tikimės,
kad Gerbiamasis Tamsta, im-

damas į širdį, šį visų .užmirštą, 
bet opų Tautos reikalą, remsi
te „Lietuvių Išeivijos Biuro“ 
veikimą ir būsite mūsų organi
zacijos prietelius bei jos idėjų 
populianzotojas. —

Tariame aukštos pagarbos 
žodžius

„Lietuvių Išeivijos Biuras“ 
xJirmininkas. K. J. Daknys. 
Sekretorius: P. Keblinckas“.

Štai kitas dokumentai::
„Lietuvių Išeivijos Biuias, 

720 Parthenais Str. Montical, 
P. Que. Canada.
GERBIAMASIS TAMSTA!

Šiandieną Įvažiavimas yra su 
varžytas ne tik į Suvienytas 
Valstijas, bet ir į kitas šalis, 
kur žmonės galėtų šiaip taip 
sudaryti geresnį gyvenimą. 
Lengvai įvažiuoti galima tik 
ten, kur šalys miškais dar už
klotos, kur pramonės nėra ir 
gyvenimo aplinkybės nepato
gios. Prie pastarosios rūšies 
kraštų priskaityti galima Bia- 
ziliją, Argentiną, Mexiką, Ku
bą. Kas į tas šalis vyks, patyrs 
vargo. Kuboje visuomet be
darbė, Meksikoje nuolatinės su 
irutės bei savitarpinės žudy-
nės, — pramonė labai silpna,
— Argentinoje ir Brazilijoje,
— oras mūsų žmonėms netin
ka, ir vargingas gyvenimas. Iš 
tų šalių nėra vilties pakliūti,

kada nors į Suvienytas Valti- 
jas. Patogiausios aplinkybės 
lietuviams vykti tiktai į Kana
dą, nes ir oras panašus Lietu
vos krašto klimatui, — ir susi 
siekimas su Steitais lengves
nis,— ir pi ainonė vystosi. Įva 
žiavimas į Kanadą dabai yra 
suvaržytas, tačiau mes ’šgau- 
name iš valdžios dėl lietuvių 
leidimus išvažiavimui.

Jei Tamstos apylinkėje yra 
žmonių, kūne nori arba rengia 
si vykti į Ameriką, malonėkite 
jiems apie mūsų biurą paaiš
kinti. — Apsaugosite juos nuo 
išnaudojimo nesąžiningų agen 
tų. — Už kiekvieną paduotą 
mums asmenį Tamstai pasiža
dame atlyginti $ 5.00.

Asmuo, norintis važ’aoti į 
Kanadą privalo įnešti pirminiu 
ko K. J. Daknio vardu į Lietu
vos Banką už vieną asmenį

a) nuo 10 metų ir aukščiau 
$ 300.

b) nuo 1 metų ligi 10 metų 
$ 150.

ir c) ligi 1 metų kūdikius — 
$ 5.50.

Keleiviui įnešus tuos pini
gus į Banką, Tamsta mums tei 
kitės atsiųsti sekančias apie 
imigrantą žinias:
a. Vardas n pavardė:
b. Amžius:
c. Adresas, kaimas, valsčius, 
apskritys, paštas.

d. Šeimynos padėtis: jaunik., 
merg., vedęs, ištek.;
Už įmokėtus pinigus Kelei

vis gaus visus reikalingus ke
lionei dokumentus, laivakor
tes, traukinių bilietus, viešbu
čius, pilną užlaikymą ir rūpes
tingą globą laike kelionės. Ku
nigas išleis iš Europos, — ku
nigas— irgi sutiks Amerikoje.

Jei laivakortės seniaus buvo 
pirktos, tačiau negauna kelei
vis permito (leidimo) įvažiavi
mui, toksai klijentas, privalo 
seną laivakortę grąžinti tam 
agentui, pas kurį buvo ją pir
kęs, — gi agentas privalo grą
žinti žmogui visus pinigus, $ 
10 užlaikant Kompanijai pas 
kurią laivakortė buvo pirkta.

Mes tikimės, kad Tamsta 
dėl labo tautiečių, padėsite 
mums tą darbą atlikti.

Paliekame su godone.
„Lietuvių Išeivijos Biuras“.

tie du suinteresuotieji kreipė- 
,i į L. Holstein & Co Ltd, ku
lis ir dabar veikia 1475 Bicury 
St., ir tas Ho?steino biuras Var 
kariūtę su drauge atvežęs už 
•150 dol.

Jonas Gricius, turįs jau 67 
metus amžiaus, skundžiasi kai 
ką užmiršęs, bet dar vėliau 
prisimena, Kad atvykęs Mont- 
tealin, jis jau radęs Povilą 
Eraknį, kuris iš Lietuvos pabė 
gęs, caro administracijos per
sekiojamas, 1901 m. pirma į 
Angliją, o 19U4 m. — į Kana
dą persikėlęs. Po to radęs Juo
zą Valančauską, du brolius Jo- 
.ūkius, iš Šančių Raginį u De
gutį. Po to jau atvyko iš Ang
lijos Pumputis, Juškevičius, 
Tlioplys, Bulvičius, Šaltis, Jo
nušą. Iš rastųjų apie 10 asme
nų buvo vedusių, o kiti neve
dę.

Iliustruodamas Lietuvių Iš
eivijos Biuro veiklą, J. Gricius 
sako, kad į Montreal} iš JAV 
buvo atvykę tautiečiai Nauji
kas ir Matulionis, kurie rūpi
nosi atsikviesti iš Lietuvos tū
lą Varkariūtę ir kitą mergaitę, 
kurios pavardės neatsimenąs. 
Jis tiems tautiečiams nurodęs 
suminėtą biurą, kuris iš jų pa
reikalavęs už dviejų asmenų at 
gabenimą 500 dolerių. Tada

P. J. Gricius turi labai daug 
prisiminimų, kurie tačiau vys
tosi ilgesnio pasikalbėjimo me 
tu. Viena labai svarbu, kad J. 
Gricius nurodė labai daug pa
vardžių asmenų, kurie apie kai 
barnus dalykus, kaip jis sakp, 
daugiau ir geriau žiną.

P. Griciui padėkojus, teko 
kreiptis į kitus asmenis, ku
riuos jis nurodė. Vieną iš pir
mųjų susitikau vilesalietį An
taną Jankevičių.

(Bus daugiau).
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Andre GIDE dienoraštis
Andre Gide. Journal. Paris, NRF. Gallimard, 1945. 

RAŠO DR. G. I. Ž1DONYTĖ.
Grožinės literatūros kūiėjokosios kasdienybės maišaties, 

dvasioje intelekto ir jausmų Retkarčiais, smigdamos žmo- 
kompleksas reta* išbūna viena-nijos sąmonen, jos atgaivina ir 
lytis. Pagal rašytojo prigimtįpadrąsina, dažniausia — suk«- 

ir natūralius jam polinkius, vie ha prieštaravimų audrą, 
nur labjau prasiveržia protas, 
estetinėmis priemonėmis vedąs 
skaitytojus į vienokią ar kito
kią pažiūrą į pasaulį; kitur — 
nesuvaldoma lyrika, tyroji po
ezija, „menas — menui“. Pir
masis kūrybos būdas atsklei
džia mums vieną aspektą iš kū 
įėjo turiningo vidaus pasaulio, 
jį mes vertinam iš tolo, objek
tyviai, atsargiai. Antrasis 
mums pateigia tokią poetinę 
formą, kurią, atatinkaųjai mū
sų jausmams ir charaktenui, 
arba iš karto atmetame, arjoa 
intymiai ir pilnutinai ją peigy 
venam. Ji mums tampa sava, 
išreikšdama tai, ką žmogus 
nuo amžių savyje nešioja ir 
intuityviai junta, bet nepajė
gia išryškinti šios nuovokos 
kontūrus, nei, tuo labjau, juos 
išreikšti žodžiais.

Neabejotinai Andre Gide 
(tarti — Žid), šis didysis šių 
laikų prancūzų individualistas, 
priklauso tai rašytojų grupei, 
kurioje vyrauja intelektas. Jo 
moralinė sistema yra savita ir 
verta dėmesio, jo pažiūra į pa
saulį — viena iš giliai įžvel
giančių. Jo kūryba yrą viena 
iš 20-tojo šimtmečio brangeny
bių. Originali, ji turi daug se
kėjų, bet daug ir priešų. Nors 
hudnai ir atkakliai siekianti 
savo tikslų, ji yra įvilkta to
kion grakšcion ir subtilior po- 
f.tinėn formon, kad neišvengia
mai randa atgarsį savo amži
ninkų protuose, net ir tuose, 
kurie jo filosofijai nėra palan
kūs.

„Tavo moralė nėra gera silp 
niesiems* * prisimename vieną 
būdingiausių „Immoraliste“ 
minčių. Tačiau, jei tos anar
chiškos idėjos, kurias Andre 
Gide savo kūryba skleidžia, 
įastų patogią dirvą ir būtų įgy 
vendintos žemėje, jęigu žino 
gus persiimtų pilnutiniu tau
rumu (kurio pagrinde yra 
laisvė), tuomet ši moralė tiktų 
visiems, nes silpnųjų iš viso ne 
bebūtų. Tuo tarpu tai tėra tik 
utopija, nes žmogus, nors vi
duje ir purtosi rutinos bei nu
statytų gyvenimo konvencijų, 
kol kas. .. patogiai šalia jų gy
vena ir jomis naudojasi, Iš 
žmogaus vidinių aspiracijų ir 
jo išorinės elgsenos dvilypumo 
seka įvairių rūšių moralinės 
bei socaihnes perversijos. In
dividualistai tebera vieniši, ir 
jų mintys bei idėjos plaukioja, 
tartum debesėliai, virš žmogiš

Net ir toks asmeniškas, sa
kytume, nekaltas rašinys, kaip 
Gide dienoraštis, kurį čia ban 
oysime apibudinti, buvo sukė
lęs savo laiku karštų ginčų, 
pykčio ir net reikalavimo auto 
riui kalėjimo bausmės**), u vi 
riotizmą ir kt.
sa tai dėl to, kad A. Gide jokiu 
atveju nepasidavė jokiai paša
linei bangai, vienas ėjo savo ke 
lią, vienas darė savo išvadas, 
.kurias nedvejodamas drįso 
skelbti.

Andre Gide šį savo dienoraš 
tį rašė pirmoje antrojo pasau
linio karo fazėje, sunkiausiais 
Prancūzijai metais. Įdomu 
tad, kaip šis akylus stebėtojas 
ii kritikas, didis žmogaus išlais 
vinimo akcijos darbuotojas, re 
agavo į karo įvykius, krašto 
okupaciją, pagrindinių laisvių 
prancūzų tautai atėmimą. Ly
giai įdomu suprasti, kaip to
kiais laikais A. Gide pajėgė gy 
venti paprastai, laisvai; suge
bėjo — nebodamas visiško ap
linkos pakitimo — išlikti tas 
pats, nepakeisti nuotaikų šio 
pasaulio atžvilgiu, kurių nuo
stabus pastovumas nesiliovė 
reikštis nuo jo „Nouvritures 
terresties“ iki paskutinių jo 
veikalų.

Šiame savo dienorašty jis ly 
giai nepajudinamai nuoširdus, 
subtilus ir patetiškas, kaip ir 
visame savo gyvenime ir kury 
boj. Jokios vaidybos ar nelik
tos gaidos. Jokio užslėpto rū
pesčio, kaį dienoraštis bus ka
da nors skaitomas 
akių***). A. Gide 
pats.

Nuolat suaugęs su 
sisprendimo principu. Jo pa
saulėžiūra pilnai liberalistinė, 
pagrįsta dažnu vertybių perkai 
navimu, visišku objektyvumu. 
Bet kuris .'klausimas jam yia 
svarstytinas, tačiau kiekvieną 
teigimą sutinka skeptiškai, su

svetimų 
visur tas

laisvo ap

**) Už tariamą korupciją, 
ūkininkijos šmeižimą, antipat-

***) A. Gide, savaime, aiš
ku, puikiai žino visuomenės, o 
ypač kritikų smalsumą ir ais- 
tingą rašytojo socialaus, priva
taus ir intymaus gyvenimo 
knibinėjimą. Tačiau nemano
me, kad jis savo dienoraščiais 
būtų „metęs pėdas“, apgaudi
nėjęs visuomenę, nors ši min-

KAZYS VESELKA
Kambaryje, kuriame anuomet buvau sustojęs, gyveno 

dar aštuonetas vyrų. Aš pirmas peržengiau jo cementinį 
slenkstį, lydimas akinuoto seniūno, įkyriai aiškinančio, kad 
stovykla yra perpildyta, kad ir čia nebus labai blogai gyventi, 
nors kambarys kažkada tarnavo kareivinių sandėliu ir turėjo 
tik vieną keturių kumščių didumo langą, pro kurį matėsi vęš- 
liai žalia kaštano viršūnė ir siauras saulele tvaskantis Spe- 
sarto (kalnų ruoželis.

Tik po kelių savaičių pradėjo rinktis draugija. Jie atei
davo pavieniui ar po du randuotais saulės nugaivintais 
veidais, perėję frontų linijas ir belaisvių stovyklas, jaunystę 
išmetę svetimuose vieškeliuose ir pasilikę tiktai vienintelį 
gyvą troškimą pailsėti. Aš pasitikdavau juos vienišo, pasi- 
ilgusio žmogaus rūpestingumu, dalindavau^! uuona, įvesda- 
vau į naują, jiems dar nežinomą aplinką, pai ūdydavau vie
tas, kur galima šį tą suorganizuoti, gauti ir po kelių d-enų 
jie susirasdavo naujus draugus, pažįstamus, vėliau, kada ap
sivilkdavo naujais kostiumais, mylimąsias ar meilužes ir aš 
pasilakdavau vienas. Kažkodėl jie buvo linkę galvoti, kad 
ir vienas aš galiu dienų dienas bastytis po šalimais augusį 
mišką, po kaštanais apsodintą kiemą, skaityti knygas ar laik
raščius, galvoti. Jie tiek turėjo rūpesčių, jeg negalėjo matyti, 
kaip labai buvau pasiilgęs žmogaus, žmogaus artimo ir mielo, 
galinčio mane suprasti, galvojančio kaip aš ar bent panašiai 
ir kalbančio mano gimtojo krašto kalba. Ir taip dairiausi į 
šalis vis nerasdamas kam galėčiau išsakyti begalinį gimtų na
mų pasiilgimą, skausmą, kurio nemokėjau išlieti svetimo kiaš 
to miškams, kuris ėdė mane ir gulo širdin kaskart nuosekliau, 
lyg smėlys į upės dugną.

