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KAUPIASI TRECIOJO PASAULINIO KARO DEBESYS
LIETUVOJE UŽMUŠTAS VALYMO PROKURORAS. GANDAI APIE KARO BAIGIMĄ KORĖJOJE. SOVIETAI 

PROVOKUOJA IRANO KONFLIKTĄ.
laisvėn. Per vieną dieną pasi 
davė per 3.000 kinų. Paskuti 
nėmis žiniomis, JTO jėgos ap 
supė 100 tūkstančių kinų ir 
juos naikina.

Įdomu, kad rusai Korėjos ka 
le pradėjo naudoti Amerikos

POLITINIS VEIDRODIS

Mums be abejo yra įdomios : 
žinios iš pačios Lietuvos. O 
ten dabar dedasi gana svarbūs i 
dalykai. Amerikos spauda ir 
radijas praneša, tiesa, jau kiek 
pavėluotas žinias, bet kadangi 
iš už geležinės uždangų^ jos 
negali tuojau prasiveržti, tai 
jos ir galėjo tiktai dabar mus 
pasiekti. Tomis žiniomis, ku
rios paimtos iš sovietinės spau 
dos,

Lietuvoje ikovo mėnesį vy 
ko didžiulis „valymas“.

Valymui vadovavo tūlas 
Bronislav Bodek. Tas Bodek, 
kaip iš pavardės galima spėti 
— lenkas. Sovietuose jis bu- 
,vęs nepaprastiems reikalams 
prokuroras. Tas Bodek smar
kiai pradėjęs valyti komunis
tų partijos eiles. Matyti, jo bu 
vo padaryta jau nemaža dar
bų“, kad Vilniuje, kažkokiu 
būdu jam pravažiuojant pro 
būrelį geležinkeliečių, šie neiš 
laikė „valytojo“ pasirodymo 
ir

sovietinį prokurorą Bro
nislav Bodek likvidavo.

Žinoma, užmušimas sujau
dino visus sovietinius sluogs- 
nius ir prasidėjo teroras. Ne 
žinia, kuo visa tai baigsis, bet 
Lietuvos žmonės, žinoma, nu 
kentės. Gali būti, kad komunis 
tų partija Bodeką tyčia paau
kojo, kad tuo būdu galėtų iš
šaukti naują persekiojimų ban 
gą. Artinantis karui, matyt, 
Rusijai reikia gerokai išvalyti 
pasienitte. Todėl, pasak tų 
pačių žinių, vyksta stiprus va 
lymas Latvijoje ir Estijoje.

Pasaulinėje tarptautinėje 
arenoje

praėjusi savaitė buvo įdomi ke 
liais atvejais. Labai sklido gan 
dai, kad Korėjoje turinti įvyk 
ti taika. Ypač uoliai gandus 
skleidė (komunistinė spauda. 
Bet Maskva ligšiol tyli, o nuo 
jos gi pareina taika, nes visi 
kiti taiką seniai siūlo. Mask
vai, matyti, taika nepriimtina, 
todėl ji priešinasi.

Kai kas spėlioja, kad Kini
jos komunistai, patyrę antrąjį 
baisų suklupimą, apsigalvos ir 
patys panorės taikytis. Bet 
Maskva sako: kinų užteks, 
nors ir kelis milionus jų Korė
joje išmuš. O amerikiečiams 
brangus kiekvienas žmogus, to 
dėl ir reikia karaiuti.

Labai rimtėja Irano konf
liktas dėl naftos.

Sovietai aiškiai provokuoja 
įsiveržimą į Iraną. Telegra
mos iš Irano praneša, kad Ira
no pasienyje Rusija sukoncent 
ravusi dideles karo jėgas, ku
rios pasiruošusios įsiveržti į 
Persijos teritoriją. O tam prie 
žastis: girdi, Anglija siunčian 
ti į Iraną parašiutininkus, nors 
jie ištikrųjų neišsiųsti. Rusi
ja grasina: jeigu Irane pasiro
dys Anglijos parašiutininkai, 
ji tuojau įsiverž Iranan. Šis 
grąsinimas yra įspėjimas, kad 
jeigu Rusija jau yra nusista
čiusi Iraną okupuoti, ji sugal
vos „parašiutininkus“ ir Ira
ną bandys okupuoti. Tai jau 
būtų Korėjos karo išplėtimas. 
O Rusija rimtai apie tai kalba, 
net Rusijos atstovas Berlyne 
Puškinas apie tai veišai pra
kalbėjo.

Amerikai todėl belieka tik 
tai ginkluotis.

Praėjusią savaitę ji jau iš
bandė vandenilinės atominės 
bombos sprogdinimą. Teigia
ma, kad bandymas pavykęs.

Taigi debesys vis tirštesni, 
vis grėsmingesnį kaupiasi virš 
žmonijos. Rusijos imperializ
mas, pakeitęs Vokietijos impe

rializmą, pasiryžęs viską pa
vergti savo valiai. Kiti smul
kūs įvykiai blanksta prieš tai.

KARAS KORĖJOJE t
Kinijos komunistai pasku

tinėmis dienomis visiškai su
mušti. Jie bėga, metę ginklus, radaru paremtą pabūklą prieš 
arba masėmis pasiduoda ne- lėktuvus. Vadinamas „Flak“,

radaro prietaiso dėka, gerai 
taiko į lėktuvus ir lengvai juos 
numuša.

Korėjos maištininkai ir Ki
nijos komunistai išvytį už 38 
paralelės, ir traukiasi galva
trūkčiais. JTO jėgos paėmė 
daugybę amunicijos sandėlių 
ir ginklų.
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Iš už geležinės uždangos
ORO PAŠTU Iš BERLYNO.

Susirinkimo pabaigoj skaitė kartu patiekė ir naujų žinių, 
eilėraščius jaunieji poetai. Cen 
zūra praleido tik tuos, kurie 
žaliuojančiuose rugiuose nepa 
miršo Stalino, leido Stalinui 
klausytis aušros virpesių kur 
Stalinas gėrisi Jkolūkio" gand 
ralizdžiu. Bet visus pralenkė 
Albinas Venskūnas eilėraščiu 
„O sveikas gimtasai kolūkio 
kaime!“ Alb. Venskūnas at
vyko iš Kalvarijos. . .

„Pradžioj kai kurie buvo pr*eš 
kolūkius“.

Vilniuj, valst. filharmonijos 
salėj teatro artistai turėjo in
scenizuoti veikalą - montažą, 
su kuriuo po sekminių aplan 
kys Ukmergę — Uteną — Ro 
kiškį — Panevėžį — Pasvalį, 
— Biržus — Joniškį — Tel
šius ir kitas vietoves. Monta
že vaizduojamas „Nemuno“ ir 
„Neries“ kolūkių susivieniji
mas.

„Pradžioj kai kurie gyven
tojai prieš susijungimą". Agi
tatoriai tokius judina, aiškina, 
„kad bus lengviau diroti ir gra 
žiau gyventi“. Susirinkime 

Vilniuj įvyko lietuvių rašy- klausia ,kas prieš susjuinginią. 
tojų draugijos susirinkimas. J. 
Šimkus išpliekė rašytojus, kad 
jie vis nesuranda kelio į kūry
bą, bet trypia ant sulūžusių 
lieptų. Rašytojai, pagaliau, 
turi įsisąmoninti, kad tik toki 
kūriniai priimtini, „kuriais gy 
vena liaudis, kuriais gvvena 
vyriausybė, kuriais gyvena 
partija“.

se

Priešsekmininė savaitė oku
puotoje Lietuvoje.

Gegužės 9 dieną Rusija 
šventė „dien pobiedy“ šešių 
metų sukaktį. Vilniaus gat
ves jau išvakaro iškabinėjo rau 
donais šūkiais, kurių nemažoj 
daly ragino budėti prieš „va
karų imperijalistų“ pavojų. 
Šventės paradui suvarė visus, 
kas eiti gali. Popiet mokyklų 
vedėjai tempė vaikus į praėju
sio karo istorinę parodą. Pa
roda vyksta Lietuvos \alsty- 
bės namuose, dabar okupantų 
vadinamuose „Vilniaus įgulos 
(karininkų namuose“. Viena
me skyriuj rodoma, kaip „aša 
rodami lietuviai sutinka išlais
vintojus’’. Parodoj nepamaty 
si amerikiečių tiektų unifor
mų, apavų ir kitko. Grafiškai 
p vaizduotėj karo našta; karo 
pergalės vainikai atitenka vien 
Rusijos pramonei ir rusų tau
tai. Apie amerikiečių suteiktą 
milžinišką pagalbą neužsimin
ta.

„O sveikas gimtasai kolūkio 
kaime!“...

Š. m. kovo mėn. „rinkimuo
se" į „aukščiausias tarybas" 
Estijoj nepaskelbė 7-nių rink, 
apylinkių rinkimų davinių. Tai 
lietė Baltiskiport, Wiems pu
siasalį, Moon saloje Kainis vie 
tovę, Oselio saloj — Orissaar 
ir Arensburg kaimus bei Per- 
nau ir Werro vietoves. Minė
tose vietose suburti karinio 
svorio centrai Estijoj.

Latvijoj „rinkimuose“ armi
ją atstovavo J. K. Bagriaman 
ir V. F. Gerassimenko, Lietu
voj — V. R. Vaškevič ir P. 
A. Lapkin. Pirmasis yra Pa
baltijo karinės apygardos va
das, antrasis — jo pavaduoto
jas, trečiasis — karinės apy
gardos štabo viršininkas, ket 
virtasis — politinio skyriaus 
viršininkas.

Estai „balsavo“ už admiro
lą N. M. Karlanov, Leningra
do karinės apyg. vado pava
duotoją. Tai leidžia 
apie Estijos įjungimą 
grado kar. apygardą.

— Vienos miesto 
ras socialdemokratas 
ras Kerner išrinktas Austrijos 
prezidentu. Naujasis preziden 
tas pasakė už palikimą koali
cinės socialdemokratų ir krikš 
čionių valdžios.

— Savivaldybių rinkimus

spręsti 
į Lenin-

burmist-
Teodo-

Tyla. Visi pasirašo ir grįžta.

RAUDONOJO LAIVYNO 
BAZĖS BALTIJOS 

UOSTUOSE
Apie rusų įsistiprinimus Bal 1

rijos jūroje iki šiol pasirodė Italijoje laimėjo demokratinis 
eibės žinių. Gegužės 20 d. „Die 
Neue Zeitung“ Berlyno laidoj 
kai kurias žinias išryškina ir

blokas.
— Indijai JAV siunčia 2 

milionus tonų kviečių.

naujausi NEWSWEEK periskop 
Br, AttŠMta$-^==r-

Johnsonas rėmė MacArčhurą
Kai kurių stebėtojų nuomo

ne, Trumano pareiškimas, kad 
jis galvojęs atleisti MacArtmr Arthuro reikalo kritika ir aist 
rą praėjusių metų rugpjūčio 
mėnesį, patvirtina pažiūrą, kad 
buv. gynybos ministio atleidi
mas iš pareigų rugsėjo mėnesį 
turėjo ryšį su Johnsonu griež
tu MacArthuro rėmimu. John 
ssnas lankėsi Tokio pas Mac 
Arthurą vos keletą dienų prieš 
Korėjos karo pradžią ir pirma 
me ministrų kabineto posėdy
je reikalavo, kad Form.-.:a tap 
tų stipriu JAV atramos tašku. 
Net po to, kai Trumanas įsa
kė MacArthurui atšaukti jo 
raštą Veteranams, Johnsonas 
ir toliau rėmė generolą, priešin 
damasis Achesono pageidavi
mui, kad sala liktų tik „neut
ralizuota“ .

Pagalbos kryžkeles
Sunku psakyti, ar Indijos 

min. pirm. Nehru tai dato ap
galvojęs ar ne, tačiau jis laoai 
mažai prisidėjo prie tu, kad 
padėtų pravesti „kviečių Indi
jai“ įstatymą Kongrese. Vos 
tik įstatymas pasiekė Kongre
są, Nehru paskubėjo pareikš
ti, kad Indija nepriims nieko, 
kas ją varžytų. Ir Įstatymas 
įšalo. Ir kai senats pradėjo 
svarstyti palankesnį įstatymą, 
Nehru pasisakė, kad jis beveli
ja Kongreso matą. Tai truk
do Senato parengtą įstatymą.

Kryptys užsieniuose
Laukiama, kad du vadovau

ją V. Europos kraštai — Ang
lija ir Prancūzija — šių metų 
gale turės konservatyvias vy
riausybes. Rudenį, greičiausiai 
įkris darbiečių valdžia, o Pran 
cūzijos rinkimus birželį laimės 
centro dešinės partijos, su vy
raujančia de Gaulle samenybe.

— Labai greitai gerėja Tu 
goslavijos — Graikijos santy
kiai. Jau atidarytas geležinke
lių susisiekimas, skraido lėktu
vai tarp sostinių ir greit bus 
pasikeista Ikaro attache’mis.

Negalima apgauti rusų
Patyrusių Rusijos žinovų 

nuomone, vieša ir plati Mac

KREMLIAUS AGENTU DARBAI
Nusižudė ar nužudytas?

Neseniai lietuvių spaudoje 
pasirodė trumpa žinia, kad 
Washingtone savo bute rastas 
pasikoręs Julius Lukoševičius, 
kuris 1920 m. Lenkijos vardu 
Suvalkuose pasirašė sutartį su 
Lietuva. Bet štai ką apie šį 
įvykį rašo Vakarų Vokietijos 
politinis savaitraštis • „Die 
Zeit“, balandžio mėn. 19 d., 
1951 m. įžanginiame straips
nyje — Kovotojai prieš komu 
nizmą, — Nepanaudota D. Ps. 
armija. „Buvo žinia, kad prieš 
karinis Lenkijos pasiuntinys 
Prancūzijai — Julius Lukoše 
vičius rastas pasikoręs savo bu 
te, Washingtbno mieste. Lu
koševičius, kaip lenkų egzili- 
nės vyriausybės, kuri yra Ang 
lijoje, atstovas, buvo atvykęs 
} Jungtines Amerikos Valsti
jas. Kad jo mirtis nebuvo sa- 
vižudystė, išplaukia iš aplin
kos parodymų. Valstybės De
partamentas pavedė policijai 
pradėti tyrinėjimus. Paaiškė
jo, kad American Federal Bu- 
leau of Investigation (Ame
rikos slaptoji policija) dar sa
vaitę prieš Lu/koševičiaus mir 
tį buvo sugavusi užšifruotą 
Kominterno Jiųstrukcią, kuri 
buvo pasiųsta Sovietų agen
tams Amerikos Jungtinėse 
Valstybėse. Šioje instrukci
joje buvo įsakymas, kad turi 
būti imtasi visų priemonių,

grantų politinės orgnizacijbs 
būtų sunaikintos. Buvo duo
tas ypatingas nurodymas, kad 
būtų nužudytas Petras Varga, 
vengrų laisvės sąjūdžio pirmi 
ninkas Amerikos J. Valstybė-

=Kr

se. Jo biuras turįs būti išsprog 
dintas.

Mes matome, kokį svarbų 
politinį vaidmenį Sovietų Są
junga priskiria emigrantams 
ir DPs — priduria „Die Zeit“.
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ATRINKTOS MINTYS
„Manch. Guard. Weekly“; 

Kai kuriems žmonėms čia net 
keista klausant, kaip Mr. Ken
nan vargsta, stengdamasis įti
kinti, kad „bendradarbiavi
mas“ dabartinėmis linijomis ga 
Ii būti net labjau pageidauja
mas, negu tretjsis pasaulinis jį peržengus“, 
karas. Jungtinėse Valstybėse P. Spaak: Kai Europos išga 
tam tikra visuomenė randa, nymas susiduria su problema,

kad įtempimas, laukian: gali
mo karo taip sunkiai juos sle
gia, 'kad karas būtu sutiktas 
kaip savos rūšies atoslūgis. 
Laukdami tokio karo, jie ne
mato prasmės jį atidėti; jie 
jaučia, kad būtų geriau „būtų

Vajus „N. L.“ būstinei
203. Trumpa Julius,

Montrealis ............10,—
204. Dvariškis Albinas,

Montrealis ............10,—
205. Kartočiuvienė Ona,

Port Alice, B. C. 10,—
206. S. Radzevičius-Ra-

dis, Chicago, USA 10,— 
Silickas Jonas, Nr.
1, Cherio Victoria,
St. Lambert, P. Q. 10,—

Ačiū tautiečiams už atsilie
pimą ir maloniai prašome atsi
liepti ir visus malonius „NL“ 
skaitytojus.

Sp. b-vė „N L“ ir KLCT

„N. Lietuvos“ redakcija ir 
spaustuvė neteko turėtų patal
pų. Kad darbą galima būtų 
plėsti, KLCT ir Spaudos bend
rovė „Nepriklausoma Lietuva“ 
statybos reikalams paskelbė 
5.000 dolerių vajų. Džiugu, 
kad eilė tautiečių jau atsiliepė 
ir jau prisiuntė „NL“ bendro
vės šėrų-rfkcijų, statybos reika 
lams, pirkimus. Štai ir jų są
rašo tęsinys:
201. Kanados LT Van- 

couverio sk., „NL“ 
dešimtmečio proga 20,—

202. Mačiukas Mamer
tas, Montrealis .. 10,—

207.

susijusia su anglies ir plieno 
prekybos suvienodinimui ar su 
Europos armijos sukūrimo 'dė 
ja, Did. Britanija paima arba 
laukiamąją arba priešišką po
ziciją. Mat anglai nenori keis 
ti savo santykių su Komonvel- 
tu ir užsiangažuoti per daug 
arti su Europos kraštis. Pa
galiau Darbo partija piisibijo, 
kad sujungtoji Europa ne
įtrauktų į pavojų jų tiek eko
nominių, tiek socialinių refor- 
mų. »

„W. S. Journ“, Pranešama, 
kad gen. Franko esąs pasiren
gęs pasirašyti tiesiog; karinį 
paktą. Siaurės Atlantu apsi
gynimo sutarties pavyzdžiu. 
Sakoma, kad ispanų vyriausy
bės galva šį pasiūlymą perda
vęs Amerikos ambasadoriui 
Madride.

NEW YORKAS MINĖS DR. 
K. GRINIAUS MIRTIES 

SUKAKTUVES
Birželio 9 d., šeštadienį, 

New Yorko Sandariečiai ren
gia viešą Dr. K. Griniaus mir
ties metinių minėjimą. Ta 
proga kalbės H. Blazas, V. Si 
dzikauskas ir dr. V. Tercijo- 
nas.

Minėjimas 
didžiuliame 
Yorke. Dr. 
žinome, mirė 
4 d. Chicagoje.

įvyks viename 
viešbutyje, New 
K. Grinius, kaip 
1950 m. birželio

ros išmušę iš včžių ruselius, 
vieton to, kad Maskycs p^anuo 
tojams suteiktų paramą, šie 
stebėtojai tvirtina, kad rusai 
jokiu būdu negalį patikėti, jog 
generolas iš tiesų taip galįs 
priešintis savo vyriausybei, 
kaip tai atliko MacArthuras. 
Todėl esą pagrindo tikėti, jog 
Maskva visą MacArthuru rei
kalą skaito puikiai parengta ap 
gavystė, panašiai kaip rusiš
kieji teismai, kuri buvusi per
gelta į sceną Baltųjų Rūmų su 
sitarus su MacArthuru.

Britų kariuomenė į Iraną?
JAV valdžios pareigūnai 

persvarstė ir dabar susitaikė 
su galimumu, kad britai bus 
priversti iškelti savo kariuome 
nę pietų Irane, nors tai ir ga
lį išprovokuoti rusus įžengti į 
šiaurės Persiją. Vašingtone 
prileidžiama, kad britų įsikiši
mas apsiribos tik savo tauti
nių reikalų gynimu, bet ne ži 
balo versmių eksploatavimu.

Tuo tarpu didžiosios JAV 
žibalo bendrovės greit papra 
šys Teisingumo i Ministerijoj 
leidimo, negrąsinti prieš di
džiąsias bendroves įstatymu ir 
sutikti, kad būtų parengta pro 
grama V. Europai, jeigu ten 
pasireikštų žibalo trūkumas 
neteikus Art. Rytų versmių.

Ir Egiptas?
Ne vien dėl Irano neramu

mų britai laiko parengties sto
vyje parašiutininkų brigadą ir 
sustiprino Viduržemio karo 
laivyną. Londone bijomasi, 
kad ir Egipte rūgsta rimti ne 
ramumai. Taip įstatymas, 
draudžiąs veikti teroristinei 
Moslem Br-jai, nustojo galios 
gegužės 1 d., ir Whithall ma
no, kad Brolijos vadas Saleh 
Ashmawi, galįs turėti ryšius 
su antibritiška Egipto vyriau
sybe. Nereikėtų didelių pa
stangų sukurstyti Ashamawi 
fanatiškus sekėjus, kad šie pra 
dėtų teroro veiksmus prieš bri 
tus ir gal būt sukeltų platų su 
kilimą. Paskutiniu metu bri
tų įguloje prie Suezo įvyko pa 
slaptingų municijos vagysčių.

Už uždangos
Bulgarų vienetai naktimis, 

kas savaitę, vykdo mažo mas
to įsiveržimus į Graikiją, tur 
būt jieš'kodami silpnų vietų 
sienos gynybos sistemoje.

Rusai praktiškai pavertė Al 
baniją sovietų provincija, po 
paskutinio žiauraus sukilimo 
prieš raudonųjų iškamšų vy
riausybę. Rusai vyrauja viso 
se vyriausybės vietose, ir kraš 
tas valdomas sovietų atstovy
bės. '

Dezertyravimas iš rytų Vo
kietijos parengties dalinių atė 
mė drąsą sovietams sukurti di
džiulę liaudies armiją. Jie nie 
kuomet nepajėgė surinkti dau 
giau kaip 60.000 vyrų į šiuos 
dalinius. Dabar plakuojama 
naudoti šiuos smogikus, kaip 
mokytojus pratimų mokyklo
se.

Ispanijos laukia neramumai
Nors Generalissimo Franco, 

neabejotinai ilgai lilrs padėties 
viešpačiu, tačiau galima lauk 
ti vis augančios neramumų 
bangos ir streikų, kurie gali pa 

: liesti visą Ispaniją. Ne vien 
r infliacija pasiekė galimybių ri 
i bas, bet ir žmonės pradeda at- 
i sikvošėti ir ilgėtis laisvės, ku

rios neteko po pilietinio karo.
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Kas toliau?

yra 
tik-

NL“

yra dar nemaža 
Nesakau, kad tie 
nebūtų nugalimi.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
dešimtmečio minėjimas, ruoš
tas labai nepalankiomis sąly
gomis ir kukliais ištekliais, pra 
ėjo.

Skelbiame sveikinimus ir 
linkėjimus, daugelio paremtus 
konkrečia auka. Pagal išga
les. Visa tai mums 
brangu, nes parodo
rą nuoširdumą bendram tiks
lui, bendram darbui, lietuviš
kai vienybei ir Didiesiems Tau 
tos tikslams.