Nežinau, kaip ilgai būčiau niešęs mane sjėgusia, tarp 
triukšmo ir daugelio žmonių, vienatvę, jei vieną dieną į palė
pės kambarį nebūtų įėjęs žmogus, išvargintas belaisvių sto
vyklos pragaro, žmogus paprastas ir pilkas gerokai peranksti 
pražilusiais plaukais.

Tai įvyįko tada, kai buvo pasibaigusi pirmoji stovykloje 
praleista vasara ir artėjo ruduo ir kašAonų lapai buvo įgavę 
svogūno lukštų geltonumą.

Kai įėjęs pasisakė jog vadinasi Andrius Petrėnas, o po
to pridėjo, kad esąs paskirtas į šį kambarį, iki šiol ramūs gy-

Vytautas Kastytis
ŽVAIGŽDĖS

Iš negyvų sustingusio dangaus aukštybių 
Jūs žvelgiat didelėm ir rūpesčio pilnom akim 
Į mūs mažų vingiuoto sielvarto kelius — 
Kad mes likimo pamesti^ suklupom prieš vylinguosius stabus, 
Kur patys savo silpnume paikam dievais ir pusdieviais 

pakelėm.
Jūs matot degančius namus tartum degtukų dėžutes 
Kalnų pakriūtėse savižudžio ugnim liepsnojančius 
Ir girdit, kaip beviltiškai į juodą naktį klykia žmonės — 
Maži, nutraukytais sparnais savęs pabūgę vabalėliai.
Iš kapinių prisikelia mieguistos, nusibandę vėlės: 
Pajuodusiais ir antqąkar~ granatų sužalotais sąnariais. 
Jos krūpčioja gyvenimą kaip moterį užmiršt ouspėjusios 
Ir seno karsto šipulius, joms nesuprantamu būdu išmėtytus 

plačiai, 
Sustingusia numirėlio ranka į savo šaltą glėbį renka.
Jūs stebitės ir netikėdamos užmerkiate akis,
Ir jūsų didelė ugnies pritvinkusi širdis akimirką nustoja 

plakti,
Ir neviena iš jūs nušviesti nedalios į mūsų žemę krenta 
Ir, nepasiekus jos, suskyla, atsimušusi į amžinąją naktį. . .

tX~------- XK XK

Škėmos ŽIVILĖS prasmė
Montreaiio Lietuvių Dra

mos Teatro gastrolių Toionte 
>r Hamiltone belaukiant, nori
si pasidalinti keliomis minti
mis su skaitančiąja visur mene 
— šnektelti apie veikalą.

Birželio Įvykių minėj lino iš
vakarėse Montrealyje gimęs 
spektaklis nuskambėjo, kaip 
mūsų laisvės troškimo šauks
mas, kaip mūsų amžinos kovos 
už laisvę rodyklė.

Tai legenda apie kunigaikš
tytę „Živilę“, nudūrugią savo 
mylimąjį, išdavusį tėvynę. Te
ma beviek nepaliesta mūsų li
teratūroje. O dabartinėse są
lygose ypatingai gyva ir jaudi
nanti.

Tarp menkavertėse aisti ose 
paskendusių būtybių, nuaidi 
šviesus Živilės leitmotyvas — 
Saulė — Laimė. Į ją besiver
žiančios asmenybės tragizmas 
pilnu aiškumu stojasi, kada 
jos mylimasis išduoda pil| gu
dams.

ris kaikuriems A. Gide kriti
kams ir nėra svetima.
Gali būti taip, bet gali būti ir 
kitaip. Tiesa tesanti dilemoje. 
Kiekvienas momentas galis bū 
ii vienoks, ar radikaliai kitoks, 
tam tikra abejingumo šypsena. 
A. Gide ima gyvenimą tokį 
koks jis yra, nesiskubindamas 
spręsti, stengiasi išlaikyti 
sprendimo laisvę ir objektyvu
mą. Tėia tik nesuinteresuotos 
tiesos ieškotojas, niekam be 
aiškių įrodymų netikįs.

Žmogus yra užvaldęs tik ne
didelę tiesos sritp A. Gide ta
tai supranta. Jis yra žmogus 
nesilaužiąs per nepralaužiamą 
sieną. Jis tenkinasi savo že
miškąja buitim, jis nori, Vol
taire pavyzdžiu, „cultiver son

A. Škėma, labai įdomiai įve
dęs pasikartojimo motyvą, tris 
kartus apraizgo savo persona
žus panašiomis savo schema, 
bet skirtingomis turiniu, aplin 
kybėmis, kuriuose jie žūna už 
“uos pat didelius laisvas ir ne
priklausomybės tikslus. Keis
tu būdu legendos heroja*, lies
damiesi tą neišvengiamą, fata
lišką nelaimes grūdą, yra savo
tiškai laisvi. Jie laimi mirtį ir 
drauge ją nugali. Jie miršta 
nieko sau nelaukdami, nesiti
kėdami, tik svajodami. Šitoji 
svajonė nubanguoja per visus 
sunkiuosius mūsų tautos laiko 
tarpius — legendarinėje seno
vėje, 1863 metų sukilimo bei 
pirmosios bolševikinės okupa
cijos metu — ir drauge padaro 
legendą nemirtingą.

„Živilė“ optimistinė trage
dija. Pro galutinę neviltį švy
ti tikėjimo ir vilties spindu
lys — Svajonė — Tikrovė. Už 
ją žūstamą, su šypsena.

Neieškokime galutinės min
ties frazėse. Ji yra už žodžių, 
už jų slepiasi skausmingas ver
žimasis į gėrp

Anglų, kalbos raida ir sąranga
RAŠO V. PĖTERAITIS.

: leidę standartinius veikalus. O 
■ anglų saksai ne. Britai vado- 
Į vaujasi brolių Fowler‘ių išleis

tu Oxfordo žodynu, amerikie
čiai Webster'io paruoštuoju. 
Bet tai Žodinė medžiaga, kuri 
suregistravo žodžius gyvoje 
kalboje vartojamus, nepatiek
dama stanoartinės rašybos ar
ba standartinio tarimo, o lik 
įvairias galimybes.

Anglų kalba ir atrodo, Kaip 
anglų parkas, kurį žmogaus 
ranka tik truputį palietė, ku
rioje žmonės vaikščioja, nebo
dami jokių taisyklių, kur tik re 
tai užtiksi užrašą, tave vyriš
kai įspėjantį „Keep off the^. 
Grass, arba „rivate“. O vokūt*-^ 
čių kalba, kaip vokiečių 
kas, kur kiekvienas medis žmoa 
gaus rankos paliestas ir įstatyt 
tas į rėmelius, kol prigyja ir au 
ga, kur prie Kiekvienos vejelės 
tave rūsčiai sutinka užrašas 
„Policeilich Verboten“.

Anglų kalba tokio griežto 
įspėjimo nepažįsta, nes tai prie 
šinga anglų laisvės jausmui. 
Stebėkite jų užrašus: No smo
king, „Nerūkoma“. Jau ir mes 
tur būt, iš vokiečių pasiskoli
nę, sakydavome griežčiau: 
„Rūkyti Draudžioma“, o ką 
jau bekalbėti apie vokiečių už
rašą „Rauchen Polizeilich Ver
boten“. (Rūkyti policijos 
draudžiama“). Arba „No Spit 
ting“ vietoj mūsų „Spjaudyti s 
Draudžiama' ‘ ir t. t. \

Taigi, anglų kalba, kaiį ir 
pati tauta, demokratinė, giliai 
įleidusi laisvės šaknis. Laisvę 
mylėdama tauta, atmeta visus 
varžtus, Įkalbos ir tautos pan
čius, pnesinasi ją veržiančioms 
policinėms taisyklėms tiek kai 
boję, tiek tautos gyvenime. 
Amžių kovoje užgrūdinta kal
ba ir tauta pasidarė vyriška, 
santūri, šalta, kartias net 
šiurkšti, nustojusi elegancijos 
ir grožio, bet ne sveiko nujau
timo, žmogaus psichologija pa
remto. Tuščių frazių vengia, 
bereikalingų žodžių nevartoja. 
Biznieriškam amžiuj kalba pa
sidarė taip pat biznieriška, 
energinga, trumpa.

Anglų kalba tampriai suau
gusi su anglų tauta. Taip, kaip 
tauta turi savo charakteringus 
bruožus ir plačią istoriją, taip 
ir kalba. Ir mes šiuo ciklu 
stengiamės atversti šyęįą ir pa
žvelgti, Koks įvairumas^ slypi 
yo juo, stengiamės atregzti 
kalbos rezginio kai kuriuos 
siūlus ir pastebėjome kokia 
įvairi ir įdomi anglų kalbos rai 
da ir sąranga ir kokią vienovę 
jos sudaro su pačia tauta.

Galas.

Psichologinę laisvę kalioje 
pastebėsime ir pačioje sintak
sėje. Labai dažnai nederinu ta 
rinio su gramatiniu veiksniu. 
Anglų kalboje leistina sakyti 
„the committee meets“ ir „the 
committee meet“, 
ju galvojama gramatiška*, 
antruoju — 1 _
Komitetą gi sudaro keli žmo
nės, tat naudoja veiksmažodį 
daugiskaitoje. Taip pat tei
singai angliškai: A large gi oup 
of children were sittingj vietoj 
„was“, nes psichologiškai 
imant, grupė susidada iš daug 
vaikų. Mes šiuo atveju neda
rome skirtumo tarp veiksmažo 
džio vienaskaitos ir daugiskai
tos trečiojo asmens. Galūnė ta 
pati.

Kalbos grynintojai kovoja 
prieš tokį nelogišką galvojimą. 
Jie reikalauja atboti gra
matines taisykles. Gramatikos 
vadovėliai siūlo sakyti tik lt 
is I „tai aš' , bet gyvoj kalboj 
įsigalėjo išsireiškimas It is me, 
kas pažodžiui reikštų „tai ma
ne“. Kokia nesąmonė Saikia 
kalbininkai, koks nelogiškas 
pasakymas. Bet anglams pa
tinka tas išsireiškimas ir jokios 
logikos neboja. Pats Churchill' 
is išvykdamas iš Jungtinių Ame 
likos Valstybių karo metu jkal 
bėjo į plokštelę: This" is me, 
Winston Churchill, specking 
himself to juo. . . Aršesnieji 
kalbos giynintojai puolė jį, o 
liberališkesni kalbininkai mėgi 
no tą frazę pateisinti. Girdi, 
tas išsireiškimas esąs giliai jlei 
dęs savo šaknis į gyvąją kal
bą ir reikią aprobuoti jį kaip 
kalbos keistenybę.

Taigi, keistenybė. O tų keis 
tenybių absčiai anglų kalboje. 
Jiems geriausia dirva klestėti 
demokratinėje laisvėje, nelogi- 
nėje kalboje. Bergždžiai kovo 
ja pavieniai asmenys prieš ne 
logiškus išsireiškimus. Jie to
kie pat nelogiški, kovodami pa 
vieniai prieš nelogiką. Nelo
giškoje atmosferoje išaugę, ne 
sugeba susitarti ir įsteigti ang
lų kalbos instituto, per kurį ga 
lėtų vairuoti pačią kalbą, išei
dami iš gyvosios kalbos. Galė
tų išleisti standartinį anglų kai 
bos žodyną, vadovėlius, kalbos 
vadovą. v okiečiai prancūzai 
ir kitos tautos seniai turi savo 
kalbos akademijas, seniai iš-

Pirmu atve 
, o 

psichologiškai.

Taigi, susikaupę eisime ke- 
Nusileidus uždangai daug lioms valandoms atsigaivinti— 

jardin“, savo rūpesčiu ir dar- pamąstykime — išlukštenkime nubraukti dienų pilkumą, — 
bu ugdydamas jame kuo puoš- žodžius. Mums patiems ouota 
nesnius žiedus, ieškąs jame kuo čia teisė ar pasmerkti, ai pri- 
daugiau harmonijos ir grožio, i arti, ar susirasti objektyvią

Daugiau bus) bei realią tiesą.

ventojai pakėlė didelį triukšmą, pabėrė debesį vėžikiškiausių 
keiksmų, skuųdų, bet valdžia buvo nepalenkiama ir viskas 
baigėsi tuo, kad buvo pastatyta dar viena lova galutinai už
stojusi vienintelį buveinės papuošalą — vos per plaštaką nuo 
grindų pakilusį larįgiūkštį, pro kurį dieną matėsi rudens spal 
vom apsikaišiusi kaštono viršėnė, o toliau siauras Spesarto 
kalnų ruoželis. ..

Dėl pažeistos ambicijos ar skaudaus menkystės pajauti
mo kambario gyventojų pjfktis liejosi ant naujojo gyventojo 
galvos. Jis tyliai kentė užgauliojimus, užguito žmogaus 
kruspštumu triūse atstatinėdamas kambario tvarką, kurią 
nepakenčiamai suardydavo nuolatinis praturtėjusių gyven
tojų girtuokliavimas dažnai baigiamas tik po vėlaus vidur
nakčio. Ir keista — visi tuojau įprato galvoti, kad Petrėnas 
vistiek netun kur dėti savo laiko, todėl gali plauti pietų lie 
kanom aplipusius indus, skardines, nešioti iš stovyklos san
dėlio maistą, šveisti grindis, prausyklą, būti siuntinėjamas nu
pirkti cigarečių ar vyno. Petrenas visa tai darė be priekaiš
tų, kartais net su uolių paslaugumu įgimtu vaikams, klau 
san.t vyresniųjų brolių, tik su mažu skirtumu: jis nesistengė 
suartėti su kambario gyventojais, nesėsdavo su jais prie sta
lo, nors būdavo kviečiamas, kai šie gerdavo ir jis — 
Petrėnas kelis kartus turėdavo bėgti į kitą stovyklos rajoną 
tai vyno, tai silkių, tai tabako, tai ieškoti pinigus išsinešusio 
ir negrįžtančio sėbro.

Ir taip pamažu Petrėnas buvo įjungtas į palėpės draugi
ją ir visi, jei būtų turėję laiko susimąstyti, būtų privalėję 
pripažinti, kad palėpės kambario gyvenimas negalimas įsi
vaizduoti be jo, nors jis pats tam visiškai nedėjo pastangų ir 
visada kaip ir pirmomis savo atvykimo dienomis, kiekvienam 
praeinančiam palikdavo kuo daugiausiai kelio.