Šia proga norisi pasidžiaug 
ti, kad „Nepriklausomos Lie
tuvos“ idėjų priešų per pasku 
tinius metus labai sumažėjo. 
Aiškūs priešai, kaip buvo, taip 
ir liko komunistai. Tai mūsų 
priešai iš kairės. Iš dešinės 
žymi dalis buvusių priešų nu 
stojo būti mūsų priešais. Mes 
tuo nuoširdžiai džiaugiamės, 
nes vertiname jų susipratimą. 
Jie pamatė, kad „Nepriklauso 
ma Lietuva“ jiems patiems nie 
ko bloga nedarą, nes ji eina tik 
rai tolerancijos keliais, kurie 
yra nepriimtini tiktai kraštu
tiniams, norintiems primesti 
„NL“, kad indiferentiškumas 
nėra teisybė.

Bet ar „Nepriklausoma Lie
tuva“ indiferentiška? Ji yra 
kovojantis lietuvių organas 
už Lietuvių Tautos reikalus. 
Ji tuos reikalus supranta pla
čiai ir visapusiškai. „NL” 
vertina ir gerbia kiekvieno lie 
tuvio patrioto įsitikinimus — 
politinius, religinius ir socia
linius. Ji aiškiai pasisako prieš 
smurtą ir prievartą — būtų 
tai politinis, ekonominis arba 
religinis vienašiliškumas. žo
džiu, „NL“ gerbia kiekvieno 
nuoširdaus patrioto įsitikini
mus plačia šio žodžio prasme.

Reikia pasidžiaugti, įkad šia 
prasme rimtoji Amerikos lie
tuvių spauda, vadovaujama 
rimtų ir sąžinigų žmonių, šia 
kryptimi pasuko ir pabaigė ne
sąžiningų žmonių nukreiptą 
prieš „NL“ propagandą.

Šia prasme malonu konsta
tuoti, kad lietuviškosios sro
vės pradeda susilieti į vieną nančių lietuvių gyvenimo, jų 
bendrą didžią Tautos srovę, minčių, idėjų ir darbų vaizdą 
Tiek dėl principų. bei veiklos gaires. J. Kardelis

GG sveikintojų daugumas 
pasisakė už ir mano puoselėja
mą mintį — padaryti 
dienraščiu. Tai yra gera, mie
la mintis. Deja, pagyvenęs 
dvejus metus Kanadoje, turiu 
konstatuoti, kad tai minčiai 
įgyvendinti 
kliuvinių, 
kliuviniai 
Bet jų yra.

Buvau ir dabar tebesu tos 
nuomonės, kad Kanadai yra 
geraiusis tikrai tolerantingas/ 
visiems lietuviams, tarnaująs 
laikraštis. Tokiame laikraš
tyje pilnai gali sutilpti visų po. 
litinių srovių ir visų religijų 
lietuviai. Kas nori paryškinė
ti savo religinius reikalus, la
bai gražios, meniškai ir tikrai 
vien religinėje dvasioje veda
mos ir leidžiamos spaudos leng 
viausiai galima gauti iš Ame
rikos. Tokių grynai religinių 
laikraščių, kaip „Kr. K. Lai
vas“, „Žvaigždė“, „Šv. Pr. 
Varpelis*', neatstos joks religi 
ne skraiste dengiamas (kraštu
tinis partinis laikraštis. O 
partinės 'kovos mums visiems 
yra beprasmingos ir kenksmin 
gos. Todėl ir partinė spauda 
yra nenaudinga. Tai vienas, 
idėjinis, kliuvinys.

Medžiagiškai, dienraščiui 
leisti reikia daugiau lėšų, ku
rias sudaryti nėra lengva net 
ir tiems, kurie netiesioginiai 
jas gauna iš kolonijų, net skai 
rytojams nežinant.

Todėl, jeigu mes būtume 
vieningesni ir entuziastiškes- 
ni, tada lengviau galima Ijptų 
susilaukti ir dienĮraščio.

Bet „Nepriklausoma Lietu
va“, nors ir Kanadoje iškelta, 
yra visos Lietuvių tautos žmo 
nių visame pasauly vėliava. 
Šia kryptimi, su KLCT prita
rimu, galima būtų bandyti laik 
raštį plėsti. Kad kiekvienas 
skaitytojas, paskaitęs „Nepri
klausomą Lietuvą“, matytų ve 
damąsias Tautos sūnų ir duk
terų kovas visame pasaulyje. 
„NL“ gali duoti visur gyve-

laikraščio bendradarbius svei-L. B-nė bus nebe idėja, o gy- 
kinu gražios sukakties proga 
ir su džiaugsmu bei giliu mo
raliniu pasiteisinimu linkiu, 
kad laikraštis paimtą kryptį ir 
toliau tęstų, augtų ir tobulėtų.

Dr. B. Matulionis.
Wallum Lake, R. I., USA.
Priedas: $ 2,—.

nakties tamsybės vos-vos bu
vo pradėję siaustis. Nesuabe
jojo klaikių Jaltos, Teherano 
ir Potsdamo nuolaidų zvėria- 
žmogiams metais.

Augo ir tarpo „N. L.“ užda
viniai. Ji tesės, jei mes visi 
kaip vienas tesėsime, jei visur 
ii visada, kiekvienas skyrium 
ir visa bendruomenė skelbsi
me ir vykdysime mūsų kartos 
šventąją pareigą:

— mirtis komunizmui!
— laisvė ir nepriklausomy

bė Lietuvai su amžinąja sosti
ne Vilniumi ir gimtaisiais Klai 
pėdos, Karaliaučiaus uostais!

Anapus lietuvis į legendą 
pereinančioj kovoj; negi mes 
Partizanų paunksmėj nūgsosi 
me, kaip akmenėlis, po aud
roms besispiriančiu ąžuolu? 
Anaiptol. Spauda vedė lietuvį 
per carizmo bjauratis, spauda 
— ir šiandien mūs vėliava ir 
šarvai. Laikraštis ir skaityto
jas abipusiškai veikia vienas 
antrą. Be skaitytojų troški
mų nebus laikraščio stiebimo
si į aukštį ir pranašumą; be 
šių dviejų nebus akstino žur
nalistui. Reikia manyti, per 
dešimtį metų klestėjusi šių tri 
jų sandora dar gražiau sužys. 
Tad, be šių dešimties 
šimto metų linki
Jūsų J. CICĖNAS — Vidurio 

Amerikos skerdyklų 
darbininkas.

Tremtis, JAV, 1951. gegužės 
mėn.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redakcijai!

Būkite pasveikinti ir pašlo
vinti didžią sukakties dieną. Są 
moningai nepridurių : Jūsų (su 
kakties dieną), nes „N. Lietu 
va“, kaip bendruomeninis lie
tuvių laikraštis, nebe Redakto 
riaus J. Kardelio, nebe redak
toriui talkinėjančios Redakci
nės Kolegijos ir pagaliau ne
be Kanados Lieutvių. Centro 
Tarybos, kaip Leidėjo, turtas, 
bet visų mūsų, vadinasi — 
Skaitytojų ir bendradarbių, 
nuosavybė.

„N. L.“ mielai laukiama ir 
su noru skaitoma ne tik Kana
dos plotuose, bet po visų — 
visų Vakarų platybes, atseit 
— visur ten, kur tebegyvas lie 
tuvis kaip lietuvis.

Kokia visos tos laikraščio 
sėkmės, o skaitytojams nau
dos paslaptis? O gi, ilgai ne- 
jieškant, tatai, kad laikraštis at 
spindi kovos lietuvio gyveni
mą šiapus geležinės uždangos 
ir, doudamas žinių, ypač iš 
anapus, vadovauja jo ryžtui ko 
sumaniau ir ko padoriau eiti 
į besąlyginę talką Tėvynei, ku 
ri kovą prieš komunizmą tę
sia, kaip pradėjusi ir tesės iki 
laimės.

Ateityje kultūros istoriką, 
ties „N. L.” darbo baru stab
terėjusį, užu viską labjau ste
bins ir jaudins ne tiek pasiryž 
tų ir nuveiktų darbų apstu
mas, kiek pati veikla ir drąsa 
pradėti. Ak, intencija yra lyg 
ir anas rasos lašas lino žiede 
rytmetį. Iniciatoriai darbo 
ėmėsi, kai Lietuvos Valstybė 
buvo Kaukazo razbaininko Sta 
lino vadovaujamų banditų už
gniaužta ir vieniša varge ir 
kentėjimuose. Čia, kaip ir pir 
mąją naktį be ryto („Aušros“ 
prašvitimo ir „Varpo*' prabi- 
limo atvejais): ne eplnas ir 
ne tuščia garbė parūpo, bet 
vienat — vienas Tėvynės gy
vybės reikalas. Su sąmoųingo 
lietuvio visų didžiąja pareiga 
neprasilenkta!

10 metų! — ne menkas lai
ko tarpas kieįkvieno žmogaus 
gyvenime, o ką jau bekalbėti 
apie laikraštį, kai ans per lai
ką žengia kaip per siaurą liep 
telį, antu bedugnės su nepalūž 
tarnu tikėjimu užmestą. Prieš 
10 metų ir šiandie. . . ir viena 
bendra tiesioji:

— kovoje už Tėvynės lais
vę ir tautos gyvybę niekas 
mūs negali skirti, bet viskas 
turi vienyti!

„N. L.“ Nr. 1 išėjo kuklutis, 
bet pajėgus šaukti į krūvą, į 
talką, į laimėjimą. Tai didelis 
pažymėjimas, kad jau prieš 10 
metų Kanados plotuose pa
sklidęs lietuvis buvo gyvas, 
budrus, pasiaukojimo neven
giantis. Ir šiandien naujų ke 
lių jieškoti nebetenka, eitina 
tuo, kuriuo prieš 10 metų pra
dėta:

— visas mūsų turtelis, visi 
mūsų sugebėjimai ir pati mūsų 
gyvybė Tau, Lietuva, Tėvyne!

Prieš 10 metų ir šiandie. . . 
Komunizmo užnešta naktis, 
laisvąjam pasauliui sąžinės be 
klausant, eina į pabaigą. Žuvo 
nacionalsocializmas, žus Krem 
liaus satrapai ir jų sukurtoji 
vergijos sistema. Ir tokią va
landą Vakaruose esančių lie
tuvių, ypač tremtinių, parei
gos vis didesnės, ir laimingi 
esame dvasios drūtybės galį 
semtis iš tų senųjų brolių, ku 
rie teise ir teisingumu nesu
abejojo ,po sielvarto našta ne
suklupo, nesėdėjo rankų sudė
ję, priešingai, kaip sugebėjo, 
taip dirbti pradėjo čia pat, kai

toki. . . Jau nekartą daugelio 
yra konstatuota, kad tik dėl 
šios pusiausvyros Mažosios 
Lietuvos atstovas veltui bel
džiasi į Vliko duris.

Jau daugiau kaip penkeri 
metai LAF, kaip toks, nevei- 

1 kė. Bene Lietuvių Frontas kar 
tais pretendavo esąs tiesiogi- 

i nis ir pirmagimis jo įpėdinis. 
Buvęs LAF vado pavaduoto
jas (Prapuolenis. „NL“) šiuo 
metu yra Vliko narys, kaip Vie

- j- Bū
damas tokiu atstovu, jis dabar

metų,

O 1 A
MODERNIOJI

Kai „TŽ“ ir girdėti nenori 
apie VLIKo aritmetiką, „Dir
va“ 19-me nr. labai gražiai apie 
ją rašo:

„1 IR 1 BUS... 6!?
VLIKas ir aritmetika — da 

lykai, kurie rodos, maža ką 
bendra tarp savęs turi, o ta
čiau jie paskutiniu laiku labai 
dažnai drauge esti minimi. Ir 
taip jau į VLIKą įsisukusi arit 
metiką gana nekasdieniškai 
atrodo, bet dabar štai išgirs
tame dar didesnių naujienų: 
jeigu ligi šiol buvo jau beveik 
priprasta prie fakto, kad vie
nas ir vienas yra penki, tai da
bar jau esą norima, kad vienas 
ir vienas būtų. .. šeši.

Neseniai kaikuriuose laik
raščiuose pasirodė žinia,kad at 
gaivinama Aktyvistų Fronto 
veikla, Ne vienam ta žinia 
tuoj sužadino mintį: štai nau
jas kandidatas į Vliką. Ir, pa
sirodo, neveltui: Aktyvistų 
Fronto vadovybė jau padavu
si pareiškimą, kuriuo siūloma 
si į Vliko narius.

Aktyvistų Frontas, arba 
Lietuvių Aktyvistų Frontas, 
sutrumpintai vadintas LAF, su 
sikūrė dar pirmosios bolševi
kų okupacijos metu. Forma
liai jo vadovybė tuo metu su
sidarė užsieniuose, jo prieky ______ x .
buvo min. K. Škirpa: Tuo me vės nariai ir penki visokį ki- priešakyje. Atgaivintasis Fron

ARITMETIKA
tu Lietuvoje šios kovinės or
ganizacijos vado vardu veikė 
L. Prapuolenis.

Kiek vėliau, pradeant be
veik pačiomis pirmosiomis vo
kiečių okupacijos savaitėmis, 
LAF „diferenciavosi“. Susida 
rė Nacionalistų, Laisvės Ko
votojų, Lietuvių Fronto, Vie
nybės sąjūdžiai. Kai Vokieti
joje po karo atsikūrė Vlikas, 
jame jau buvo visi čia paminė 
tieji kovos organiazcijų var
dai, bet nebebuvo LAF, ka
dangi visos užsienyje atsidū- 
rusios buvusio Aktyvistų Fron 
to pajėgos, išskyrus nebent pa 
tį jo vadą K. Škirpą, jau’ bu
vo matomos bent vienoje iš 
šių paminėtų grupių.

Vlikas sudaryta tokiu pa
grindu, kad jame dalyvauja 
Lietuvos politinės ir kovos or 
ganizacijos. Iš kovos organi
zacijų — Lietuvių Frontas iš 
karto buv® aiškus, kaip' kata
likų srovės grupė, o Vienybės 
Sąjūdis, besikeičiant reprezen
tantams, irgi paliapsniui visai 
prisišliejo prie tos srovės. 
Tokiu būdu ir pasidarė, kad — 
politinė grupė ir kovos orga
nizacija, vienas ir vienas, — nybės Sąjūdžio atstovas, 
yra penki.

Vlike dabar yra tikra pu- staiga pasiskelbė atgaivinąs 
siausvyra: penki katalikų sro Aktyvistų Frontą ir stojąs jo

Gerbiamas Redaktoriau!
„Nepriklausomos Lietuvos*, 

jubiliejus yra giliai reikšmin
gas mūsų išeivijos ir tremties 
gyvenime momentas. Mes tu 
rime lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų, kurie atstovauja ir 
gina kurios nors vienos gru
pės reikalus. Bet mažai mes 
turime bendruomeninių laik
raščių, kurie aiškina ir gina 
lietuvių bendruomenės reika
lus.

Nė viena ideologinė grupė, 
net stipriausioji, dar nėra visa 
mūsų bendruomenė ir negali 
atstovauti mūsų bendruome
nės reikalų. Mūsų lietuviško
sios bendruomenės tautiniai, 
tikybiniai, kultūriniai, ekono
miniai, politiniai reikalai vįsuo 
met turi stovėti aukščiau bet 
kokių grupinių reikalų.

Laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva“ iki šiol ėjo tiesiu 
bendruomeniniu keliu ir užtai 
spėjo įsigyti gilių simpatijų 
lietuviškoje bendruomenėje 
toli už Kanados ribų. „Nepri
klausomoji Lietuva*', nežiūrė
dama, kas skiria, bet jieškoda- 
ma, kas jungia vieną lietuvį 
su kitu, rodydama toleranci
ją ir pagarbą kiekvienam lietu 
viui patrijotui, atlieka labai 
svarbų demokratinės lietuviš
kos bendruomenės ugdymo ir 
stiprinimo darbą.

Visi svajojame apie atsikū
rimą laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos; laisvė gi gali 
būti tik demokratinėje Lietu
voje. Kur npra tolerancijos ir 
skirtingų įsitikinimų žmogaus 
gerbimo, ten nėra laisvės, ten 
nėra dembkratinės santvarkos, 
ten yra falsifikuojami demo
kratiniai principai. „Nepri
klausomai Lietuvai*' yra dide
lė garbė, kad ji nuosekliai skie 
pija mūsų bendruomeninę, tau 
tinę ir tikrąją demokratinę 
idėją.

Kanados Lietuvių Centro 
Tarybą, kuri leidžia „Nepri
klausomą Lietuvą“, laikraščio 
nenuilstamą ir su didžiu pasi
šventimu dirbantį redktorių 
Joną Kardelį ir visus idėjinius

Didžiai Gerbiamas, Pone 
Redaktoriau, 

„Nepriklausomai Lietuvai” 
minint savo pirmąjį dešimt
metį, sveikinu Tamstą, Pone 
Redaktoriau, ir visą redakci
nį personalą, nepailstamai puo
selėjančius lietuviškuosius rci 
kalus. Džiugu matyti vis dau 
giau dėmesio skiriant aktualio 
sioms mūsų gyvenimo proble
moms. Man itin malonu, kai 
„Nepriklausoma Lietuva*' ne
sigaili nei vietos savo pusla
piuose, nei paguodos žodžio 
Mažajai Lietuvai ir jos gyven
tojams. Dėka Tamstos nuola
tinio Mažosios Lietuvos prob 
lemų judinimo tiek politinėj, 
tiek socialinėj srityje, Mažo
sios Lietuvos reikalai gerokai 
pastūmėti pirmyn. Jau vargu 
ar atsiras iš Tamstos skaity
tojų žmonių, smerkiančių Ma 
žosios Lietuvos įėjimą į Lietu 
vos Išlaisvinimo Akciją ir su
sijungimą su Lietuvos kamie
nu.

Linkiu ir toliau su tokia pat 
ištverme kovoti už lietuviš
kuosius reikalus, vedančius į 
vieną Laisyą Nepriklausomąt 
Lietuvą.

Mažasios Lietuvos Tarybos 
Atstovas Kanadoje.

V. Pėteraitis.

„Nepriklausomai Lietuvai“
Dabar „Nepriklausomos Lie 

tuvos” dešimtmetis. Kas gali 
ma būtų pasakyti ta proga? 
Joks organizacinis darbas ne
būtų įmanomas be spaudos po 
veijkių, be ryšių ir informaci
jos jos slkiltyse. Lėtas yra P 
LB orgnaizavimosi procesas 
visur, toks jis yra ir Kanado
je. Tačiau koks jis būtų be, 
spaudos poveikių? Neabejoja 
mai, tik lėtesnis. „Nepriklau
soma Lietuva“ tvirtai laikosi 
vienybės principų ir energin
gai juos skelbia ir gina. Mūsų 
tautiečiai Kanadoje, kad ir ne
būdami ideologiškai vieningi 
(o kur kitur jie vieningi?), su 
ras kelią į tautinę vienybę, nes 
tai diktuos sveikas protas ir, 
lietuviškoji širdis. Tam keliui 
į vienybę išryškėti „Neprikl. 
Lietuva“ daug yra padėjusi. 
Tegul kiekvienas kitas lietu
vių spaudos organas bet kur 
pasaulyje tiek šiam reikalui 
patarnauja, kiek yra patarna
vusi „Nepr. Lietuva' , — P.

tas iš esmės kažin ar beturi ką 
bendra su 1941 metų Aktyvis
tų Frontu, išskyrus Leono Pra 
puolenio vardą. Bet jis turi vis 
ką bendra su viena Vliko narių 
puse. Jis „atgyja“, kad gautų 
tai pusei dar vieną postą Vli
ke. Žodžiu sakant, kad vienas 
ir vienas būtų jau nebe penki, 
o šeši!

Tokia, mums atrodo, yra 
šio „aukštos politikos vingio“ 
prasmė. Gal tai yra sukūri
mas naujo „derybų objekto“ 
Mažosios Lietuvos atstovo 
klausimui atremti? žodžiu sa 
kant... aritmetika“.

vas tautinis kūnas. Tad pluri 
mos annos „Nepriklausomai 
Lietuvai“, jos redakciniam, 
kolektyvui ir vyr. redaktoriui!

Toks laikraštis dėl to, kad 
sugebėta nugalėti įvairūs tech 
mikniai sunlkumai ir nepatogu 
mai, nesuklupta ginčuose su 
oponentais ir priešininkais, 
kantriai žygiuota į „laimės ži 
būrį“. . . Šiandien „N. Lietu
va“ jau nuosavuose namuose. 
Tai didelis žingsnis į priekį! 
Laikraštis po sava pastoge tam 
pa ypatingu šviesos židiniu, 
glaudžiančiu savyje ir vėl spin 
duliuojančiu į aplinką daugiau 
negu tik popieriuje reikšmin
gąją įdėją. Linkiu ištesėti po
zicijoje !

Vaclovas Čižiūnas. 
Spring Valley, USA.

Kudirkos

išlaisvinimą I 
Kanadai! — 
Lietuvos” —

„Nepriklausomai Lietuvai“.
„Kelkite, kelkite, kelkite“, 

kadaise gaudė 
„VARPAS“.

Už Lietuvos 
Už ištikimybę 
.Nepriklausomos 
šūkis.

„Varpas'* budino iš miego, 
ruošė lietuvius savarankiškam 
nepriklausomam Lietuvos gy
venimui.

„NL“ 
rikiuoja 
lietuvius 
mas jėgas šventai laisvės ko
vai.

Spauda ar tik nebus mums 
ir telikęs vienintelis realus 
ginklas šioje kovoje.

Džiugu, kad, palyginus pra
džioje, buvusi silpnutė išeivi
jos ir tremties spauda pama
žu stiprėja ir vis daugiau pa
sklisdama, laimi kenčiančiai 
Lietuvai ir išblaškytiems trem 
tyje ir išeivijoj lietuviams kud 
daugiau simpatijų.

„NL”, išaugusiai per per 10 
metų į visais atžvilgiais turi
ningą ir įdomų kovos ir infor
macijos savaitraštį,, besijung
dami prie visų spaudos mylė
tojų, džiaugdamiesi jos pažan
ga ir kultūringumu, reišįkiam 
nuoširdžius linkėjimus ir to
liau nepalūžti, bet didėti for
ma ir tiražu ir pasiekti kiekvie 
ną lietuvį, kuriam pasaulio 
krašte jis bebūtų, skelbti pa
sauliui daromą Lietuvai skriau 
dą ir grąžinti Lietuvai kiqkvie 
ną paklydusį sūnų.

Savo nuoširdžius linkėjimus 
užantspauduojam kuklia • 10 
dol. auka.

KLB Windsoro Apylinkės 
Komitetas. 
T. Bartkus, 

Komiteto Pirmininkas. 
P. Januška, 

Vice Pirmininkas.

gi jau šaukia j kovą, 
laisvai gyvenančius 

ir telkia visas įmano-

„Liaudies Balsas“ už tokias me 
lagystes stojasi pats prie gė
dos stulpo.

Ypač, kad „LB“ pats savo 
melus patvirtina sekančiame 
nr., kur rašo, kad „Tarybų Są
junga esanti pralenkusi oro jė 
gomis“. Taigi, Rusija daugiau 
apsiginklavusi, negu Ameri
ka, o nusiginkluoti turi. . . 
Amerika.