Kurį laiką aš visiškai neturėjau progos su juo suartėti, 
nes nereikalavau jokių patarnavimų ii visada buvau pakan
kamai savarankus, galėjau, kad irlabai mažu kuo pasitenkin
ti, už ką dėkoju savo vaikystei, išmoikiusei anksti atvirom 
akim pažvelgti į skurdą, į badą, nes dažnai smėlėtas ir ma
žas Aukštaitijos laukelis neišaugindavo pakankamai duonos, 
o tėviškės grįčiutė septynioms galvoms būdavo per ankšta. 
Bet kartą, kai atėjo baltosios šventės ir draugai išsivaikščio
jo pas gimines ir pažįstamus Kūčių, mes abu sėdėjome kam
baryje slegiami prisiminimų, apie tuos laikus, kai ir mūsų 
gyvenini* būdavo tokie dalykai, kaip motina, broliai, seserys, 
šienu užtiestas stalas, o už langų skambi ir žvaigždėta Lie
tuvos naktis, mūsų širdys prakalbėjo ir mes pasidarėm drau
gais.

pagyventi dideliais 
nais dalykais, — 
riną ir skatina.

ir siekti- 
jie mus stip

B.

Kartais gyvenime paprasčiausią pasikalbėjimą, kmiuo « 
buvo atverta širdis, prisimename daug ryškiau, negu daugelį ' 
lemtingų įvykių, kraipiusį gyvenimą, per ankstyvomis raukš 
lėmis vagojusių veidą ir balse įdiegusį liūdesio gaidą. Gal 
todėl tas vakaras tebeglūdi mano mintyse su visom smulkme
nom, ir kartais atrodo kad tai buvo taip neseniai, tik lengvu
tis užuomaršos rūkas skiria mane nuo to vakaro, nors daug 
dienų negrįžtamai nuplaukė pavandeniui n daugelį žingsnių 
užklojo vieškelio dulkės.

Aš sėdėjau tuomet prie stalo stengdamasis stebėti, kaip 
sutemos vis labjau tirštėja kambaryje, kaip tamsūs pluoštai 
glamonėja kertes, kaip paliečia stalą ir lovas ir kaip Petrė
nas, žiūrįs pro langą žemyn į aikštę, pamažu praranda žmo
gišką pavidalą ir įsilieja į kambarį užvaldžiusių šešėlių eilę.

Ir staiga buvau užlietas nesuprantamo švelnumo, jog pa 
norau prieiti ir pasakyti tam vienišam žmogui ką nors labai 
šilto ir mielo, ką nors tokio, ko jis nebuvo girdėjęs jau kele
tą mėnesių, o gal ir dar daugiau, gal tą visą laiką, tuos ilgus 
metus, kai jis buvo atplėštas nuo tėviškės. *

— Dabar, kada galvojate apie namus, apie tą nuostabų ‘ 
kraštą, kur praleidome savo gražiausius metus pasakykite, 
kaip ilgai vienišas žmogus galės nešti jį slegiančią ištrėmimo. 
naštą? —

Deja žodžiai skambėjo dirbtinai ir aš labai nemaloniai^ 
pasijutau. Petrėnas atsisuko, o jo ir šiaip jau minkštas bal
sas buvo pilnas nuostabos ir švelnumo:

— O iš kur žinote, kad aš apie tai galvoju? Kad iš 
viso galiu apie tai galvoti? Man visada atrodė, kad čia visi 
linkę kiek kitaip apie mane galvoti? Dar blogmu — nieko 
negalvoti.

— žinoma, — teisinausi, — bet tai negali būti taikoma 
visiems. Aš pažinau daugelį puikiu žmonių, kurie kažkodėl 
visada stengdavosi pasirodyti pikčiausiais, nieko nesupran
tančiais, neatjaučiančiais, o tuo tarpu. ..

— Taip taip, — pertraukė Petrėnas, — bet aš šituos 
dalykus truputį pažįstu. Čia yra kiek kitaip, bet kadangi jūs 
prabylote į mane, nors ir dirbtinais is anksto sugalvotais žo
džiais, tačiau jūsų balse aš pajutau tai, ko daugelį metų nesu 
girdėjęs. Neatsisakykite išgerti su manimi vyno. Prašau. 
Parsinešiau tris bonkas, tik nežinojau su kuo jas išgerti. 
Juk šiandien šventė. Didelė šventė. O man, patikėkite, dvi
guba. Aš šalia savęs pajutau žmogų, o tai jau daug. Gyve
nome kartu jau keli mėnesiai, o neradome vienas kitam žo
džio. Kvaila, ar ne? Bet žinai tie bastymaisi, lageriai. Sur 
niekina žmogų. Kartais savęs nebepažįsti, o ką kalbėti apie 
kitą, —
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KARTOTEKA
Generalinis Lietuvos konsu

las New Yorke p. Jonas Bud
rys sudaro centrinę visų už 
Lietuvos ribų esančių lietuvių 
kartoteką. Tuo reikalu jis jau 
kvietė visus lietuvius duoti 
apie save žinių iš visų žemes 
rutulio krastiį kur jie bebūtų, 
tautiečius. Ir Kanądos Lietu 
vių Bendruomenės sudaromo
sios kartotekos vienas (iš trijų 
surašomųjų kiekvienam asme
niui) egzempliorių bus pasiųs
tas Generaliniam Lietuvos kon 
sulatui New Yorke, kur suda
roma toji centrinė visų lietu
vių kartoteka.

Kai dabar iš Vokietijos iš
vyksta tremtiniai, tai tremti
nių centrinės kartotekos, hg- 
šiol vekusios Miunchene, kor
telės siunčiamos j Centrinę 
Kartoteką New Yorkan.

Paskutinėmis žiniomis, Cent 
rinėje Lietuvių Kartotekoje 
New Yorke jau esama per 80 
tūkstančių /korteliu. Tačiau 
tai yra tiktai viena*dalis visų 
už Lietuvos ribų gyvenančių 
lietuvių. Pilnesnės kartotekos 
laukiama tada, kai visose Že
mės rutulio dalyse bus sudary
ta Lietuvių Bendruomenė, ku
ri įvykdys ir visų lietuvių suia 
šymą.

TRŪKSTA LIETUVIŠKŲ 
PLOKŠTELIŲ

Lietuviškų plokštelių pate
fonams aiškiai trūksta, o lietu
viai savosios muzikos ir savų
jų dainų pasigenda. Vokieti
joje plokštelių reikalu buvo su 
sirūpinęs V. Ban,aiti^, bet jis 
uždavinio netesėjo. Dabar tuo 
reikalu <Jcyia susirūpinimas 
Amerikoje. Kanada, kuri turi 
tiktai vieną „Help“ plokštelių 
laidą, taip pat yra reikalinga 
naujų plokštelių.

G. PAPIN1 GAVO PREMIJĄ
Įvertindami G. Papini kūry

binį talentą, italai jam paskyrė 
premiją 200,000 lirų už veikalą 
apie Mykolą Angelą ir jo lai
kus. Bene labjausiai jo pagar
sėjęs veikalas, „Kristaus isto
rija“, kurią į lietuvių kalbą yra 
išvertęs dr. P. Mačiulis. Anks
čiau G. Pipini buvo komunis
tas.

NAUJAS ŠLUOSTYTUVAS 
OPERACIJOMS

JAV mokslininkai išrado nau 
ją kempinę, vartojamą prie 
operacijų. Ją išsiblaškęs gydy 
tojas gali užsiūti viduriuose, 
vistiek nepakemes: ji padaryta 
iš krakmolo, kuris pavirstų vi
duriuose į cukrų ir susigertų į 
kūną.

SUSILAUKSIME DAUGIAU 
MENININKŲ

Patirta, kad Kanadon iš Vo
kietijos ruošiasi atvykti rašy
tojas poetas J. Kruminas ir 
pianistas kompozitorius J. Gai 
levičius, buvęs ir Lietuvos vals 
tybinės operos dirigentas. Ne
trukus persikelia iš Anglijos ir 
lašytojas J. Žmuidzinas su 
žmona dailininke. Tokiu būdu 
Kanada susilauks žypiaus me
nininkų jėgų pagausėjimo

PABALTIJO TAUTŲ FE5TI 
VALIS BOSTONE

Lietuviai latviai ir estai Bos 
tone lapkričio 11 dieną rengia 
pirmąjį bendrą festivalį, ku
riame iš lietuvių pusės daly
vaus J. Kačinsko vedamas cho 
ras, op. sol. Liepas ir O. Ivaš- 
kienės vedamoji tautinių šokių 
grupė; iš latvių pusės — ok
tetas „Tėvija“, pianistė S^um- 
berg ir tautinių šokių grupe, iš 
estų pusės — mišrus choras, 
balerina LuKk ir kt. Festivalis 
bus gražiausioje naujojo dan
goraižio salėje, '.kuri talpina 
1200 asmenų.

NAUJAS „QUO VADIS“ 
FILMAS.

Metro-Goldwyn-Mayer Ro
moje daro pagal H. Sienkevi- 
čiaus romaną „Quo vadis“ fil
mą. Tai bus vienas iš daugiau 
šiai kainavusių filmų. Sunau
dota 12.480 jardų specialiai da 
žytos medžiagos togoms, su
rinkta 10.000 paauksuotų 
brangakmenių, pas Romos kur 
pius užsakyta 6.250 porų san- 
dalių. Pastatyti didžiuliai Ne
ono „rūmai“ ir „crikas“. Iš

kasta dalis Tiberio upės ir nau 
jai išgrįsta dalis Apjos kelio. 
Filmą bus oaigta 1951 gale ir 
ji kaštuos apie 9 milionus do
lerių. Vyliausią — Ursus — 
vaidmenį vaidina Buddy Baer.

IŠRASTAS INSTRUMEN
TAS MAIUOTI MOLEKU

LIŲ TORĮ
„Westinghouse“ įmonių in

žinieriai išrado aparatą, ku
riuo išmatuojamas toks tūris, 
kokį užima viena molekulė. To 
kiu būdu, aparatas kiekvienu 
atveju fiksuoja vienos moleku 
lės, dujų stovyje, tūrį (moleku 
lė yra medžiagos vienetas, su
sidedąs iš kelių atomų).

Tikimasi, kad išradimas pa
tarnaus tiksliau tirti medžia
gas.

— Ties Vancouveriu 71 me 
tų farmeris klastingų būdu ve 
dė 17 metų mergaitę, už karią 
sumokėjo jos broliui 700 dole
rių. Visi klastos vykdytojai su 
imti.

Lėtai kalbėjo Petrėnas, kimšo bonkas ir pylė į stiklines. 
Mes gėrėme ir vynas sunkėsi į smegenis į kraują ir pamažu 
lūžo mus skyrusius užtvaros ledai.

■— Ir vis dėlto jūs apsirikote galvodamas, kad tuo mo- . 
men,tu, kai sėdėjau žiūrėdamas pro langą aš turėjau galvoti 
apie namus. Ne, ne. Namų netekimo kančia apleido mane 
jau gerokai anksčiau ir kartais būna baisu, kai pajuntu, Kiek 
daug laikas yra ištrynęs ir kokiais silpnais ryšiais buvau sie
jamas su tėviške. Tačiau, žinoma, tai neįdomu, o jeigu ban
dytume apie tai kalbėti — būtų visiškai kita istorija.

Šiuo kartu aš ieškau atsakymo į kvailą klausimą: kuris 
įvykis, kuri gyvenimo diena buvo tokia ryški, tokia pažymė
tina, kad davė pradžią mano lūžimui. Nesuprantate? O kaip 
pavadinsite įvyįkį, privertusį nusižeminusiai tarnauti kiekvie
nam pasitaikiusiam pakelyje, nežiūrint, kas jis bebūtų, ar 
buvusios profesijos ir padėties etikete besidangstąs speku
liantas, ar abejotinos praeities Šančių inteligentas. Ir tai ne 
vien, dabar. Ir seniau, kai gyvenau visiškai kitaip kai nesi
naudojau jokia globa, o buvau uiihalteris ir turėjau mažutę 
tarnybą ir duoną valgiau iš savo kuklaus uždarbio. Tikrai 
veik visos ankstyvesnės dienos yra supamos nenutrūkstan
čios, be galo vientisos pasyvumo ir nusižeminimo srovės. 
Nesuprantama baimė kilimui visada buvo labai stipri ir aš 
niekuomet nedrįsdavau iškrypti iš įprastines tvarkos, bijojau 
pažinti laimę, kad paskui negraužtų nusivylimas, bėgau nuo 
•džiaugsmo, kad nežinočiau, kas yra kančia.

Ir šiandien trečiam aukšte gyvenanti ponia, žinote ta, 
kurios vyras žuvo bombardavimo metu, kviete ateiti Kūčių. 
Nežinau kodėl? Gal už tai, 'kad keletą kartų esu paskaldęs 
malkų, parnešęs iš virtuvės bulvių, o pagaliau negali žinoti už 
ką. Taigi prašė, o aš kągi? Aš atsisakiau, meluodamas, kad 
esu anksčiau pas gimines pakviestas. O juk žinai, kad jokių 
giminių čia neturiu. Ir štai visą vakaią sėdėjau šitoj skylėj 
slegiamas neišmatuojamo švenčių tuštumo ir galvojau.

Bet matyti, kad jau pasigėriau, n,es pradėjau, kaip jūs 
anįksčiau, išpūstais žodžiais kalbėti. Bet tai ne tiek svarbu. 
Svarbu, fapd ten nenuėjau ir dėl to gerokai graužiausi. Juk 
pas ją turėtų būti visiškai malonu. Nesistebėk, kad aš ret
karčiais apie ją pagalvoju, ji turi tokias mėlynas akis ir rnan 
kartą norėjosi jas palyginti su gimtojo krašto ežerais. Nepa
sakok to niekam, bičiuli, ypač kambario sėbrams, nes vistiek 
jų galvoms tai perdaug sudėtinga, o man būtų gerokai skau
du, kai koks plevėsa pradėtų tyčiotis, kad pagaliau ir Petrė
nas pradėjo sekioti paskui moterėlės sijoną.

Bet aš gerokai nuklydau.
(d. b.)

ATOMINĖS ENERGIJOS IŠLAISVINIMO PRANAŠĄ 
PRISIMINUS.

(1871. V. 3. —
1923-čių ir 1924-tų metų 

ankstyvais rytais, kai dar dar
bas įstaigose nebuvo pradde- 
damas darbas, aš bėgdavau į 
Kauno Mickevičiaus gatvę, ku 
rioje, Pirmųjų Universiteto lū 
mų Aulėje, eksperimentines fi
zikos paskaitas skaitė pi of. 
Vincas Čepinskis, tik ką pra
dėjusiame veikti Lietuvos uni
versitete.