Melagius prie gėdos stulpo!
„Pradeda susiprasti“...
Esą „tie, kurie visįtą matė ir 

savo ausimis girdėjo, 
pradedą susiprasti. O tas tei
gimas paremtas. . . vieno „pro 
gresyvaus“ ukrainiečio pareis 
kimu spaudoje. . .

Na, tegul ir taip, kaip tas 
„ukrainietis“ sako: Ukrinoje 
partizanų, gal, tiktai 5.000, o 
tegul ir tiek, kiek „LB“ teigia. 
Tai vis dėlto yra faktas, kad 
partizanų yra.

Sakoma, kad ukrainiečių Uk 
rainoje daug. Bet yra faktas,, 
kad daug jų išnaikinta. O iš
vežta iš Ukrainos jų tiek, kad 
beliko mažiau kaip pusė. Kad 
rusai turėtų persvarą.
Rusijos bolševikai nacionalis-

Daro „Bazarą“...
i,,Liaudies Balsas“ skelbia 

„Sūnui ir dukterų“ „bazarą“.
„Bazaras”, gal vienas iš ne 

daugelio žodžių, kuris nepa
prastai tinka „progresyviems“. 
Viena, kad jie visur daro „ba
zarą“, o antra, kad tas žodis, 
plačiai vartojamas rusų, „pro
gresyviesiems“ ir tinka.

Visur ir visada jų pareiga, 
pagal įsakymus iš Maskvos, da 
ryti „bazarą“, Jie daro baza
rą Paryžiuj, Vienoje ir visur. 
„Melagius prie gėdos stulpo“.

Tai mėgiamas „LB“ termi
nas. Jis „LB“ gražiausiai ir 
tinka. Štai, girdi, Gromyįka 
Paryžiuje pasiūlęs demokrati
jų atstovams įrašyti keturių 
konferencijos dienotvarkėn pa 
siūlymą sumažinti ginklavi
mąsi ir įvesti tarptautinę gink 
lavimosi kontrolę.

Bet gi visas pasaulis žino, 
kad jau prieš kelis metus, kai 
iškilo atominės energijos kont 
rolės klausimas, JTO Ameri
ka pasiūlė kontrolę ne tiktai 
atominės energijos, bet ir nu 
singinklavimo. O kad nusigin 
Iklavimas būtų visai tikras, pa- tai naikina ukrainiečius grynai 
siūlė įvesti tarptautinę kont
rolę. Bet Maskva nesutiko.

Ir dabar, Gromyka pasiūlė 
sumažinti ginklavimąsi Ame- 
likai, bet ne bendrai sumažin
ti visų valstybių, o jų tarpe ir 
Rusijos ginkląvimąsi. Tad,

imperialistiniais sumetimais. 
Ką tat bendro turi su komu
nistine teorija?

Taigi:
siprasti“, 
susiprasti „progresyvieji

Mandrapypkis.

,ponai pradeda su- 
— kada gi pradės
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Keisti JAV gyvenimo faktai
2.000 ŽYMIŲ AMERIKIEČIŲ ŠNIPINĖJA MASKVAI.

bos tyrinėjimo srityse ir vi
suose kituose supertechniškuo 
se skyriuose Rusija, lyginant 
su JAV, yra atsilikusi“, tvirti 
no Fedrorovki“. SSRS turi ne 
tiktai per 100 moderniškiausių 
laboratorijų ir produkcijos įmo 
nių, iš kurių tik trys tėra Va
karams žinomos, bet Sovietų 
Sąjunga yra puikiausiai supa
žindinta su visomis JAV pa
slaptimis. Nepraeina nei vie
nos dienos, 'kurioje Amerika ne 
padarytų naikinamojo ar kariš 
ko išradimo, tačiau po kelių sa 
vaičių jau foto negatyvai ir 
skaitlingi dokumentai guli 
Maskvos centrinėje C 17“.

Fedrorovki tvirtina, kad 
Rusija žino visą eigą JAV ty
rinėjimų, ypač atomo fabrikuo 
se. Pavyzdžiui, neseni ameri
kiečių atominės artilerijos šau 
dymai prie Les Vegas, Nevado 
je, buvo anksčiau žinomi, nei 
Amerikoje buvo išgirstos de 
tonacijos. Netgi amerikiečių 
Super-artilerijos planai turėjo 
atsidurti Maskvoje 14 dienų 
anksčiau.

„C 17 negalima sėkmingai 
sudoroti JAV. C 17 yra auto
ritetinguose JAV sluoksniuo
se ; pramonėje, karinėse komi
sijose ir dviejais ryšininkais at 
stovaujama senate. Trys as
menys iš C 17 turi nuolatinius 
ryšius su prezidentu Truma- 
nu. Dažnai žino Stalinas, ką 
mano Trumanas prieš jam ką 
nors oficialiai pareiškiant. Vi
sas C 17 aparatas JAV apima 
apie 3000 agentų, iš kurių apie 
2000 yra žymių amerikiečių”.

Savo tolimesniuose išvedžio ( 
jimuose Fedrorovki tvirtina, 
jog Rusija jau pusė metu turi 
taip vadinamą kontinento ato 
mo-bombą, kuri sprogsta 10. 
000 metrų aukštyje, kuri viso 1 
amerikiečių kontinento tirštai ' 
apgyvendintas dalis, galėtų pa ! 
versti 'viename alkimirksny į ' 
„mirties stovyklą“.

Ryšium su amerikiečių šian 1 
dieniniais ir rytdienos naikina ■ 
maišiais ginklais, Maskva ■ 
rodo nematytą ramumą. Ato 
mo specialistas atominės bom- 1 
bos stovykloje Urielpograd, 1 
profesorius Oman Rumanski- . 
Klagenfurth pavadino C 17 
darbą meistrišku. „Galima sa
kyti, JAV atsidūrėĮ ant geriau 
šio kelio, savajame krašte fi
nansuoti tyrinėjimus rusų nau
dai“ . Ketina išplėsti šį tinklą 
į Kanadą, kad sužinotų „ne
matomosios armijos“ paslap
tis.

Čia dedamas Ziuricho „Neu 
es Europa“ straipsnis, kurį iš 
tisai atsispausdino Kanados 
antikomunistinis didžiausias 
laikraštis „Der Courier“.

Šis straipsnis padės mums 
pažinti ne tik Sovietų priemo
nes tikslui siekti, bet taip pat 
duos mums progos pamatyti, 
j°g JAV dar daug yra tokių 
rozenbergų, grynfeldų, goldų, 
kurie nesukliudomi išdavinėja 
sovietams JAV militarines, 
ūkines ir politines paslaptis. 
Perskaičius šį straipsnį, nesu
prantama mums tik, kaip Ache 
sonas drįso pasakyti apie His- 
są, komunistų pakaliką, Roo- 
sevelto vienintelį patarėją Jalt 
tos konferencijoje: „Aš nuo 
Hisso nenusigrįšiu“. Nesu
prantama gal taip pat, kaip 
Trumanas, einant Hissui į 'ka
lėjimą už antiamerikietišką 
veiklą, spaudė dar jam ranką ir 
plojo per petį.

Bet geriau bus mums supran 
tarnas senatoriaus Mc Corthy 
pernykščiai kaltinimai, kurie 
deja, atėję iki vyriausybės vir
šūnės, turėjo nurimti. . . Ge
riau suprasim, kodėl taip leng 
vai Kinija galėjo tapti Mask
vos „dominija“. Gal sugebėsi
me suprasti, kodėl Atlanto P. 
dalyvių (karinis pasiruošimas 
eina sergančio vėžlio žings
niais pirmyn, o kas mums šian 
dien galėtų patvirtinti, jog V. 
Vokietijos delsimas apginkluo 
ti, MacArthuro pašalinimas, Ja 
ponijos taikos sutarties sudary 
mo delsimas nėra numa
tyti Sovietų „planavime“ ir 
nėra neįtakuojami „2000 žy
mių amerikiečių“ ?

„Nepapraščiausią paslaptį, 
liečiančią rusų špionažą, ati
dengė šiomis dienomis Romo
je buvęs sovietų slaptosios po 
licijos karininkas Fedrorovski. 
Kaip tarnautojas agentų tink 
lo C 17 iki 1950 metų gruodžio 
mėnesio ir kaip buvęs ameri
kiečių pilietis, jis supažindino 
su plačia Sovietų Sąjungos in 
formacijų sritimi. Ryšium su 
ateinančiais įvykiais Fedrorov 
ki tvirtino, jog laike 10 metų 
JAV atsidurs prieš savo pa
čios žūtbūtinę kovą. Nors Fed 
rorovki, kuris jaučiasi priklau 
sąs laisvąjam pasauliui, pabė
go iš savo tėvynės ir yra per
sekiojamas skyriaus G 5, norin 
čio jį sunaikinti, nedaug tei
kia galimybių ateinančiame 
pasaulio konflikte kraštams, 
kurie grupuojasi apie JAV.

Tik naivieji ir teoretikai te
gali abejoti, jog atominės bom-

Kanados Britų Kolumbijos dovana londo* 
niečiams — 106 pėdų aukščio vėliavos stie
bas iš Britų Kolumbijoje augusio medžio, 
kuris sveria per 10 tonų. Atvaizde High 
Commissioner for Canada L. Dana Wilg- 
ress iškelia Junion Ja :k vėliavą Britų Fes-

tivalyje.
XX-----------W XX------------XX XX— ■ ■

Vertė J. Gedvilą.
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ROMOJE.
Gegužės 13 d. Šv. Kazimie

ro lietuvių kunigų Kolegijoj 
buvo švenčiamos keliariopos 
sukaktuvės: 700 metų krikš
čionybės Lietuvoje, t. y. nuo 
Lietuvos Karaliaus Mindaugo 
ir jo artimų žmonių krikšto, 
25-rių metų Kauno Bažnyti
nės provincijos įsteigimo ir J. 
E. Kauno Arkivyskupo Met
ropolito Juozapo Skvirecko 25 
metų arkivyskupavimo jubile- 
jus.

Šv. Kazimiero Kolegijos 
koplyčioj arkivyskupas met
ropolitas atlaikė iškilmingas 
Mišias, kurių klausė trys vys
kupai monsinjorai: P. Būčys, 
V. Padolskis ir V. Brizgys, 
Lietuvos Diplomatijos Š<efas 
su žmona, Liet. Ministeris 
prie Šv. Sosto S. Girdvainis, 
Pasiuntinybės Sekretorius S.

Lozoraitis jr. ir Romos lietu
vių kolonijos nariai, tarp kurių 
buvo p. J. Macevičius su duk
terim, prof. Ivinskis, Dr. Gai
lius, p. Bergaitė, p. Stašinskai 
tė, menininkės S. Pacevičienė 
ir Z. Pacevičiūtė, Kazys Lozo
raitis, keliasdešimt 
klierikų.

Vėliau Kunigų 
įvyko iškilminga 
kurios metu kalbėjo vysk. Pa- 
dols'kis, min. Lozoraitis, vysk. 
Būčys ir istorikas Ivinskis, pa 
skaitęs Popiežiaus Inocento 
IV laišką po Mindaugo mir
ties, kuriame Popiežius Lietu
vos karalių vadina mielu bičių 
liu. Kunigų Kolegijos choras, 
vadovaujamas kun. K. Sen
kaus, paįvairino akademiją dai 
nomis ir giesmėmis. Visi da
lyviai sugiedojo Tautos Him-

kunigų bei

Kolegijoje 
akademija,

Lietuviai Anglijos rūškanose
RAŠO „NL“ ATSOVAS J. JANULAITIS.