Kaip šiandien prisimenu sa
vo didįjį mokytoją, pradedan
tį skaityti fizikos kursą. Tai 
atsiremdamas katedros, tai pa
sivaikščiodamas po jos paaukš
tinimą, tai prieidamas prie len 
tos ir stipriai drebančia ranka 
vaizduodamas atominės struk
tūros schemą, porf. V. Čepins
kis nepaprastai karštai kalbėjo 
apie taip labai dabar iš
populiarėjusi atomą, tada dar 
slypėjusį tiktai mokslininkų 
galvose.

Ir kaip šiandien atsimenu jo 
žodžius: Atomas savyje slepia 
milžinišką energiją. Mokslas 
ii šiandien jau galėtų tą ener
giją išlaisvinti. Tas išlaisvini
mas galėtų lįmonijai duoti mil
žiniškus kiekius energijos ir 
suteikti labai daug gera. Bet 
ji panaudota piktam, gali pa
daryti ir milžinišką nelaimę.

DAKTARAI DIRBA SAVO 
SPECIALYBĖS DARBĄ
Dr. Julius Sakalauskas, pus

antrų metų gyvenęs ir dnbęs 
savo specialybės mokslinį dar
bą Buenos Aires mieste, prieš 
kurį laiką persikėlė į Kana
dą ir apsigyveno British Co
lumbia, Longley Prairie vieto
vėje, dirba taip pat savo spe
cialybės, kaip veterinarijos gy 
dytojas, darbą. Tuo pačiu dr. 
J. Sakalauskas atlieka prakti
kos darbus, reikalingus savo 
■ pecialybės teisėms Kanadoje 
Įsigyti.

Dr. Kurauskas, gyvenęs 
anksčiau Winnipege, \Man , da 
bar taip jau dirba savo spccia- 
lybėsį kaip veterinarijos gydy
tojas, darbą, ties Winnipegu.

NEW YORKO ORKESTRAS 
VYKS Į EUROPĄ

1951 m. Edinburge įvyks 
muzikos festivalis. Į tą šventę 
vyksta New Yorko filharmoni
jos orkestras, kuris duos 14 
koncertų, diriguojamų Dimit
ri Mitropoulos ir Bruno Wal
ter. i!

Paskutinis šio orkestro vi
zitas Europoje buvo 1930 m. 
Tuomet orkestrui dirigavo Ar 
turas Toscanini.

— 500 mylių nuo šiau.es aši 
galio, lėktuvui sudužus, žuvo 
JAV arktikos tyrinėtojas puik. 
Ch. J. Hubbard ir aštuom jo 
bendradarbiai kanadiečiai.

1940. VIII. 22)
Kadangi žmogus dar nėia pa
kankamai protingas ir sąžinin
gas, tai jam tos paslapties dar 
negalima patikėti. . .

Fizikos pratimų metu pi of. 
V. Čepinskis mums, studen
tams, rodė prietaisus, kūnų pa 
galba galima buvo matyli ato
minį judėjimą — protonų 
rkriejimą. Jis kalbėjo apie ato 
minę energiją, kaip apie aidžių 
lę, tartum mistinę, viršfizmę 
galią.

Šiandieną mes matome, kad 
prof. V. Čepinskio pranašystė 
išsipildė: atomo energija jau iš 
laisvinama, deja, tiems dau
giausia tikslams, kuriems pio- 
fesorius ją kaip tiktai slėpė.

Bet, sakoma, nėra to blogu, 
kas neišeitų į gerą: galgi ir 
tas blogas, Kuriam dabai dar 
ruošiama atomo energijos ga
lia, išeis į gerą, nes nugalėjus 
blogą, bus atvertos durys ge
ram, kuris žmonijai padės dar 
vispusiškiau apvaldyti gamtą ir 
panaudoti jos gėrybes žmoni
jos gerbūviui ir visokeriopai 
pažangai.

O aš, kiekvieną kartą, kai 
tiktai rašau apie atomą, visuo
met prisimenu savo puikųjį mo 
kytoją, kuris, deja, jau 10 me
tų, kai yra miręs.

J. Kardelis.

NAUJAS IŠRADIMAS 
SKALDYTI ATOMUS

Amerikos mokslininkai spe
cialist! skaldyti atomą išrado 
naują būdą atomui skaldyti 
Naujas išradimas esąs daug pa 
prastesnis ir žymiai pigesnis. 
Naudojantis nauju atomo skal
dymo būdu bus gaminamos 
vandenilio oomlos ir, be to, žy
miai būsiąs supiastintas bend
rai atominių bombų gamini
mas, kuris oūsiąs ir nigesms ir 
greitesnis.

NERINGOJE IŠNAIKINTI 
BRIEDŽIAI

Lietuvos pajūryje, Klaipė- 
uos krašte, plačiai buvo įsigy
venę labai gražūs stambūs lau
kiniai gyvuliai — plačiaragiai 
briedžiai, kurie ypač didelė 
gamtos puošmena buvo Kuisių 
Neringoje.

Dabar, kai sovietinė L’etu- 
vos spauda daug rašo apie at
gabenimą is SSRS ir įveisimą 
Lietuvoje bebrų, baltųjų ku
rapkų ir (kitos gyvūnijos, del 
kurios daroma didelė propagan 
da, bet labai tyliai sovietinė 
spauda pranešė, kad paskutine 
Neringos briedžių pora atiduo
ta Leningrado zoologijos mu
ziejui. . . Visus kitus briedžius 
iššaudė ir suvalgė rusų kaiei- 
viai ir kolchozininkai. . .

— Prof. Vaclovas Biržiška 
.„Naujienose“ plačiai rašo apie 
seniausias lietuvių katalikų 
knygas.

įspėjantis balsas
Kanados senatorius John T, 

Haig siūlė senatui imtis akty
vios kontropropagandos pucš 
komunistinę akciją krašte ir 
apkaltinti juos, kad nori išplės 
ti „pražūties sistemą“ ir čia. 
Ministeris pirmininkas St. Lau 
tent savo kalboje Qu’Appole 
deklaravo, kad Kanada norinti 
įkartu su visu Vakarų pasauliu 
priešintas komunizmui, kur ir 
kada tatai bebūtų reikalinga. 
Tačiau dr. Endicott, dangsty- 
damasis taikos skraistę, važi
nėja po visą Kanadą ir stengia 
si klausytojams įpiršti taika 
piidengtas komunizmo piliu
les. Jam netrūksta ir talkinin
kų. Su juo važinėjo taip pat 
vadinamas Anglijos raudonasis 
dekanas Johnson. Nors šie 
„taikos apaštalai“ daug kur 
susirinlkimuose sutikdavo griež 
čiausių protestų, bet atsirasda- 
' o ir tokių, kurie juos rėme ir

KANADOS LIETUVIŲ DKA 
MOS IEATRO GASTROLES

Kanados Lietuvių Dramos 
T eatras, gavęs du kvietimus, 
šio rugsėjo mėnesio 1 ir 2 die
nomis iš Montrealio išvyksta 
gastrolių į Toronto ir Hamil
toną.

Toronte įvyks Škėmos „Ži
vilės' * vaidinimas rugsėjo 1 
dieną Eatono dramos salėje ir 
rugsėjo 2 d. „Živilės“ spektak
lis Hamiltone.

Dramos teatras gastrolėms 
stropiai ruošiasi.

DAIL. RIMŠOS DARBŲ 
PARODA

Dail. Rimša Bolivijoje su
ruošė savo dailės darbų paio- 
dą, turėjusią labai didelį pasi
sekimą ir gavusią ypač gražius 
spaudos įvertinimus.

BRITŲ NACIONALINĖ ME
NO GALERIJA

į garsiųjų senųjų dailininkų 
tarpą įkėlė paveikslus ir šių 
naujausių laikų tapytojų: Gog 
ho, Monet, Picarsso, Degas, 
Corot, Ingres.

— JAV gyventojų surašy
mas paiodė, kad New Ycikas 
dabar turi 14.7A3.802 gyven
tojus.

— Urugvajuje ispanų kalba 
išleista brošiūra apie Lietuvą, 
kurioje įdėtos dvi apie Lietuvą 
kalbos — D. J. Flood ir Monte 
video prof. V. Dotti.

— Amerikos bibliotekinin
kų kongresui Clevelande kon
certavo Čiurlionio ansamblis.

— Australijoje, Melbourno 
mieste mjrė tremtinys inžįnie- 
rjus Leonas Tuskenjs. (1950 
m. birželio 6d.), mokslus ėjęs 
Kauno unjversjtete. Jis buvo, 
gimęs 1899 m. balandžio 11d. 
Aukštaitjjoją. Prieš trįs me
nesius Tuskenįs vedė į r tikė
josi pradėti naują gyvenamą. 

aukojo „taikos reikalams“ sun 
kiai uždirbtus dolerius.

Daugumas čia šiame krašte 
komunistams nepritaria, bet, 
atrodo, kai kas mažai komuniz 
mą, užtemptą ant rusiško kur 
paliaus, pažindamas, pusiau są 
moningai kimba ant jo meške
rės kabliuko. Visoms toms au
koms, kur gali, turėtų padėti 
atverti akis nauji kanadiečiai 
— buvę tremtiniai, nes jie ko
munizmą patyrė savo kailiu ir 
ne vienas jų išgyveno visus ko 
munizmo teroro siautėjimus.

Šia linkme Londono „The 
Free Press" liepos 22 d. raido
je, savo įdomiame ir faktais bei 
pavyzdžiais paremtame straips 
nyje, Kanados estų sąjungos 
pirmininkas p. A. Weller vaiz 
džiai atpasakoja apie prieš 
r leką nenusilenkiantį ir 
besiplečiantį komunistinį pa
vojų ir Estijos tragediją. P. A. 
Weller yra buvęs didžiausios 
Estijos spaudos bendrovės di- 
lekotrius ir ,kaip žuranlistas 
kreipiasi per spaudą į Kana
dos žmones įspėdamas, kad 
„Hanibal ante portas“. J.s pa- 
urėžia, kad nėra koks karšta
galvis jaunuolis, kuris dažnai 
giliau nepagalvoja, apie ką kai 
ba, bet yra 63 metų vyras, per
gyvenęs 3 paskutinius did. ka
rus, iš arti matęs ir pergyve
nęs komunistinį siaubą ir to
dėl, analizuodamas dabartinio 
gyvenimo vyksmą (kanas Ko
rėjoj), manąs, kad pilnai galįs 
šaukti įspėjančiu balsu.

Sekmingesnei kovai piieš 
žalingą komunistų darbą, p. 
Weller baigdamas straipsnį, 
siūlo Kanados valdžiai plačiau 
atverti emigracinius vartus 
toms rusų teroro aukoms, ku
rios, kaip tremtiniai vargstai 
stovyklose Vokietijoj. Tie gy 
vieji liūdinikai tikrai padės at
remti ir demaskuoti komunis
tinį melą ir vesti sėkmingą ko
vą prieš raudonąją grėsmę.

Mums lietuviams šioje kont 
lofenzyvinėje akcijoje prieš 
komunistinę propagandą tikrai 
daug gali padėti neseniai išleis 
ta knyga apie Genocidą bei 
trigubą Lietuvos tragediją. At 
rodo, kad mūsų tautiečiai tu
rėtų pasistengti ,jog toji kny
ga atrastų sau vietą visose Ka 
nados bibliotekose. Ji taip p. 
galėtų būti įteikta daugeliui 
kanadiečių, kurie apie komu
nistinį terorą ir mūsų tėvynės 
kančias dar mažai ką žino.

Taigi, atrodo, gana jau bū
tų kalbėti apie tėvynės vargus 
vien savo tarpe. Reiktų išeiti, 
kam tatai įmanoma, su tuo į 
angliškąją spaudą, čionykščią 
visuomenę bei atskirus žmo
nes. Įtikinimui argumentų 
mums tikrai pakaks.

L. E-tas.
-M H-~ M------- jt 1 If H-r. U ■■ >
TR. 8112
Lankydamiesi Ville Lasalle ar vykdami į lietuvių pikni ; 
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150 lietuviu didžiausiame pieno 
fabrike

Ottawosjietuviai tvarkosi
Hamilton, Ont. Važiuojant,Hamilton, Ont. Važiuojant, — šiuo metu, Hamiltonas, 

vakare ar nakties metu, gražiu pergyvena surašymo „kąrštii- 
keliu iš Toronto į Hamiltoną ir gę“. šioje trečioje lietuvių ko- 
esanjt 4 — 5 mylių nuotolyje Jonijoje Kanadoje, vieni pri- 
nuo to didžiausio savo plieno 
pramone miesto Kanadoje, jos 
šiaurės - rytų dalyje matosi 
ugnies pošvaistės. Daugeliui, 
vykstant pirmą kartą, pama
čius šį Nerono laikų vaizdą, 
tenka su baime sušukti. „Žiū
rėkite, Hamiltone gaisras!“ 
Laimei, esant hamiltoniečiui 
drauge, jis šaltai atsakys. „Tai 
ne gaisras, tai mūsų dižiausias 
plieno fabriKas. — The Steel 
Company of Canada LTD".

Garsusis, lietuvių vadina
mas „stilko“, tikrai yia di
džiausias plieno fabrikas Ka
nadoje, kuriame duoną pelno
si apie 5.000 darbininkų, tame 
skaičiuje apie 150 lietuvių. Su 
malonumu tenka pabrėžti, kad 
mūsų tautiečiai čia tu'i įgiję 
gerų darbininkų vardą ir dau
gelis jų eina atsakingas parei
gas.

Pagal š. m. pasirašytą sutar
tį tarp darbininkijos ir fabriko 
vadovybės, žemiausias atlygi
nimas čia yra $ 1,12 ir jis auto 
matiškai, sekančiais metais, 
nuo ląglandžio mėn. 1 d. bus 
dar padidintas 5 centais, taip, 
kad kiekvieno darbininko va
landinis atlyginimas sieks $ 
1,17.

Kaip jau minėjau, šiame fab 
rike koncentruojasi didžiau
sias Hamiltone lietuvių darbi
ninkų skaičius, neišskiriant ir 
mūsų miesto gražiąją lytį — 
lietuvaites, kurios čia dirba 
prie skardos tikrinimo ir gau
na aukštesni atlyginimą už kai 
kuriuos vyrus, dirbančius prie 
statybos darbų ar kituose fab- 
i ikuose!

Darbas, kaip vyrams, taip ir 
mergaitėms, yra 5 dienos sa
vaitėje. Gaila tik, kad daugu
mui tos laisvos dienos išpuola 
ne sekmadieniais, tad įvairius 
„piknikus“ tenka su širdgėla 
apleisti. Moterys dirba nuo 8 
iki 4, vyrų daugumas 3 pamai
nomis : 7 — 3,3 — 11 —ii nuo 
11 — 7.

Neseniai, viename skyiiuje 
dirbą 11 lietuvių darbininkų, 
savo viršininkams padovanojo 
4 „Genocido“ knygas, kurias 
įteikė to skyriaus darbininkai: 
VI. Šešelgis ir K. Baronas. Sky 
naus superintendentas, jo pa
dėjėjas, vyriausias formanas ir 
mechanikų inžinierius, buvo 
tikrai nustebę mūsų tautos tra- 
gedjia.

skaito mūsų tautiečių iki 1.000 
kiti vėl 800. Atrodo, kad su
rašymas eina į pabaigą ir Ha
miltonas bus pirmas miestas, 
kuris tiksliai praneš lietuvių 
skaičių.

— Hamiltono L’ctuvių 
Sporto Klubas „Kovas *, rug
sėjo mėn. 30 ir spalių men. 1 
d. rengia klubo įsteigimo me
tines — šventę. Visos Hamil
tono lietuvių organizacijos pra 
šomos tomis dienomis ~(r ugsė
jo 30 ir spalio 1 d.) susilaikyti 
nuo įvairių pramogų rengimo.

Kbr.

d.
il-
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Natai, B. C. liepos m. 29 
Natai, B. C., ligoninėje po 
gos ir sunkios ligos mil ė
metų amžiaus lietuvaite liena 
Leščinskaitė. Trūkus ižleis- 
tam apendicitui, buvo padary
ta operacija ir po 9 savaičių 
permainingos ir sunkių kan
čių ligos ji išsiskyrė iš mūsų 
tarpo.

Irena gimė Kanadoj iš lie
tuvių tėvų, ji buvo vienintelė 
p. p. Lesčinskų dukrelė, todėl 
tėvai ypatingai sunkiai šią 
skaudžią nelaimę išgyvena. Irę 
na buvo labai gabi moksle ir 
muzikoj, gražiai kalbėjo lie
tuviškai, mokėjo gražių eilė
raščių, net bandė rašyti į laik
raščius korespondencijų: ji pa 
rašė korespondenciją į „N. L.“ 
apie Kalėdų eglutę vaikams 
Nataly. Ji buvo pamaldi mer
gaitė.

Laidotuves įvyko rugpjūčio 
mėn. 1 d. Natai, B. C. kapinė
se. Nežiūrint pasitaikiusios 
darbo dienos, išreikšdami už
uojautą ir lietuvišką solidaru
mą šioj skaudžioj p. p. Les
činskų nelaimėj Ireną palydė
ti į paskutinę poilsio vietą, su 
važiavo iš plačios apylinkės be 
veik visi lietuviai. Gedulingos 
pamaldos įvyko Natai Katali
kų bažnyčioje dalyvaujant lie
tuviams be pažiūrų skirtumo ir 
dideliam skaičiui žmonių kitų 
tautybių.

Ši netikėta Irenos mirtis la
bai sujaudino apylinkės lietu
vius, ypač jaunimą. Irenos gy
venimas yra gražus pavyzdys 
Kanadoj gyvenančiam lietuvių 
jaunimui.

Irena, tebūna Tau lengva 
Kanados žemelė! P. B.

Ottawa. B-nės Komitetas 
jau baigia vykdyti lietuvių su
rašymą, kaip to reikalauja K. 
L. B-nės organizaciniai nuos
tatai.

Tačiau Ottawai artimesnėse 
apylinkėse ir net pačiam mies
te kartais visai pripuolamai su 
tinkamas vienas, kitas neseniai 
atvykęs tautietis. Kiek teko pa 
tirti B-nės V-ba labai pagei
dautų, kad kiekvienas tautie
tis, sutikęs kitą naujai atvyku 
sį ar net pažįstamą, pasilcnau 
tų apie jo įrašymą, neigiamu 
atveju 
komitetą arba nurodytų, kur 
Kreiptis, kad būtų įrašytas.

Kiekvieną sekmadienį, nuo 
7 vai. vakaro Sister of sei vice 
patalpose, 478 Albert Str. bū 
na šios apylinkės tautiečių su
buvimai — vakarojimai. Ten 
visada galima susitikti pažįs
tamų, rasti komiteto narius, at 
likti B-nės nario pareigas, pa
siskaityti 
spaudos ir rasti rūpestingą 
spaudos platintoją p. Šimans- 
kį.

Vienoje korespondencijoje 
Ottawos buvo nurodytas joiš

Lietuviška krautuve

siųs- 
nau- 
ku-

antrašas, kuriuo galima 
ti jam nedidelius kiekius 
jai išleidžiamų leidinių, 
liuos jis mielai išplatina, ta
čiau pranešant jojo antrašą bu 
vo turėta omeny lietuviškoji 
spauda, bei ne kokia „bimbiš- 
ka‘ * nors ir lietuviškais raš
menimis, kuri leidžiama Lietu
vos išgamų. Nugirsta ii minė 
to pareigūno nusiskundimas, 
kad kažkokie „geradariai“ pra 
dėjo jam gausiai siuntinėti „ka 
capiškos - bimbiškos“ spaudos.

Sakosi grąžintų kaip nors, 
painformuotų apie tai bet tie „geradariai“ n’er.urodo 

savo adreso, todėl yra privers
tas talpinti ten, kur jų vieta. .. 
šlamštų dėžėn. . .

Patirta, kad B-nės komite
tas yra numatęs pravesti Tau 
tos Šventės — rugsėjo 8 d. mi 
nėjimą.

Laikas ir pragrama bus pra
nešti atskirais pranešimais 
tiems, kurių adresai komitetui 

pasaulio lietuvių yra žinomi. Negavusieji tokių 
rasti pranešimų tepasiteirauia pas 

kitus tautiečius.
Minėjimas įvyks Sister 

service patalpose.
Nijolė.

of

Pravestas lietuviu surašymas
S. S. Marie, Ont. Vykdant 

KLB Vyr. L. O. Komiteto nu
tarimą, mūsų mieste ir apylin
kėje buvo vykdomas lietuvių 
surašymas — registracija.

Vietos A. L. Org. Komitetui 
atliekant registraciją, teko pa
tirti sunkumų ne vien todėl, 
kad pritrūko registracijai kor
telių, bet svarbiausia, tai buvo 
keletas asmenų, kurie griežtai 
atsisakė būti registruojami — 
surašomi ir nedavė žinių apie 
save registracijos kortelių už 
pildymui.

Nepakako ir nepaveikc A. L. 
O. Komiteto narių aiškinimai, 
kad registracija neraiškia sto
jimo kokion nors organizacijon 
r kad tai reikalinga tik lietu

vių skaičiaus Kanadoje nusta
tymui ir kartotekos užvedi
mui.

Šie užsispyrę vyriokai prie
šinasi tvirtindami, kad visa kar 
teteka anksčiau ar vėliau pa
teks rusams ir dėl to gali nu
kentėti jų giminės, likę Lietu 
ioje. . . Kai kurie iš šių asme 
nų tvirtina, kad dar neaišku, 
v-----xx~ 1'

„SIUNTINIAI I SOV. RUSIJĄ“,
Ne- - pažįstamajs tėvynėj. Kam 

jįe tuo patarnauja, yra aįšku, 
be komentarų!...

Jeigu jr yra gaunami laiškai 
— atsakymai, taj tas dar nepa 
sako, kad adresatas laįsva va 
lįą įš namų parašė. Gal jįs yra 
pūdomas, kankinamas kalėji
me įr budelių verčįarnas rner 
lįaį parašo. Tokiu būdu jįs 
tampa „ryšįnįnku“ įę dar dau
giau nekaltų atikų teįkįa rau* 
doniems kraugeriams!

Todėl bukjme atsargūs, ne 
rašykįme įr nesįųskimą nieko, 
kol Lietuva nėra laįsva! B. S.

Atsisveikinome su veiklia 
lietuvaite

Windsor, Ont. Prieš Keletą 
dienų iš Windsoro į Hamilto
ną, pastovesnio apsigyvenimo, 
persikėlę p-lė Jozefą Stanevi
čiūtė.

Antrą kartą bolševikams 
plūstant į Lietuvą, kaip ir dau
gelis lietuvių Jozefina atsidu
ria Vokietijoj. Prasidėjus emi 
gracijai, atvyksta Kanadon ir 
vienus metus atlieka darbo 
prievolę žemės ūky. Po o ap
sigyvena Windsore, nes čia 
pat Detroitas, kuriame gyvena 
giminės. Iš kart apsigyvena 
YMCA patalpose. Čia ją ap
lanko vietos dienraščio atsto
vas ir anglų spaudoje patalpi
na straipsnį. Ji nuolat kviečia
ma aplanko aukštų pareigūnų, 
politikų ir kitų profesijų na
mus ir, laisvai kalbėdama ang
liškai, bei turėdama akademinį 
išsilavinimą, arčiau supažindi
na vietos visuomenę su Lietu
va ir Jos kančiom. YMC os va 
dovybės pakviesta skaito pas- 
skaitas visuomenei ir prie kiek 
vienos progos garsina savo Tė
vynę ir Jos nelaimes.

Fabriko darbas, nuolatiniai 
išvykimai, darbas YMC oj už- legaciją asmeniškai pasveikin
imą daug laiko, bet Jozcla ne
sitenkina tuo. — Ji su džiaugs 
mu sutinka kiekvieną atvyks
tantį lietuvį, padeda jam įsikur 
ti ir pirmoji imasi iniciatyvos 
įkurti K. L. B-nės apylinkę.

Dauguma balsų išrenkama į 
valdybą ir paima sėkretouaus 
pareigas. Dabar į vietos visuo
menę ji eina su būriu saviškių. 
Daug pasidarbavo prie suiuo- 
šimo dviejų viešų minėjimų, 
kuriuos labai gražiai pravedė.

Dėl to ir del savo nuošiidaus 
ir taikaus budo, įgijo daug sim 
patijos tiek iš vietos gyvento
jų ir lietuvių. Jos išvykimas 
buvo staigus ir netikėtas. YM 
CA suruošė viešą atsisveikini
mą ir gausiai apdovanojo. Lie
tuviai bespėjo atsisveikinti 
kukliau. Ponios: Zatoiskienė 
ir Ašoklienė artimųjų taipc su
ruošė arbatėlę, kurios metu 
įvertinti jos darbai, padainuo
ta ir nuoširdžiai atsisveikinta.

Windsoro lietuvių kolonija 
liūdi netekusi malonaus nario 
ir darbuotojo, bet kartu ir 
džiaugiasi, kad Hamiltone su
kurs lietuvišką šeimą, įsijugs 
<aip pat į visuomeninį darbą, ir 
apsigyvens savo pastogėj ir 
dar daugiau prisidės prie Tė
vynės išlaisvinimo.

Windsoro lietuvių kolonija 
lutuoktuvių proga siunčia de-

ti.
**&&&&&?
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„Richard's Meat Market
SAV. POVILAS PETRONIS.

Lietuviškos gamybos dėlios, įvairių rūšių iinėsos, 
daržovės, grosetenja.

5898 Verdun Ave., Verdun TR 0281

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.. VERDUN 
Tel HE 4547 ■ ■

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

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

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

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Kasdien: Antradieniais:
5505 13th Avė. Rosemeunt, 7682 Edward St.,
Montreal, Que • Ville Lasalle, Que
Tel. AM, 0342* Tel, TR. 8112.
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Siuntinys Nr. 1—$6.90
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. galiami 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. 14—$5.80 
sv. rūkytų lašinių 
sv. kiaulinių taukų 
sv. cukraus 
sv. marmtlado 
sv. kiaulienos mėsos

2 gab. tualet. muilo

2
2
2
1
1

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

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

kaip IH-čiasis pasaulinis ka
ras baigsis ir kad gali būti, kad 
rusai okupuos Kanadą, todėl 
geriau laikytis nuošaliau nuo 
visokių registracijų ir oigani- 
zacijų. . . Yra dar ir tokių, ku 
rie tvirtina, kad pravedus re
gistraciją ir turėdama visus 
tlnįkamų žmonių sąrašus, Kan. 
L. Bcndr. Vadovybė pasiūlys 
Kanados valdžiai sudaryti spe 
cialius dalinius Korėjai ir tt.

Stačiai juokas, bet kaitų ir 
pikta, tokias kalbas gndint. 
Buvo iš nesiregistravusių ir to 
kių, kurie stačiai nemokėjo pa 
aiškinti, kodėl nesiregislruoja, 
bet šiaip kažkodėl rodė savo 
neprotingą užsispyrimą. Gė
lai tik, kad nesiregistiuojan- 
čių iš viso tik keli asmens.

Reikia pagirti keletą lietu
vių, gyvenančių S. S. Marie, 
kurie yra vedę kitatautes. Iš 
jų nė vienas neatsisakė regis- 
tiuotis, o kai kas pasisakė, kad 
dalyvausią su savo žmonomis 
lietuvių parengimuose ir pa
silinksminimuose. Viso S. S. 
Marie ir apylnikėje suiegis- 
truota per 120 lietuvių. J. Sk.

Tokįa reklamai buvo 
prjklausomoj Lietuvoj“.

Manau, 'kad daugelis iki 
šjol dar nežįno, arba naivjškaį 
galvoja apie Rusijos tvarką!

Trumpaį priminsiu apie įvy 
kius Rusijoj 1934 mt. Tuo laį 
ku ten buvo pravestas „valy
mas“ .

Vįsį Rusijoj gyvenantieji, 
kurįe gavo kokią nors korės 
pondcncįją iš užsjenįo, jau 
1921—23 mt. pradėti režis- 
truotį kaipo įtarilnį nelojalu
mu sovietų tvarkaj!?

Buvo atsįtikimas kad vie
nas inžinįerius, užįmąs gerą 
vįetą dideliam fabrike, buvo 
irgi senas komunistų partijos 
narys, jįs buvo davęs reko
mendaciją užsįenįeteį. Už tai 
jįs buvo įš darbo pašarintas įr 
išmestas įš kom. partijos! Tik 
ta/į po 8 mėnesįų, ka ipasįrodė, 
kad tojį užsienietė njeko dau
giau neturį jr niekda laiškų įš 
užsįenįo negavo, minimasis 
inžinierius buvo išteisintas.

Pasįųstj siuntįnį, taį dair 
giaio negu lajšką. Tikrai toks 
gavėjas bus1 traktuojamas dau 
gįau negu „paprastu“ šnipu jr 
greičįau, negu kįtį, pateks Si
biran.