Pragyvenimas vis brangsta. Lietuviai emigracijos sūkuryje.
Po anglų svaro nuvertini

mo smarkiai pakilo prekių kai 
nos ir jos nesistibilizavo, net 
pamažu ir nežymiai vis kilo, 
l-'agaliau tarp iškilusių prekių 
kainų ir esamų uždarbių susi 
darė didelis kontrastas, ir 
gelbstint susidariusią padėtį 
valdžia pakėlė 5% darbinin
kams atlyginimus. Tačiau po 
atlyginimų pakėlimo nepro
porcingai ir vėl iškilo prekių 
kainos. Nuo balandžio 8 d. žy 
miai pabrango mėsa, duona, 
pienas, sviestas kiaušiniai, be
konas ir kt. maisto produktai. 
Visiškai nenuostabu yra, kaip 
šių ekonominės padėties susvy 
ravimų paveikti žmonės pasi
kėlė kilti už vandenynų.

Tebesikuria lietuviškieji šei
mos židinėliai.

Džiugus ir girtinas faktas 
tenka konstatuoti, kad dar vis 
saios žemelėje nenustojamai 
kuriasi lietuvybės išsilaikymo 
tvirtovės — lietuviškieji šeimų 
židinėliai. Kuriasi ir visiškai 
lietuvių tautai nepageidautini 
■ v atarus „sondermischung ” šei 
in.. žiGimai, kurių partneris lie 
tuv.- ar Ketuvaitė dažniausiai 
visiškai nepalaiko jokių ryšių 
i.u Letuvių bendruomene.

Skautai ruošiasi vasaros 
stovyklai.

Lietuviai skautai šiemet va
saros stovyklą rengia ir sten
gėsi į ją sukviesti visus lietu
vius skautus, gyvenančius D. 
Britanijoje. Stovyklauti nu
matoma nuo liepos 28 d. iki 
rugp. 5 d. vidurinėje Anglijo
je. Stovyklai įsirengti, kele
tas anglų skautų vienetų pa
siūlė paramą. Stovyklaujan
čius mūsų skautus aplankys 
tarptautinio skautų sąjūdžio 
atstovai.

Sparčiai „iMusinaminama“.
Laikas slenka ir žmonių gy 

venimas keičiasi. Prieš metus 
laiko kokiu tempu mūsų tau
tiečiai ir kt. svetimšaliai pir
kosi namelius, dabar lygiai to 
ki tempu juos parduoda. Kas 
dien mūsiškių namų savinin
kų skaičius mažėja ir pastaruo 
ju laiku užkliuvus konsulatuo 
se vizų išdavimui, net susidarė 
problema su butų gavimu, 
ssssssssssssssssssssssss 
ną.

Po to svečiai buvo pakviesti 
bendrų pietų. V. M. L.

Anglijos lietuviai taip įsisiū 
bavo, kad emigruoti pasikėlė 
ir tie, kuire prieš tris mėnesius 
visiškai net nesvajojo apie 
emigraciją. Emigruoti paska
tino nepaprastai palankios są
lygos išvykti į Kanadą. Nerei
kalingos jokios darbo ir buto 
garantijos. Suinteresuotieji 
nuvyksta į Kanados emigraci
jos įstaigą, kurios veikia Glas 
gow’e, Liverpoolyje ir Londo 
ne. Ten patikrina sveikatą ir 
jei tinkamas maždaug trijų 
mėnesių bėgyje gauni Kana- 
don įvažiavimo vizą. Kelione 
per laivų bendrovių agnetus 
rūpinasi patys emigrantai, ta 
čiau atskirais atvejais gali bū
ti vežami ir Kanados valdžios 
lėšomis, kurias tik dviejų me
tų bėgyje tereikės sugrąžinti. 
Važiuojant į Kanadą be darbo 
ir buto garantijos reikės viene 
rius metus atidirbti valdžios 
jpiaskirtą darbą.

Išvietintieji asmenys 
apklausinėjami.

„NL“ Nr. 7(201) buvo ra
šyta, kad sustabdytas išvietin 
tųjų asmenų apklausinėjimas, 
nes niekur nei spaudoje apie 
jos veiklą nebuvo prasitaria
ma. Gal skirtoji komisija, dėl 
siautusios gripo epidemijos bu 
vo laikinai nutraukusi darbą. 
Dabartinės tikros žinios sako, 
kad sudarytoji komisija išvie- 
tintųjų asmenų apklausinėji
mui, savo paskirties darbą vyk 
do nepaprastai smarkiu tem
pu. Apie apklausinėjimo da
tą ir laįką vietinės policijos pa 
reigūnai, kiekvienam įteikia in 
dividualiuis pakvietimus, ku
riuose dar nurodoma, kokius 
tapatybę liečiančius dokumen
tus pasiimti atvykstant į sko
ningą. Anketos jokios pildyti 
nereikia, tačiau į klausimus 
duoti atsakymai užrašomi.

Išleisti nauji D. Britanijos 
Liet. S-gos įstati.

Praėjusis D. Britanijos Liet. 
S-gos skyrių atstovų suvažia
vimas 1950 m. spalių mėn. 14 
—15 d. Londone sverstė ir pri 
ėmė naujus Są-gos įstatus 73 
straipsnių apimtyje. Naujieji 
įstatai išsiuntinėti apygardų ir 
skyrių valdybų žiniai. Naujie 
ji įstatai labai skiriasi nuo se
nųjų, nes papildyti naujais aky 
riais ir naujomis detalėmis, 
tačiau pagrindas liko nepakeis 
tas.

Praėjusių metų 
dailioji literatūra

. G. I. ŽIDONYTĖ.

2.
SOCIALINIO ROMANO vardas tiktų įžymaus italų 

rašytojo Riccardo Bachelli anglų kalbon išverstam veikalui 
Malūnas ant upės Po (The Mill on the Po, Pantheon Books, 
1950). Šiame romane autorius piešia gyvenimą italų liau
dies, iškankintos karų, revoliucijų, ligų, bado ir visokių pri
spaudėjų. Po sunkia priespaudos našta tauta suklumpa, at
siranda joje ir parsidavėlių, pataikūnų, tačiau kitoj genera
cijoj vėl atgyja tauri meilė savo kraštui ir<asmens laisvės iš
siilgimas. Paliečiamas aplinkos veikimo į žmogų klausimas.

PSICHOLOGINIS ROMANAS šiandienin'ėj dailiojoj 
literatūroj vyrauja. Didelį įnašą šiai sričiai sudaro garsaus 
prancūzų rašytojo Andre Maurois veikalas Naujos daktaro 
O’Grady Paskaitos. Nouveaux Discours du Doctaer 
O’Grady, Ed. Grasset, 1950). Šio autoriaus Sielų svėrikas 
daugeliui skaitytojų pažįstamas iš lietuviško vertimo. Nau
jų daktaro O'Grady Paskaitų centriniai veikėjai — psichiat
ras dr. O’Grady ir rašytojas Aurelle. (Šių veikėjų lūpomis au
torius kelia ir nagrinėja įvairius individualinius ir kolektyvi- 
palankią dirvą įvairiausioms ligoms lengviau įsikabinti ir gi
rnas, gyvas ir sklandus stilius daro šį veikalą ypatingai ver
tingu.

Kitas žinomas prancūzų rašytojas Marcei Juhandeau 
išleido iš karto net du romanus: Žmonės (Un monde, Gal- 
limard, 1950) ir Apgavikas (L'Imposteur, Grasset, 1950). 
Pirmasis yra socialiniai psichologinis romanas, piešiąs, įvai
rius visuomenės sluogsnius, pradedant šokėjomis ir baigiant 
dvasiškiais. Antrasis — grynai autobiografinis veikalas. 
Marcei Juhandeau yra savotiškai religingas ir kartu gana 
kietas žmogus. Jo žmona, buvusi šokėja, ne tik kieto, bet 
ir neramaus charakterio. Juodu ir yra pagrindiniai Apgaviko 
veikėjai: Mr Godeau ir Mme Elise vardais. Elise pavaizduo
ta tikrai audringa moterim, pavydžia, įtaringa. M. Ju han- 
deau yra prisipažinęs ankstyvesniame, taip pat autobiogra
finiame romane (Chronique d’une Passion), kad žmonos įta- 
ringumui yra buvę pagrindo.. . Abu šie- M. Juhandeau ro
manai, kaip ir visa autoriaus kūryba, yra metraštiško pabū- 
džio, tačiau glaudžiai susiję su psichologinėmis problemomis.

Psichologinio romano žanrui priklauso ir Fred Berence 
veikalas Heurtemont ir Heurtebise (Ed. Emile — Paul, 
1950). Autorius, šeimyninės chronikos formoje, gvildena 

sąžinės, pareigos ir aistrų konfliktus žmoguje. Pagrindinis 
veikėjas Richard užmuša brolį, kuris išdavė Gestapui jų 
abiejų tėvą. Gausu ir antraeilių veikėjų. Dramatinis įtem
pimas sumaniai išlaikytas, veikalas gyvas, jaudinantis.

Iš jaunesnių prancūzų rašytojų Joseph Kessel patiekė 
skaitytojams du naujus romanus: Laurarožės (Les Lauriers- 
-Roses, Gallimard, 1950) ir Gipsinis žmogus (L’Homme dė 
platre, Gallimard, 1950). Tai tęsinys ir pabaiga ciklo Nelai
mės išdaiga (Le Tour du malheaur), kurio pirmoji dalis va
dinosi La Fontaine Medičis, o antroji — L Affaire Bernan. 
Viso šio ciklo centrinis veikėjas jaunas ir gabus teisininkas 
Richard Dalleau, kuris viską sau leidžia, įkūnydamas savyje 
visas šio šimtmečio blogybes. Jį norėtų sulaikyti nuo pakly
dimų jo senas ir išmintingas tėvas, tačiau būdamas pasyvus, 
jis mažai teturi įtakos į jauną, dinamišką sūnų, viliojamą įvai 
nuasių pagundų. Realistiniu stilium autorius pavaizduoja 
gyvenamosios epochos chaotiškumą, senosioms tradicijoms 
žlungant, o naujam gyvenimui dar nespėjus susiformuoti.

Anglo - saksų literatūroj psichologinio romano srityje 
irgi yra pasirodę nemaža vertingų veikalų. Paminėtinas Ro
bert Penn Warren’o Užtektinas pasaulis ir laikas (World 
enough and time, Random House, 1950). Autorius puošniu 
retorišku stilium pateikia vieno jaunuolio dramą: persekio
jamas savaip suprastos didybės, keršto manijos savo žmonos 
nuskriaudėjui, jis šį pastarąjį, po ilgų ir painių dvasinių konf
liktų, nužudo. Bet tai jam neatneša nei ramybės, nei užtik
rina žmonos meilės. Išgyvenimai gilūs, komplikuoti, audrin
gi. J,domi psichologinė stadija, susijusi su filosofinėmis pro
blemomis.

V. Cronin, anglų rašytojas, pagarsėjęs savo Citadele, 
kurioje vaizdžiai yra aprašęs gydytojų luomo užkulisius, ne
seniai išleido Ispaniškąjį Sodininką (The Spanich Gardener, 
Boston: Little, Brown a. Co., 1950). Šiame veikale Cronin’ 
as, akylas žmonių psichikos stebėtojas,. įtikinančiai pavaiz
duoja tragišką buitį egoisto tėvo, kurs savo despotiška mei
le sūnui, ne tik kad neužtikrini sau jo prisirišime^, bet darer' 
jį nuo savęs atstumia. Gyvas stilius, įdomūs charaktet lai, 
nuostabaus švelnumo gamtos aprašymai, yra šios knygos es
miniai bruožai. . . . .