Yra tokįų, kurį e girjasį su
sirašinėjimu su namiškįajs -J. Ražauskas.

Marche BOULEVARD Marke*
SAV. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS, GROSETER1JA, DARŽOVES. 

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

XK

6225 Monjk Blvd., Ville Emard, Montreal.

Nemokamas priedas — viso pasaulio radijo! 
trumpųjų oangų rodiklis.

Reikalui esant lengvos išsimokėjimo sąlygos.
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ŽINIOS TIESIOG IS EUROPOS!
Išgirskite žinias ir savo mėgiamą raaio pro-, 
gramą tiesioginiai iš Europos ir Azijos stočių 

garsiuoju PHILIPS aparatu.

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

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

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

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

taukų ............ $ 5.75
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 Nr. 42—$6.95
2 sv. (be 2 ozs.) sviesto
2 sv. 3 ozs. rūkytų lašinių
2 sv. 3 ozs. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. šokolado

sv. 2 ozs. cukraus
1 sv. 2 ozs. degintos kavos
1

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

KOKIA BUS AUSTRALI
JOS LIETUVIŲ SOSTINĖ

Dabar Australijoje apsigy
venę lietuviai svarsto, 'kokį 
Australijos mįestą pasirinkti 
savo sostįne — centru?

Atrodo, krd daugumas pa
sisako už Sydnejų, nes jame 
daugiausja lietuvių, jįs geriau 
šią kljmatą turį, gražiausi is iš 
visų Australijos mįestų, dau’ 
giaūsįa europietiškas., jame ge
riau darbas atlyginamas įr ja 
me lengvjau įsikurti. Taip ra
šo „M. P.“ žinomasis kauniš
kis odos dirbinių specįalistas 
V. Saudargas, kurįs, išgyve
nęs pusantrų metų Melbourne, 
persikėlė į Sydnejų įr galį da 
ryti šių abiejų Australijos djd 
mįesčįų palyginįmą.

Sydnejuje bus statomi ir 
Lįetuvįų Tautos namai.

— Buv. nepr. Lietuvos fi
nansų vicemjnisteris, ekono
mistas A. Danta Australijoje 
sirgo 5 mėn,, bet dabar jau pa 
sveikęsi ir pradedąs dįrbtj.

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

sv. 2 ozs. nedeg. kavos 
sv. 2 ozš. avižinių dribs, 
sv. 2

Isv. 2
% sv. šokolado
1 dėž.
1 sv. pieno miltelių

1
1
1 ozs. cukraus

ozs. pilno rieb. sūr.

(400 g) margarino

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 lažinių 
Siuntinys Nr. 90—$5.00
1 sv. 2 028. kiaulin. taukų
1 sv. 2 ozs. rūkytų lašinių
1 sv. 2 ozs.. dežros
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 tauaų
Siuntinys Nr. 94
A. 5% sv. šokolado
B. 8 sv. bičių med.
C. 5 sv. kakavos . .
2. 10 sv. džiov. slyv.
I. 5J-2 sv. margar. $3.50

$4.50
$4.80
$3.40
$3.60
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MUSU SPORTAS
VYTIS—MASSEY HARRIS 0:0

Trečiosios futbolo pirmeny
bių rungtynės sukėlė didoką 
susidomėjimą, nes l-jo rato nu 
eina be pralaimėjimo. „Vy
čiui- * truputi atsilikus pu pa
skutinio suklupimo pries veng 
rus, pirmaujančių grupėj susi
daro įtempta konkurencija dėl 
kiekvieno taško.

Rungtynės baigėsi be rezul
tatų, nes abi komandos žaidė 
labai atsargiai ir stropiai laiky- 
damosios tinkamo dengimo. Iš 
lietuvių pusės be priekaištų ko 
vojo visas gynimas, kuiiame 
L. Kalinauskas visiškai užblo
kavo pavojingąjį M—H deš. 
puolėją. Taip pat didelę para
mą komandai suteikė hamilto- 
niškis A. Tėvelis.

Įpusėjus antram kėlimui, 
abi pusės praleidžia po gerą 
progą pakeisti rezultatą: ka
nadiečių lengvas kamuolys kliu 
do virpstą, lietuvių deš. puyjė- 
jas atšokantį nuo kritusio var
tininko sviedinį sudelsia pakar 
toti.

Žaidimo persvara buvo vytie 
čių pusėj, bet jos nepavyko iš 
naudoti savo nuadai.

GRAŽI PERGALĖ
Campbell turnyras, nežiu- 

lint einančių pirmenybėms var 
žybų, po truputį stumiamas į 
priekį. Jame dalyvauja įvairių 
klasių komandos, todėl is susi
tikimų retkarčiais galima paly
ginti apytiKrĮ atskirų sekcijų 
pajėgumą.

Turnyro 3-me rate lietuviai 
gavo priešininku pajėgų Ma
jor section dalyvį Mahers, ku
lis prieš tai įvykusiame Domi
nijos eupe, kaip Ontario nuga 
lėtojas, pusfinalyje varžosi su 
Quebeco atstovu Montral 
„Hakoach*'.

Papildžius vytiečių eiles ži
nomam futbolininkui — vetera 
nui A. Tėveliui ir atgal į To
ronto grįžusiam vartininkui 
?r. Puškoriui, lietuviai rugpjū 
ėio 10 d. patiekė, kaip vietinė 
angliškoji spauda pažymi, ne
mažą siurpryzą, išeliminuoda- 
mi favorizuojamus škotus 1:0 
f 0:0) rezultatu.

Visa komanda sukovojo at
sidėjusi, ypatingai išlygintai 
sužaidė gynimas iš P. i’uško- 
r aus, V. Akelaičio, L. Kali
nausko, A. Suprono, A. Tėve
lio ir J. Gojko, kuris peskuti- 
nėse minutėse buvo per susidū 
rimą skaudžiai sužeistas.

Jau pirmame kėlinyje rnūsiš 
kių pusdešinysis neišnaudoja 
gero momento, taip kaip antra 
me žaidimo tarpe deš. puolė
jas perkelia iš arti sviedinį per 
vartus, kol 35 min. A. Šimkus 
atšokanti kamuolį sukala po 
virpstu į tinklą.

Patogi Earlscowrt eikštė bu 
vo užpildyta gausių žiūrovų, 
kurių didoką dalį sudarc mūsų 
tautiečiai.

— alpuk —

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

HAMILTONO LSK „KO
VAS” METINĖS.

Kaip jau esame rašę Kamil 
tono Kl/S „Kovui-1 šiemet su
ėjo lygiai metai nuo įsteigimo. 
Savo paskutiniame posėdyje 
Hamiltono LSK „Kovo1- val
dyba galutinai nutarė jas at
švęsti rugsėjo mėn. 30 d. ir 
spalių mėn. 1 d. šia progiama: 
šeštadienį, rusėgjo mėn 30 d. 
įvyksta draugiškos Šachmatų 

10 vai.), stalo teniso (12 vai.) 
ii krepšinio (4 vai.) rungtynės 
H LSK „Kovo“ ir Tuionto 
„Vytim“. Vakare, 7 vai. šo
kiai.

Kadangi laukiama taip pat 
sportininkų ir sporto mėgėjų 
iš Toronto^ Montrealio ir kt. 
Kanados miestų, sekmadienį, 
tuoj po pamaldų, parapijos sa
lėje, numatomas susirinki
mas Kanados Centrinio lietu
vių sportinio organo įsteigimo 
įeikalu. Tą pat dieną (sekma
dienį, spalio 1 d.), 7 vai vaka
re, bus suruoštas oficialus mi
nėjimas, su sveikinimais, klu
bo pirmininko K. Barono pa
skaita ir menine dalimi.

Kbr.

NAUJAS PASAULIO 
REKORDAS.

Žinomas čekų bėgiką*: — Za 
topek, Helsinkyje, pastalė nau 
ją pasaulio rekordą 10.0GO m 
bėgime, prabėgęs šį nuotolį 
per 29; 02, 03 ir tuo pačiu, pa 
gerindamas senąjį net 19 sek.

Kbr.

NAUJI KANADIEČIAI
1950 metais liepos mėn. 6 die
ną laivu „General Hersey-1 iš

plaukė į Kanadą: 
Landas Emilis 
Vaičiūnas Florijonas 
Vaičiūnienė Anielė 
Vaičiūnas Danielius 
Chinas Mykolas 
Chinienė Elena 
Gedutiene Magdalena 
Baronaitis Antanas 
Lukošius Balys 
Simkūniene Julė 
Antonovienė Zinaida 
Bernotas Petras 
Bernotienė Sofija 
Bernotas Vladas 
Katche Aleksandras 
Katche Elena 
Uigšys Jurgis 
Uigšienė Milė

Kun. K. V. Šarka.
Laivu „Samaria“ iš Belgijos 

rugpjūčio 11 d. atvyko į Ka
nadą .
Kun. dr. P. Gaidamavičius -
- Gaida ir dar du lietuviai, ku
rių vienas iš Anglijos.

Dar anksčiau iš Belgijos at
vyko :
Grybaitis Julius 
Grybaitienė Eugenija 
Grybaitytė Rita 
Grybaitytė Dalia.
SAVIŽUDYBĖ BREMEN -

- TIRPITZ PEREINAMOJE
STOVYKLOJE

Lenkas, Marian Koziowski, 
jau metai kaip keliauja ; Kana
dą. Bremeno - Tirpitz perei
namoje stovykloje buvo gruo
džio mėnesį sulaikytas, Kur iki
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Spaudai paremti 
gegužinė

Pereitų metų pavyzdžiu, Ha 
miltoniečiai ir šiemet ruošia 
spaudai paremti gegužinę, kuri 
įvyks š. m. rugpjūčio mėn. 27 
dieną Oakvriėje, gegužtnių vre 
toje. Oakvillė pasirinkta kaip 
gera vieta, kuri yra pusiauke
lėje tarp Toronto ir Hamilto
no. Čia iš abiejų miestų leng
va pasiekti.

Gegužinės programa bus la

bai įvairi: kupletai, spaudos 
antis, daina apie tabako augin
tojus; loterijoje bus galima iš
lošti knygų ir laikraščiu prenu 
neratas. Puikus orkestras 
grieš prie garsintuvo. Taip gi 
per garsintuvą bus dainuoja
mos Šokių dainos ir kita

Visi maloniai yra kviečiami 
skaitlingai dalyvauti:
Spaudos Gegužinės Komitetas.

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

7 P9L.

PADĖKOS PAIEŠKOJIMAI
PADĖKA

Toronto apylinkės LOK-as 
dėkoja Liet. gen. konsului Ka 
nadoje p. V. Gyliui už tartą 
žodį liepos men. 30 d. ruoštos 
gegužinės metu taįp pat vi
siems prisidejusiems prie ge
gužinės surengimo, ponioms ir 
panelėms iš Liet. Katalikių Mo 
terų Dr-jos ir Kanados Liet. 
Mot. Bendimomenės, bei skau
tėms. LOK-tas.

PADĖKA
LTB Timmins, Ont. valdy

bai : pirm. p. K. Lukošiui, p. 
Parensevičiui ir kitiems, o taip 
pat Timmins ir apylinkes bro
liams lietuviams, gauisai sušel 
pusiems mane materialiai, bū
nant man kelias savaites ligo
ninėje, tanu širdingą ačiū.

Broliams skautams .r ki
tiems prieteliams dėkoju už 
laiškus, kuriuose man buvo 
reikšta užuojauta ir linkėjimai 
greit pasveikti.

Stasys Strimaitis.
PADĖKA.

Gerbiamiems Tillso.iburgo 
Lietuvių Ūkininkų Klubo na
riams bei kitiems lietuviams, o 
ypač p. Barščiauskienei ir p. Ig 
naičiui, talkininkavusiems š. 
m. liepos 1 j ir 16 d. d. širdin
gas lietuviškas ačiū.

Atskirai tenka pareikšti gi
liausią padėką to klubo senie
siems nariams p. p. Treigiams 
ir p. Augustinavičiui, kurie, su 
prasdami mūsų nelengvą nau
jakurių - farmerių padėtį, rė
mė visą laiką kuo galėdami, 
pastaruoju laiku ryžosi padėti 
iš Klubo lėšų pinigine paskola.

Dar kartą ačiū!
Gugiai ir Sonda.

Dėmesio šeimininkėms!
t11 lt " M it  —*

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

šiol laukė galutinio sprendi
mo. Neseniai Kanados imigra 
cijos įstaiga atsakė jam ir jo 
šeimai įvažiavimą, Nemiėda
mas vilties grįžti į Afriką, kur 
anksčiau buvo, ir negalėdamas 
išvažiuoti į Kanadą, patašęs 
laišką savo žmonai, dulkiai, sa
vo prieteliui ir IRO pat eigu
liui, — vieno blcko rūsyje pa
sikorė, 8. VIII. 50.

Šis, ir panašūs įvykiai pyki
na DP ir nustato juos kaip 
prieš IRO, taip ir prieš imigra
cijos pareigūnus.
NAUJAI ATVYKUSIUS Ka 

nadon Tautiečius „Nepri
klausoma Lietuva“ sveikina 
ir praneša, kad jie nuo pir
mos atvykimo dienos gauna 
laikraštį. Prenumerata at-

— Walter Kurt Stimulą ieš 
ko Posiiįgio Johann (John 
Brown), kilusio iš Grumbcln 
t Klaipėdos kr.). Prašoma at
siliepti arba žinančius pianeš- 
ti: The Canad. Red Cross So
ciety 95 Wellesley St. E., To
ronto, Ont.

— Paieškoma Pranė Gali- 
šauskienė-Žminskaitė, gini. Pa 
langoje, 1914 m. Ieško Ls bro 
lis Kazys Žibinskas, gyv. 8792 
Chamberlain, Detroit, 9 Michi 
gan, USA.

— Petras Vygontas, ieško 
p. Berseno Juozo ir kitų pažįs
tamų, gyvenusių Vokietijoje, 
Hanau stovykloje. Kasyti 
man; YMCA Hostel Goumaiv 
stone, Nr. Dorchester, Eng
land.

— Petras Ltilionas ieško 
pažįstamų — 91, Queen St. N. 
Hamilton, Ont.

— JoKŪbas Beinoras ir Emi 
lija Budvydaitė - Beini rienė, 
gyvenę 1930 metais 293 Ma
iling Ave, Toronto, Ont. Ca
nada, prašoma atsiliepti arba 
pranešti: Stasė Šakuukaitė, 
13 rue Saerot, St. Mandc - Sei 
ne, France.

— A. Čepulis, 144 Bucking
ham Str., Hartford 6, Conn., 
U. S. A., piašo atsiliepti Bio- 
nių Rymantą, atvykusį iš Vo
kietijos Kanadon prieš pusę 
metų, guvenusį Manitobos pro 
v incijoje.

— Prašau atsiliepti Bronių 
Mozūrą ir Jurgį Aušrotą, išva
žiavusius iš Ljubeolko. Rašyti 
šiuo adresu; Pijus Grigas. P. 
O. Box 28b, Rolphton, Ont. 
Canada.
m*

PARDUODAMAS
4 kambarių namukas su 3 lo
tais (sklypais) ir daržu, šiltai 
padarytas dei žiemos, kaina— 
$ 2.500, įmokėjus $ 1.000. Iš 
mokėjimui pagal susitarimą.

P. Je-unolavičius,
1981 Kent St. E., Montieal.

' * —..... •>*------------ H-- - -m?
IŠNUOMOJAMI 
DU KAMBARIAI

49 Dovercourt Rd., Toiunto. 
Telefonas: OL. 2620.

Galima pamatyti dienomis ir 
vakarais.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS ’

vienam vyriškiui:
482 Rielle, Vendun.

Gerjausį pasįrįnkjmą aukščiausios rūšies vįsadai švježio maįsto produktų bei rinkti
nės mėsos įr Jūsų mėgiamos rūšies alaus duoda

Jurgis Macio[nis
G.M. Grosery

5292 Bannantyne Avė (kampas Melrose) Verdun.
Priimame užsakymus telefonu HE 0991 įr pristatome į namus.

vedusių porai arba dviem 
viengungiam:

5717 Charlemagne, 
Rosemount.

REIKALINGA 
PADAVĖJA-JAS 

lietuvių svetainėje.
7682 Edward St., Ville Lasalle.
Teirautis asmeniškai ar telef.

TR 8112

silyginama, kai gaunamas 
darbas ir užsidirbarrftt.

rwirminm mki umiiinw—■

Lietuviška moterų kirpykla 1
Daro šukavimą, pusmetinius ir trumpalaikius fri- § 

žavimus, dažymą ir kt. 3
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ S

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

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS
1918 FRONTENAC, MONTREAL

TEL. FA 020> ___________

MOKINKIMES ANGLIŠKAI
■ LESLIE MACKINTOSH :

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

L ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS <
MOKINIAMS.

I Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris
: dolerius mėnesiui. 1

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P, O, Box 294. Westmou»t, 

Quebec.

LIETUVIŠKA

1 BALDU KRALIL VE
L IR DIRBTUVĖ.
| PARDUODAME GATAVUS.PRIIMAME UŽSAKYMUS 

IR PATAISYMUS. ____
ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO

| 899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438,
$ SAV. J. KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

t

/ 
t 
t 
t

t

Jei Jums reikaliugas 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

TELEF.: YO 8954.



8 PSL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Montrealio lietuviai pikietavo 
komunistus

Z ▼ " -L v J- IsĮfe -*■ V/ J—/* Labai sunkiomis sąlygomis,
kada komunistai siautėja visa- 

DAIL. A. IR A. TAMOŠAIČIAI IŠVYKO Į TORONTO me pasauly, kada sovietiniam 
PARODĄ .......................................

Taip rašo „LB“, kurio žmonės 
renka parašus.

Bet kitom žiniomis, k-n. Bo 
binas paliekamas senoje vieto
je, tiktai lietuviams duetą tei
sė kurti naują parapiją, kuriai 
priklausyti galėsią iš visu mies 
to lietuviai.

vedamasis
nėra biz-

Podėl

Kaip žinoma, dail’ninkai 
Anastazija ir Antanas Tamo
šaičiai yra pakviesti dalyvauti 
metinėje Toronto parodoje, 
kuri vertindama jų dideų dar
bų originalumą ir savaimingą 
lietuvišką pobūdį, juos į paro
dą yra pakvietusi specialiu 
kvietimu.

Dail. Tamošaičių 
hettjviSkas skyrius
nio, bet meno skyrius, 
jis ir vietą parodoje turi ne biz 
rio, bet meno skyriuje. Jiems 
šiemet skirtas daug didesnis 
parodos plotas vad. moterų pa 
vilione prie ežero.

Teko matyti pp. Tamošaičių 
pasiruošimą tai parodai. P. Ta 
mošaitienė, padedama sesutės 
p. Mažeikaitės, ruošė lietuviš
kus audinius ir kilimus. O p. 
(Tamošaitis darė šimtametę 
skrynią, gal iš žemaitiškosios 
amžių glūdumos. P. Tamošai
tis savo rankomis kalė geležį, 
tapė tą skrynią, kurią parodos 
lankytojai matys vienoje iš 
svarbiųjų parodos pozicijų.

P. Tamošaitienė parodai yra 
išaudusi lietuviškų kilimų, ku
rie jos interpretacijoje kaskart 
darosi vis savaimingesni, spal
vingesni, didesnių meniškų iš
ieškojimų. Ir audinių p. Ta
mošaitienė atranda vis 'domes
nių ir turtingesnių raštų, kurie 
žiūrovą neabejotinai žavi.

išvykusieji pp. Tamošaičiai 
ir p. MažeiKditė, yra pasiryžę 
šių metų parodą sutvarkyti dar 
impozantiškiau ir gražiau, ne
gu pernai.

DLK VYTAUTO KLUBO 
CHORAS

Po vasaros atostogų, durias 
choras turėjo tiktai dalines, da 
bar jau vai o darbą visu atsidė 
jimu. Repeticijos vyksta klu
bo patalpose (St. Catherine 
East 2159 nr.) antradieniais ir 
'ketvirtadieniais 8 vai. vakaro.

Choras maloniai kviečia lie
tuves ir lietuvius, visus be iš
imčių — ir čia gimusius oei se
niau čia gyvenančius ir naujai 
atvykusius, dėtis prie ciioro ir 
veikliai jame dalyvauti. Mont- 
iealis nori turėti didelį n gra
žų chorą, kuris turi užsibrė
žęs jau eilę koncertų ir daina
vimų į plokšteles (rekordus). 
Vienas iš aitimiausių cl oio pa 
sirodymų bus rugsėjo 8 dieną 
— Tautos šventės proga. To 
liau yra numatytas koncertas 
drauge su latviais ir estais.

ŽYMIOS PERMAINOS 
MONTREALY

„Liaudies Balsas * rašo. „Pa 
staruoju laiku teko g'rdėti, 
kad lietuvių parapijos kunigas 
Robinas, kuris čia per laoai il
gą metų eilę yra klebonavęs 
iškeliamas į kitą parapiją“.

NEPASIDUOKIME KOMU
NISTŲ SUVEDŽIOJAMI 
Komunistai ir kiti iš „Liau

dies Balso ‘ lagerio žmonės 
raikščio j ajju miestą ir .enita 
parašus, kiekvienoje šluboje 
vis kitaip aiškindami tų parašų 
davimo tikslų. Vienoje vietoje 
jie sako tuos parasfus siusią 
prie komunistų renkamų para
šų po vad. „Stokholmo taikos 
peticija“, kitur jie sakosi ren
ką, kad būtų statoma bažny
čia, trečioje vietoje sakosi ren 
ką už tūlą dvasiniičką ų tt. Ir 
sunku suprasti, kokiam tikslui 
jie tuos paiašus renka. T3ct ka 
dangi renka „progresyvieji“ — 
komunistai arba jų vedžioja
mieji už nosies jų pataikūnai, 
tai iš to jau aišku, kad tų pa
rašų tikslas yra nukreiptas 
prieš lietuvius, prieš demokra
tiją ir prieš religiją. Todėl ne 
pasiduokime suvedžiojami. Te 
sirašo sau jie vieni — „pro
gresyvieji“.

sla mėnesinis susirin
kimas

Šį sekmadienį, rugpjūčio 27 
d. 3 vai. p. pietų „N. Lietuvos“ 
redakcijoje įvyks SLA 123 kuo 
pos narių susirinkimas Pra
šomi atsilankyti ypač tie kurie 
tuįrji. sumokėti nario mokes
čius. Pradžia — punktualiai.

P. ir J. JUŠKEVIČIŲ 
NELAIMĖS

Visuomenes veikėjams pp. 
Petronėlei ir Jonui Juškevi- 
čiams atostogaujant, kai namie 
nieko nebuvo, į jų butą įsibro
vė vagys ir išnešė daug vertin 
gų daiktų. Vagystė padaryta 
dienos metu, kada ir nuominin 
kai pp. Baiauskai buvo išėję į 
darbus.

SVEČIAI IŠ JAV
Šiomis dienomis Montrealy 

pas pp. Metelius viešėjo iš 
New Yorko p. Stankevičius, o 
pas pp. Jurkštus ir pp. Petro
nius — pp. Jurkštai iš Vv’ater- 
burio.

vy-

im-

du kambariai 
išnuomojami: 664 — 2 Avė, 

Verdun.
Kreiptis bet kuriuo laiku.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

5515 — 13 Ave., Rosemount,
vienam, galima ir su maistu.

Viena minutė nuo tramvajaus.
jLfijuuLfl-aJLB-fl-g a fl e a fl aj

PARDUODAMA
42 akrų farma. Geras gyvena
mas namas, daržinės, elektra, 

arti prie kaimo mokyklos.
Kaina $ 4000.—, pusė grynais 

pinigais.
Teirautis: Mr. John, Ėgli te
lefonu DO 2056 Montrealyje, 
arba adresu Newington, Ont.

GERBIAMAS 
TAUTIETI-TE!

Rudens sezono atidarymo 
proga kviečiu Tamstą, atsilan
kyti mano naujai įsteigtoje 
riškų ir moteriškų rūbų 

SIUVYKLOJE.
Aukščiausios kokybes

portuotų medžiagų didžiausias 
pasirinkimas. Aukštos kvalifi
kacijos darbas.

Rūpestingas ir nuoširdus pa 
tarnavimas. Siuvu smokingus 
ii frakus. Kaina prieinama.

„Savi pas savus'* senas lie
tuviškas posakis. Tamstos pa
tenkinimas— mano specialybė.

Tamstos pasitenkinimas — 
man garbė.

Su pagarba:
Namertas Maciukas,
Diplomuotas siuvėjas.

imperializmui nėra ribų, kada 
komunistai grąsina kiekvie
nam taiką ir laisvę mylinčiam 
žmogui kartuvėmis, — Mont- 
iealio lietuviai ryžosi piimą 
kartą pikietuoti lietuvių komu
nistų „Liaudies Balso“ pikni
ką. Tai buvo rizikingas suma
nymas, nes komunistai prieš 
’ai pradėjo lietuvius gąsdinti: 
jie esą priešinsis visomis prie
monėmis. Jie išmesią iš 
darbo ir oucų nuomininkus an 
tikomumstus, kurie drįsią pi
kietuoti ; jie panaudosią kumš
tis ir peilius, bet savo tinsią at
sieksią. Grąsinimo gandai bu
vo paskleisti labai plačiai. Kai 
kuriems asmenims ir dabar grą 
sinama primušimu ir užmuši
mu. Nors daugelis gandų sklei 
dejų yra žinomi, bet tautiečiai 
vis dėlto prašomi grūmojan
čius smurto veiksmais užsira
šyti ir apie juos pranešti, nes 
kiekvieno smurto atveju jie 
bus atsakingi. Kadangi Komu
nistų teroro priemonės, Kaip ži 
noma, yra plačiai ir rafinuotai 
naudojamos, tai į šiuos grąsini 
mus reikia atkreipti dėmesys. 
O kadangi yra tikras taktas, 
jog grąsinimus jie jau pradėjo 
realizuoti, lai į jų grąsinimus 
’elkia atmeipti visai rimtas dė 
mesys.

Tiesa, lietuviai komunistų 
grąsinimų nepabūgo. Rugsėjo 
13 d. apie 11 vai. į paskirtą 
vietą susirinko nemažas būrys 
lietuvių su plakatais, sūkiais, 
paveikslais ir užėmė įėjimus į 
vietą, kurioje didelėmis i aibė
mis buvo iškeltas plakatas 
„Liaudies BMso piknikai“.

Pikietas stovėjo ramiai prie 
iėjimų į „LB 1 pikniką ir keliai 
buvo atviri. Tiktai labai ma
žai rinkosi „LB“ šalininkų. 
Veik visą įaiką buvo nedau
giau, kaip z0 asmenų, kuriuos 
sudarė patys bosai — rengė
jai : iš Toronto Kilikevičius, 
inontreališkiai — Lesevičius, 
Vilkeliai, M. Gudas, Smetona, 
šuplevičius, Deveika ir kelios 
iš bado „kapitalistiniame pra
gare“ riebiai nusiganiusios mo 
terys. Tai n ouvo vadai be ar
mijos. Pastebėję, kad be aimi- 
jos nieko neišeina, vadai išsiun 
tč pasiuntimus į miestą „rink
ti savanorių „LB“ karui“. Po 
(o į vakarą jų susirinko dar 
apie 20. Tai, 
čiaus, ir buvo keli šimtai, 
ra, buvo keti 
tūkstantį, oct tai buvo 
tuotojai: Kanados Lietuvių Ta 
iybos, Kanados Lietuvių Są
jungos, Lietuvos Atgimimo Są 
jūdžio, Tautininkų, Sūnų ir 
Dukterų Draugijos nekomunis 
ttiojantieji nariai, bažnytinių 
bei pašalpinių organizacijų ir 
visai jokiom organizacijom ne
priklausantieji žmonės — se
nieji Kanados lietuviai ir nau
jieji. Tikrai skaitlingai buvo 
pikietininkų būrys. Ir svarbu, 
kad solidariai dalyvavo senieji 
ir naujieji kanadiečiai. O 
„Liaudies Balso“ komunistų, 
kai jie visi ouvo susirinkę,’ bu
vo tiktai 43. Jie buvo ne tik
tai suskaičiuoti, bet ir suiašy- 
ti. Veltui Kilikevičius laudo- 
nas dulkes pučia apie šimtus. 
Juk visi mateme tuos 43, kurie 
sėdėjo prie stalų — gėrė ir vai 
gė-

Pikietuotojai su praeinan
čiais „L. Balso“ piknikiomkais

anot Kihkevi- 
Tie- 

šimtai, net per 
ikie-

Tautiniu šokių grupės buv. vadovę
IRENĄ KEMEŽYTĘ

ir Tautinių šokių grupės šokėją
PETRĄ LUKOŠEVIČIŲ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir link 
sėkmės.