Vaiku psichologiją idomiai pavaizduoja ir amerikietis 
Max Willie romane Eik namo ir pap»»«*ok savo mamai Go 
home and tell your mother, Rinehart a. Co., 1950). Labai 
simpatiškas veikalas apie autoriaus vaikystės laikus mažąme 
Ohio valstybės miestely. Originalus tuo, kad iš vaikiško po
žiūrio stebimas ir vertinamas gyvenimas suaugusiųjų, vkurių 
gudrumas, veidmainiu gumas, suktumas dvylikmečio vaiko 
yra suprantamiir jo sieloj randa skaudų dramatinį atgrsį.

Neseniai pasirodė angliškaame vertime ir italo Alberto 
Moravia aštrus psichologinis ir probleminis romanas Du jau

nuoliai (Two adolescents, Farrar, Straus, 1950). Romano 
tema — jaunuolių psichoanalizė jų brendimo laikotarpy. 
Pirmoje romano daly 13-me-tis Albertino karštai myli savo 
motiną. Kai ši pradeda domėtis kitais vyrais, berniukas per
gyvena tragediją. Braunasi, kerštaudamas, jaunų vyrų drau- 
gijon, kurie jam atidengia brutualaus, audringo gyvenimo 
pusę, bet tik tam, kad būdamas per jaunas, jis dar skaudžiau 
pajustų savo menkumą. Seka nusivylimas ir depresija. Ant
roje daly — 15-metis Luca vengia tėvų, bet^kokios draugi
jos, jaučia savy neapykantą ir maištą pasauliui. Atsisako 
žaislų, pašto ženklų, knygų, pinigų. Pradeda badauti. Iš 
šios } mirtį vednčios nevilties jį išgelbsti jo auklė, kuri, ins
tinktyviai suvokdama jaunuolio psichinį kompleksą, vieną 
naktį suteikia jam dar nepatirtą gyvenimo džiaugsmą ir at
gaivina jame norą gyventi. Romanas įdomus, stilingas. Pa
gal autorių, tam, kad gyventų, reikia patirti skausmą, nevil
tį, savo menkystę. Fizinė realybė vedanti į moralinę realy
bę. Fizinis pajėgumas teikiąs moralinės tvirtybės. Abiejų 
vaikų išgyvenimai realūs, jų liguisti troškimai verti psicho
logų ir pedagogų dėmesio.

Brendimo laikotarpis, bet jau visai kitoj dvasioj, gyvai, 
sąmoningai ir šviesiai pavaizduotas Feike Feikema knygoj 
Primityvusis (The Primitive. Doubleday, 1950).

Moters psichologijos žinovu save laiko anglų rašytojas 
Joycc Cary. Jam atrodo, kad moters pasaulis yra labai su- 
sudetingas ir kad vienintelis to pasaulio valdovas turįs būti 
vyras. Syįkį gyvenime tą valdovą turėjus, moters gyvenimas 
lieka pilnas ir vertingas iki mirties. Šitokią idėją J. Cary ir 
deda pagrindan savo romano Baugus džiaugsmas (The Fear
ful Joy, Harper a. Bros, 1950), Romano herojujs-jė — mote
ris kai nuo pat jaujiystės ir pirmo vyro — impulso gyventi 
_  iki mirties nepraranda gyvenimo džiaugsmo. Gyvenimas 
jos audringas. Meilė ir „neteisėtas“ vaikas Londone, ero
tika Paryžiuje; grįžimas Londonan: neprarandant energijos 
ir geros nuotaikos iki pat senatvės. Pagal autorių, gyveni
mas — įdomus ir vertingas bandymas. Visi jo veikėjai trokš 
ta gyventi. Pabrėžiama, kad verta gyventi, naują energiją 
ii širdį, kad iį'kvailai. Knyga labai gyva, spalvinga, tačiau 
ji tepavaizduoja svotiškos moters psichiką, ir tai gana pa
viršutiniškai, romanui išsiliejant į sociales platumas.

Paminėsime čia dar anglų poeto ir dramattų-go T. S. 
Eliot naują teatro veikalą Koktailio vaišėse (The Coct'ail 
party, Harcourt, Brace, 1950), kuriame autorius nagrinėja 
moderniškos anglų šeimos gyvenimą. Pagrindinė tema — vy 
ro ir žmonos tarpusavė neištikimybė. Autorius yra poetas 
ii veikalui netrūksta iškilmingos, pakeltos poetinės nuotai
kos, bet kai kurių vietų logikos savotiškumas skaitytojo ne
įtikina ir nuteikia jį skeptiškai.

(Bus daugiau)
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Iš visur čr
— Launceston (Tasmani- 

joj) vasario 4 d. lietuviai įstei
gė ALB Launcestono apylin
kę. Išrinkta apylinkės valdy
ba ir revizijos komisija. Į val
dybą išrinkti: St. Virbickas, J. 
Krutulis ir V. Rinkevičius.

— Brazilijos šiaurėje ilgai 
trukusi sausra sukėlė daug 
nuostolių ir rūpesnių vietos 
gyventojams. Pasėkoje, apie 
8 mil. gyventojų yra pi įversti 
apleisti savo sodybas ir. su man 
tos likučiais, kraustosi į pieti
nes valstijas.

— Inž. M .Bogužas Sydne- 
juje, Australijoje, Įsteigė sta
tybos firmą.

— Melbourne Australijoj, 
policija vienuose namuose už
liko nepaprstą moterų porą, 
motiną ir 23 metų dukterį, ku 
i ios gyveno viename kamba
ryje su 90 kačių. Kambaryje 
rasta visokiausių senų daiktų, 
galybė kačių ir dvi moterys, 
kurios gyvena „atsiskyrusios 
nuo pasaulio“.

— Batų importas iš Čkijos 
į JAV (Naująją Angliją) pra
ėjusiais metais padidėję net 
septynis kartus. Tik moteriš
kų batų buvo įvežta 720.316 
porų už 742.854 dol. Pigesnis 
kainos ir įvežtas nemažas kie
kis išstūmė iš batų pramonės 
visą eilę darbininkų.

— Brazilijos Bankas išlei
do potvarkį apie svetimos va
liutos suvaržymą privatiems 
asmenims.

— Mato Grosso, Brazilijoj, 
valstijoj atrasti dideli kiekiai 
mangano, kurio atsargos ap
skaičiuojamos iki 40 milionų. 
Tuo radiniu labai domisi ame
rikiečiai.

— Atlanto pakto valstybių 
karinis biudžetas šiuo metu šie 
kia 57.960.000.000 dolerių.

— Viduržemio jūroj mari
nai vykdo išsikėlimo į Maltos 
salą manevrus.

— Latikiama, kad šiemet į 
Braziliją atplauks dar 5.000 iš 
vietintųjų. Iš jų bus paimti pa 
žadai dirbti žemės ūkyje ir 
miestuose jiems apsistoti ne
būsią leidžiama.

— Virš Los Angeles miesto 
buvo bandomas naujas galin
gas lėktuvas, kuris. 4.000.pė
dų aukštumoje, skrisdamas 900 
mylių greičiu per valandą, su
kėlė tokį trenksmą, jog raivo 
iškulti kai kurių namų langai. 
Gyventojų tarpe kijo panika, 
nes galvojo, jog tai atominis 
bombardavimas.

— Deimantai Macnado upė 
je, M. Grosso, rasti gysiomis. 
Šimtai žmonių traukia į tas 
apylinkes su viltimi lengvai 
praturtėti.

apie viską
•— Iš aštunto aukšto, Rio 

de Janeire į gatvę, iškrito ma
žametis vaikas, bet tik lengvai 
susižeidė, nes palaike j krūvą 
smėlio.

— Darbininkų trūksta JAV 
jau dabar, kaip praneša Robert 
Godwin, darbo biuro direkto- 
lius. Apie 50.000 vietų esą 
laisvų. Daugiausia trūksta 
įvairių mechanikų, elektrikų, 
metalo apdirbimo darbininkų, 
lėktuvams monterių, stalių, 
miško kirtėjų, stenotipistų.

— Egipto ūkio ministeris 
gavo gyventojų pasiūlymą nu
griauti pagarsėjusias pirami
des ir jų akmenis panaudoti 
naujų namų statybai. Taip pat 
siūloma iš muziejų išimti visas 
brangenybes, jas parduoti ir 
pinigus panaudoti skurdui ma 
žinti.

— Kalkutos teismas Indijo
je už muštynes gatvėje pritei 
sė dviems vyrams atsėdėti ka
lėjime 14 dienų. Vienas iš jų 
buvo 71 metų, o antras. — 82. 
Jie susipešė dėl moters, kurią 
abu buvo įsimylėję. . .

— Britų kontradmirolas 
John Weston paliko testamen
tą, kuriame įrašyta 76.000 sva 
rų arba 200.000 dolerių. Tą 
sumą laimės tas, kas mokės tau 
piausiai ir santūriausiai gyven
ti: nerūkys, negers, n.etoš iš 
pinigų, nenešios papuošalų, ne 
dažys nei lūpų, nei nagų, ne- 
sipudruos. . .

— Ekvadore čiabuvių tau
telė nužudo kiekvieną svetimą, 
kuris patenka į jų gyvenamą 
vietą. Dabar vykstnt gyvento 
jų surašymui, valdžia nutrė su 
žinoti ir Čiabuvių skaičių. Ne 
sant kitų priemonių, surašy
mo valdininkai lėktuvu užskris 
ant Čiabuvių kaimų ir suskai
čiuos gyventojus.

— Amerikiečiu kareiviams, 
esantiems Vokietijoje, buvo 
leista tuoktis su vokietėmis 
1948 m. Vien tik Vakarinia
me Berlyne tokių santuokų 
įvykdavo per metus apie 900. 
Vėliau amerikiečių kareivių 
santuokos su vokietėmis mažė 
jo iki praėjusiais metais pasie
kė 271 skaičių

— Septynios arabų valsty
bės Prancūzijai įteikė reikala
vimą Morokui suteikti nepri
klausomybę ir laisvę, kurią ga 
rantuoja Jungtinių rautų 
Charta.

— 1950 metais Miunchene 
nelaimingų eismo atsitikimų 
kaltininkai 13,30 procentų bu 
vo dviratininkai, o 11,72 pro
cento dėl pėsčiųjų kaltės. Tad 
kai dviratininkams įvedini lei
dimai, ar nereikėtų esą pagal
voti ir pėstiesiems gatvėmis

Pavergtoje
OFICIALIOS SOVIETINĖS 
.. .ir neveiklūs kolchozimnkai.

Didinant gyvulių skaičių 
iabjausiai atsilieka Alytaus, 
Veisėjų, Panemunės, Ukmer
gės, Švenčionėlių, Eišiškių ir 

vaikščioti įvesti leidimų siste
mą.

—- Sovietų kariuomenės ka- 
lininkai, pabėgę į Vakarų Vo
kietiją, paneigė gandus apie 
bet kokio pasipriešinimo są
jūdžio Raudonojoje Armijoje 
buvimą. Sovietų daliniuose 
esanti geležinė disciplina :r jie 
nuolat pakeičiami naujais da
liniais, atkeliamais iš Sovietų 
Sąjungos.

— Burnings, Mich., gyvena 
sunkiausia moteris pasaulyje, 
Gertrude Levendowski. Ji yra 
58 metų amžiaus ir sveria 620 
svarų. Pastaruoju metu ji 
ypač pastorėjo: per juosmenį 
ji yra 9 pėdų. Bet daktarai su 
rado, kad jos kūne yra daug 
vandens. Padaryta operaci
ja ir išpumpuota iš kūno apie 
200 svarų vandens. Po 4 va
landų buvo padaryta opercija 
pašalinti naviką, svėrusį 150 
svarų. Gydytojai sako, kad tai 
didžiausis navikas visoje, me
dicinos istorijoje. Po kinio 
laiko reikės daryti antrą ope
raciją pašalinti naviko likučius. 
Po antrosios operacijos L even 
dowski nebesvers nė 200 sva
rų.