Montrealio Lietuvių Tautinių Šokių grime.

REISE BOURDAGES Reg‘d
MAMERTAS MACIUKAS

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ ?R MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIUVĖJAS

Aukščiausios {kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141. Res. CL 4746.

Kampas Mount Royal ir Brebeuf,

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.
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Kaip jau iš aiikstyvesnių 
pranešimų paaiškėjo, š. m. rug 
sėjo 1 d. 7,30 v. p. p. Eatono 
Auditorijoje Montrealio Lietu
vių Dramos Teatras duos vie
nintelį „Živilės“ spektaklj. Tai 
A. Škėmos 3 veiksmų dramati
nė legenda. Visi veiksmai vyks 
ta Lietuvoje. I veiksmas — 
legendarinėje senovėje, Z veiks 
mas — 186a m. sukilimo metu 
ir 3 veiksmas — 1941 m. bolše 
vikmečio laiku Vilniuje.

Montrealyje šis veikalas tu
rėjo didžiulį pasisekimą. Jau 
tas faiktas, kad jį vaidina pro
fesionalai aktoriai, kad reži
suoja visiems žinomas režisie
rius J. Blekaitis, leidžia ir

turėjo pasikalbėjimų ir ginčų, 
bet liaudžiaoalsininkai kaiščia- 
vosi. „Liaudies Balso1 storo
sios moterys tolydžio kilnojo 
sijonus ir piKietuotojams rodė 
riebias savo kūno dalis. Ir vii 
šaukė: „Na gi, fotografuoki
te' ‘!.. .

Liaudžiaoalsininkai, žinoma, 
puolė pikietuotojus <kaip kapi
talizmo šamiinkus, palaikan
čius kapitalistus. Į tai jiems 
buvo atsakyta, kad pikietuoto
jai kapitalizmo nei kapitalistų 
negina. Bet jeigu „progresy
vieji“ puola kapitalizmą, tai 
jie turi žinoti, kad pikčiausi ka 
pitalistai, žiauriausiai išnaudo
ju darbininkus, yra komunisti
niai kapitalistai, nes jie savo 
rankose tun ne tiktai daioo, o 
tuo pačiu ir duonoą davimo 
įrankį, bet žiauriausią slaptąją
policiją — NKVD, ir tankus ir mums, torontiškiams, numaty- 
patrankas, ir kulkosvaidžius, ti spektaklio lygį. Šį spektak- 
kuriuos panaudoja prieš darbo 'į pravesti Toronte atvyksta iš 
žmones ir priverčia juos būti 
ne tiktai išnaudojamais, bet ir 
padaro vergais vienos partijos : 
— komunistų, kuri yra didžiau i 
sis pasauly partinio kapitaliz
mo koncernas.

Įdomu, kad šia tema kalbėjo 
anglišlkai į „progresyviuosius“ 
pravažiuojąs tūlas daktaras 
amerikonas, kuris pamatęs pi- 
kietininkus, sulaikė savo auto, 
atėjo prie garsiakalbio ii pasa
kė kalbą.

Liaudžiaoalsininkai,. žinoma, 
nesigailėjo nepriklausomos Lie 
luvos santvarkai priekaištų ir 
koliojimų. Ypač buvo puola
mas „Smetonos režimas' ’. Pi- 
kietuotojai į tai jiems atsakė, 
kad jie negina ir negilia to 
blogo, kas puvo Smetonai, Stul 
ginskiui arba Griniui preziden 
taujant, ir nesako, Ijaa buvo 
vislias idealu. Ne, klaidų buvo 
ir neigiamų reiškinių buvo, bet 
tai ir pripazjstama. Žinodami 
klaidas, pikietuotojai siekia to
bulesnės, teisingesnės santvar
kos. Bet kodėl gi komunistai 
dengia kruviniausius komunis
tų darbus? Kodėl gi kraugeriš 
ki Stalino darbai yra geri? Ko 
dėl liaudžiabalsininkai, nieko 
nežinodami ir nieko neišmany
dami apie sovietinį imperializ
mą, kuris baigia smaugti Lietu 
vą ir Rusijos darbininkus bei 
bendrai darbo žmones, kodėl 
jie viską laiko idealu?

Pikietavimas truko kelias va 
landas. Tvarkingai jis užėmė 
pozicijas ir tvarkingai pasitrau 
kė. Pikietavimo metu neįvyko 
jokio žymesnio incidento.

Komnuistai bandė visas prie 
mones išprovokuoti muštynes: 
tai bolševikės užpuldavo kokį 
vyrą ir kumščiuodavo, bandy
davo „pilti antausius“, tai bu
teliais imdavo mėtyti, tai stum 
dyti, liežuvius ir špygas rodė. 
Bet pikietuotojai į visa šaltai 
reagavo

Viena tačiau liaudžiabalsi
ninkai atsiekė: padarė savo iš 
davikiš'kojo darbo „kankinį“, 
nors ir ne lietuvių pikietavusių 
sąskaita. Kai pikietavimas bu
vo baigtas u pikieto dalyviai, 
sugrįžę j pinnikų vietą, vieni 
šoko, kiti šnekučiavosi, jau po 
valandos tūlas Vilimukas, at
sivedė policininką ir pradėjo 
reikalauti Kažkokios foto ka
meros, apie kurią tie žmonės, 
iš kurių jie reikalavo, ne tik
tai nieko nežinojo, bet nebuvo 
ir girdėję. Vilimukas, policir 
ninko lydimas, ir pasitiaukė.

Tą VilimuKą, kuriam nebuvo 
nei reikalo svetimos ’kameros 
ieškoti, Ukrainiečių piknike 
kažkas apoaužęs. Vilimuką, 
kaip mačiusieji pasakoja, ko
munistai girdė, kad tuo būdu 
būtų išprovokuotos muštynes.

Nežiūunt jo arogantiško 
laikymosi ir kišimosi ne į savo 
reikalą, lietuviai jo nekliudė. Į 
visus komunistų provokuojan
čius muštynes veiksmus buvo 
atsaįkyta: mūsų protestas prieš do iš darbo bi. Bagdžiūną ir vie 

nas tos valyklos sav. Keršys iš 
varė tą patj vakarą iš buto Jo
ną Vasiliauską. Girdėti n apie 
daugiau smurto aktų, kūnais 
komunistai keršija lietuviams 
patriotams. Visus nukentėju
sius prašome apie tuos keršto 
aktus pranešti.

Smurto, keršto ir apgaulės 
veiksmų iš komunistų, kurie 
grąsina kerštu, reikia laukti ir 
daugiau. Bukime apdairūs ir 
kiekvieną keršto aktą regis
truokime ir skelbkime viešu
mai.

Čikagos režisierius.
Įvertinkime prideramai pasi 

šventėlių darbą ir savo gausiu 
atsilankymu padėkime pirmam 
Lietuvių Dramos Teatiui Ka
nadoje sudalyti pinigini londą 
ateities darbams, 
siems „Živilės“

O mums vi- 
pasirodymas 

” oronte tebūnie dvasios šven
tė.

Po spektaklio liktoriams yra 
ruošiamas kuklus pagerbimas 
„Czarda“ resorane. Asme
nys, norintieji jame dalyvauti, 
maloniai prašomi užsirašyti p. 
p. Grigaičių valgykloje (750 
Dundas St. W. Tel. W. 0006), 
arba vakarais Tel. ME 8522. 
Organizacijos, ar asmenys, ku
rie norės sveikinti Monticaho 
svečius, prašomi užsiregistr„uo 
ti tuo pačiu adresu.

Bilietai parduodami pp. Gri 
gaičių ir Dr. Kaškelio vlagyk- 
loje (870 Dundas St. W.), pas 
platintojus ir prie įėjimo Eato
no Auditorijoje. Bilietų narna: 
$ 2, $ 1.50 ir $ 1.00.

MONTREAUO LIETUVIŲ DRAMOS TEATRO 
BELAUKIANT.

Auditorija bus atidalyta 7 
v. p. p.

Kanados Lietuviu Moterų 
Bendruomenės Toronto Apylin 
kė, kuri šį spektaklį ruošia ir 
mielus Montrealio svečius To
ronte globos, nuoširdžiai kvie
čia Toronto ir apylinkėse gyve 
nančius tautiečius kuo gausin- 
giau atsilankyti į Eatono Au
ditoriją ir pasidžiaugti 
lt“.
DVIEJŲ LIETUVIŲ 

TEISME
Toronto Magistrato 

šiomis dienomis stojo kaltinto
ja Julija Gudas, gyvenanti 95 
Cowan Avenue. Ji yra atvy
kusi iš Lietuvos dar prieš 11 
Pasaulinį karą. Tos stambios 
moters teigimu nuajas ateivis 
lietuvis V. A. ją užgavęs fiziš
kai, ko pasėkoje sužalojęs jos 
kūną.

Jos liudininkais stojo jos to 
vakaro palydovai žydas u- lie
tuvė. Kaitinamojo gynėjo J. 
juškaičio teisme pakartotinai 
apklausinėjami visi trys prisi
pažino, kad jie įvykio metu bu 
vę gerokai išgėrę ir buvo pake 
liui į Claremont aludę. Teisi
ninkas Juškaitis, gindamas kal
tinamąjį, taip pat klausė, ar tie 
sa, kad kaltintoja ir jos du liu
dininkai kompanijoje dažnai 
diskutuoja apie komunizmą ir 
jam pritaria.

Naujai atvykęs į Kanadą lie 
tuvis p. V. A., kuris yra vedęs 
ii turi šeimą, buvo teismu tas- 
tas nekaltu sumušęs Juliją Gu
das. Ji ir abudu jos liudinin
kai, teismo salėje apsijuokinę 
prieš teisėją ir publiką, išėjo 
kaisiai nepatenkinti. Taip kar 
tais apsijuokina buvę lietuviai 
Kanados teisine. (A.).

„Živi- 
A.

BYLA

Teisme

MONTREALIO LIET UVIŲ DRAMOS TEATRAS 
HAMILTONE

šeštadienį, rugsėjo mėn. 2 dieną, 7 vai. 30 min. va
karo Westdale Secondary School patalpose Hamiltono 
ir apylinkių lietuviams duod a 3-jų veiksmų Antano

Škėmos istorinę legendą

Visi tautiečiai maloniai prašomi spektaklyje dalyvauti. 
Bilietų (kaina: $ 1 — 1,5.

Winnipeg
TAU i OS ŠVEN TĖ.

Rugsėjo 8-ji Winnipcge bus 
švenčiama sekmadienį, rugsėjo 
10 d. Programoje: pamaldos 
St. Poul College koplyčioje. 11 
vai., paskaita ir meninė dalis 
su mažųjų ir suaugusių pasiro
dymais 4 vai. pp. lietuvių klu
bo salėje, Manitoba Ave 240. 
Organizuoja KLB Winnipego 
Apylinkės K-tas. Salėje bus 
renkamos aukos Tautos Fon
dui.
.. BALF'ui RINKLIAVA

Pinigais surinkta $ 130,— 
ir nemažas kiekis rūbų.

KLB Winnipego Apylinkės 
K-tas nuoširdžiai dėkoja auko
tojams, rinkėjams: Janeiukui

zacijai, kūną ugdo svetima 
valstybė, per apmokamus agen 
tus, klaidinančius šio krašto 
žmones.

Beje, jau uaikas aiškėja.Pasi 
rodo, kad tūla „progresyvio
ji", Ikuri dėvėjo mėlyną švar
kelį metė išgertu degtines bu
teliu į pikietuotojus ir vienam 
ukrainiečiui pramušo galvą. 
O Vilimuko žmona savo batu 
kažką metė u namo basa paar
ėjo.

Bet bolševikų grąsinimai jau 
pildosi: valyklos sav-kai atlei-

Vyt., Rutkauskaitei Aid., (su
rinkę daugiausia pinigais — $ 
64), Saimininkaitei Genei, Ja 
nuškevičiūtei EI., Bunkutei 
Br„ Dambarui Jonui, Mixalaus 
kaitei Aid. ir Račinskaitei Va- 
iei, nepagailėjusioms savo lais 
valaikio, ir apvaikščiojusiems 
aukotojus. Didelis ačiū Jur
giui Jonuškai savo sunkveži
miu sukalėdojusiam suaukotus 
rūbus ir suvežusiam juos į su- 
lūšiavimo punktą. P. Jrg. Ja
nuška savo visos dienos darbą 
ir su juo susijusias išlaidas 

mašinos kurą ir t. t.) prašo už 
skaityti kaip lietuvio pareigą 
— auką BALF'ui ir už tai jo
kio atlyginimo nepriėmė. P. P. 
Urbonams dėkui už surink
tiems rūbams suteiktą pasto
gę. Daugiausia aukoję: Matu- 
honiai, Šmaižiai, Demereckai, 
Dambaras J. po $ 5, Jaučiukai 
$ 4, Bukauskas Myk., Bujo- 
kai, Januška Myk., Zavadskai 
po $ 3 ir kiti po kiek mažiau.

Jrg. R.

komunistus yra griežtas, bet 
kultūringas. Protestuodami 
prieš smurtą, mes negalime pa 
tys juo naudotis. Didžiausis 
mūsų ginklas prieš komunis
tus yra laisvas žodis. Mes žo
džiu ir įspėjame Maskvos agen 
tų suklaidintus tautiečius kri
tiškai peržiūrėti ligšiolinę sa
vo laikyseną, nes jie nežino, ką 
darą ir mes savo pikieto veiks
mu norime atkreipti ir kanadie 
čių tautos demesį, kad yia pra
gaištinga — leisti laisvai veik 
ti penktosios kolonos organi-

BUVUSIŲ BALTIJOS UNI- * 
VERSITETO STUDENTŲ 

DĖMESIUI
Rugpjūčio mėn. 26 d., o vai. 

vak. Toronte, 941 Dundas St. 
(lietuvių bažnyčios salėje), 
rengiamas buvusių B. U. stu- 
dentų-čių susitikimas — pobū
vis.

Visi collegos-ės, drauge su 
šeimos nariais, maloniai kvie
čiami dalyvauti.

Iš anksto įmokant po 1,5 
dol. už asmenį, prašoma regis
truotis Dr. Kaškelio valgyklo
je arba po pamaldų prie baž
nyčios pas coli. K. Pakalniškį 
ir Coli. K. Ašoklį. Registraci
ja baigiama rugpjūčio 22 d.

Collegos, gyvenantieji apy
linkėse, registruojasi laiškais 
pas coli. K Ašoklį, 341 Dover- 
court Rd. Tcronto. Rengėjai,
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