— Daug krikščionių nuvo 
priversti apleisti Izraeli, žydų 
naujai iškovotą tėvynę: 50 
krikščionių įstaigų turėjo už
sidaryti. Melkytų apeigų vys 
kūpąs G. Hakim praneša, kad 
15 bažnyčių jo vyskupijoje 
daugiau nebeveikia.

Izraelis prieš karą turėjo 
maždaug 60.000 katalikų, ku
rių pusė buvo lotynų apeigų. 
Dabar ten yra tik 18.00 rytu 
apeigų katalikų, 5.000 lotynų 
apeigų katalikų ir 10.000 kitų 
krikščionių. Šiandien Jeruza
lėje yra daugiau kaip 100.000 
žydų ir tik saujelė krikščio
nių. Izraelio valdžia neleidžia 
arabų dvasiškiams įeiti į tą 
kraštą.

— Honolulu buvo suimtas 
žmogus už degtinės krautuvės 
apiplėšimą. Jis pasisamdė advo 
katą, kuris, pasirodo, buvo api 
plėstos krautuvės savinimras...

— Chicagos miesto policiia 
sutirpino atimtus per eilę me
tų iš gangsterių ginklus ir iš 
tos medžiagos nuliejo meda
lius, kurie duodami pasižymė
jusiems gangsterių medžioto
jams.

Lietuvoje
SPAUDOS ŽINIOS

Salantų rajonų kolūkiai. Šiuo
se rajonuose neįvykdytas nei 
vienos gyvulių rūšies išvysty
mo planas.

Eilėje respublikos kolūkių 
neišsaugojamas prieauglis ir 
silpna gyvulių priežiūra. To
kių atsitikimų būna Mažeikiu, 
Šilutės, Utenos, Vilijampolės, 
Žiežmarių, akmenės, Šeduvos, 
Nemenčinės ir Telšių rajonų 
kolūkiuose. Šių rajonų vado
vai ir žemės ūkio organai ne
delsiant turi imtis priemonių 
gyvulių šėrimui ir priežiūrai 
kolūkiuose pagerinti. Reikia 
taip pat užkirsti kelia bet ku
riems mėginimams iššvaistyti 
visuomeninius gyvulius vadi
namiems vidiniams ūkiniams 
reikalams.
(V. Pisarevas, Lietuvos TSR 
ministrų tarybos pirmininko 
pavaduotojas) „Tiesa“, 1951. 
2. 1.

Tačiau visumoje rajono kol 
ūkiai pavasario sėjai ruošiasi 
nepatenkinamai. Sekios suny 
limo planas rajone įvykdytas 
tik 42,5 proc. Ypač lėtai ruo
šiasi Molotov vardo, „Spalio“, 
Stalino vardo, „Auroros' ’ ir ei 

■lė kitų kolūkių. Šie kolūkiai 
sėklos supylimo planą vos tik 
pradėjo. Neorganizuotas su
piltos sėklos valymas, netikri
nama jos kokybė bei daigumas. 
Daugelyje kolūkių nevykdo
mas sėklos suvisuomeninamas 
iš naujai įstojusių į kolūkius 
valstiečių.

„Tiesa“, 1951. 2. 9
Blogai ruošiami sėjai įran

kiai, gyvoji traukiamoji jėga. 
„Spalio“ kolūkyje dar nesuvi- 
suomeninti arkliai, žemės ūkio 
inventorius. „Pergalės“ , „As- 
kindų“ ir eilėje kitų kolūkiu 
dar visiškai nepradėtas žemės 
ūkio inventoriaus remontas. Pe 
montuojant inventorių, beveik 
nieko nepadeda kolūkiams 
Raudondvario MTS.

„Tiesa“ 19.51. 2. 9.
Remontininkų (Pumpėnų 

MTS), tarpe nedirbamas joks 
masinis politinis darbas, neor
ganizuojamas socialis-nis lenk 
tyniavimas, nesirūpinama re
montininkų būtinais reikalais.

Nusišalino nuo pasirengimo 
sėjai MTS politinio skyriaus 
darbuotojai, MTS komjaunimo 
organizacija. Nesirūpina MTS 
darbo pagerinimu ruošiantis 
pavasario laukų darbams ir 
Šiaulių srities MTS.

„Tiesa“ 1951. 2. 9.
Gyventi tapo geriau, gyventi 

tapo smagiau.
Mes, Kauno Statybos tres- ka sumokėti nemažą pinigų su

PAŽINKIME KANADOS GAMTĄ

OUR ROBIN, OFTEN VERY COMMON THROUGH NOVEMBER

SNIEGENA
Vietinė sniegena nors šiek 

tiek panaši į mūsiškę, lietuviš
kąją, bet nėra tokia graži, ne 
turi tų ryškiųjų plunksnų, ku
rios lietuviškai sniegenai su
teikia puošnų spalvingumą. 
Krūtinės plunksnos nėra taip 
ryškiai raudonos, o ir Viršuti
nės pilkšvai alyvinės spalvos 
nedaro ryškaus kontrasto. Gal 
kiek daugiau iš šviesių plunks 
nu išsiskiria juoda gaivu , ė. Be 
to, ši sniegena yra didesne, net 
iki 10 colių, matuojant nuo sna 
pūko iki uodegutės galo.

Išskyrus rudens metą, kada 
abu supanašėja, patelė turi 
blankesnes plunksnų spalva".

Čia sniegena sutinkama nuo 
Meksikos iki Aliaskos, o žie- 
mavoti persikelia net į Guate 
malą. Žiemavoti sniegenos 
skrenda labai trumpami laikui, 
nes dar apie sausio mėn. gali
ma čia matyti. Pavasarį vėl 
vienos iš pačių pirmųjų savo 
gražiuoju čirenimu sveikina 
atgimstančią gamtą.

Poruojantis gražiai čiulba. 
Abu darbuojasi prie lizdelio ir 
dažniausiai po žiemos atosto
gų grįžta ton pačion vieton.

Lizdą daro puoduko pavija 
lo iš šiaudgalių, skudurų ir po 

to Nr. 2 drbininkai, gyvename 
statybos trestui priklausančia
me name, L. Tolstojaus gatvė 
je Nr. 3. Šio namo valdytoju 
dirba drg. Martinovas, kuris 
namo gyventojų reikalais visiš 
kai nesirūpina. Dažnai už bet 
kokio pažymėjimo išdavimą rei 
kaina ja kyšio.

Name yra centrinis širdy- 
mas, tačiau jis mažai apkūre
namas, ir kambariuose visuo
met šalta. Buvo atsitikimu, 
kada visiškai nebuvo kūrena
ma, tuo tarpu statybos trestas 
kiekvieną mėnesį užskaito po 
4 rublius už kv. metrą gyvena
mojo ir apšildomojo plcio. Ž>e 
mos mėnesiais už 40 kv. met
rų gyvenamojo ploto butą ten- 

piergalių, visa sutvirtinus par 
vu. Deda nuo 3 iki 6 melsvų 
kiaušinėlių. Peri abu pasiva 
duodami.

Sniegenos yra labai ėdrūs 
paukštukai. Apie pusę jų su- 
lesamo maisto sudaro vaistai, 
jos mėgsta alksnines u< pūs, to 
dėl sodų apsaugai patartina pa 
kraičiuose pasodinti šilkme
džių ir kt. laukinių krūmų, ku 
rie duoda sniegenoms mėgs a- 
mas uogas.

Paukštukai skaitomi ūkinin
kų pagelbininkai nes lesa įvai
rius kenkėjus vabzdžius ir kir 
mėlaites.

Sniegena priklauso strazdu 
šeimai.

Apie jos raudoną krūtinėlę 
yra likusi tokia legenda. Amo 
met Kristui nešant kryčių į Kai 
varijos kalną, Jo galvoje buvo 
likęs dar vienas spyglys nuo 
erškėčių vainiko. Tą spyglį pa 
stebėjusi praskrendanti snie
gena ir jį ištraukusi. Nešant 
snapukę spyglį, likęs Kiistaus 
galvos kraujo lašiukas nukri
tęs ant krūtinėlės ir ją raudo
nai nudažęs, — taip ir tapusi 
raudonai papuošta geradarė 
sniegena.

mą, tačiau butas yra šaltas, nes 
nekūrenamas centrinis šildy
mas.

Apie tai signalizavome ,,Kau 
no Tiesai“, tačiau ligi šiol ne
pakenčiama padėtis neištaisy- 
ta.

Kauno statybos tresto Nr. 2 
vadovybė, taip pat ir vietinis 
profsąjungos komitetas turi 
darbininkų būtinais reikalais 
rimčiau susirūpinti ir nedel
siant esamus trūlkumus ištai
syti.
Grigalevičienė, Stembregas, 
Plotnikova, Laurinavičienė, 
Mačiulis, Mielevskaja, Lebede 
va, Lukauslkas, Juškienė, Skin 
kienė, Lugauskienė, Rotnano-

va. „Tiesa“,. 1951. 1. 11.

Po saulėtos pietų salts
(Jūros kelionių įspūdžiai. Tęsinys iš 43(186) nr ).

gan puikus 4 aukštų namas. 
Dauguma dalyvių kalbėjo ang 
liškai, bet sutikau nemaža dy 
pūkų vaikinų bei mergaičių. 
Prisistačiau kaip svečias is Ka

stūksojo grupės pilkų karo !ai svetainės ar šiaip kokio lietuvis bei vėliau lietuvių parapijų.

Po maždaug 5 savaičių ke
lionės iš Kanados B. C. ir US 
A Pacifiko pakraščiu aplinkui 
Kaliforniją ir per Panamos ka
nalą, pagaliau atsidūrėme seną 
jame New Yorke. Man buvo 
tikrai didinga ta diena, kurią 
išvydau garsiuosius New Yor 
ko dangoraižius, pamažu len
dant iš po vandens linijos bei 
tolumos miglų.

New Yorkas! Tas pats se
nasis New Yorkas, airio 
bokštus stebėjo tūkstančiai 
musų tautiečių imigrantu ivai 
ciais amžių tarpais, jieskodami 
laimes, bei naujos tėviškės, 
bėgdami nuo įvairių okupacijų 
bei smurto. Tai bene didžiau
si vartai į Naująjį Pasaulį tubs' 
tančiams senų ir naujų lietu
vių imigrantų.

Pirmiausia mus pasitinka 
pilotlaivis ir duoda vadovą 
aukštyn Hudsono upe paženk
linta periodiškai švytinčiomis 
plūdėmis — buoys.

Į New Yorką įplaukiame jau 
temstant. Dešinėje ir kairėje 
blizgėjo milionai žiburių. Gar
sioji Hellen Island su savo 
fortais, kurią teko pažinti takb 
tančiams nelegaliu imigrantų 
į U. S. A.

Dešinėje garsusis Lake Sue 
cess ir Flushing Meadows, 
pagarsėjęs nesėkmingų UNO 
posėdžių sesijomis.
i Išmėtėme inkarą upėje, ano

kiai dar nuo Manhattan dan
goraižių bei Brooklyno, kur 
upė išsiplečia į plačią įlanką, 
pilną visokiausių laivų, keltų 
bei plaustų.

Dar tą pačią naktį į uosto 
gilumą link Manhattano kran 
tinių nuplaukė puošnus nau
jas prancūzų keleivinis, gaben 
damas daugiausia naujus imi
grantus į USA.

Mes tik po poros dienų te- 
prisiglaudėme prie vienos Bro
oklyno krantinės Foot of Co
lumbia. Imigracijos pareigū
nai buvo stropūs, bet visdėlto 
mane lengvai praleido. Na ir 
prasidėjo mano vizitai po pla 
tų jį New Yorką ir jo apylin
kes, kur dauguma mano gimi
nių gyvena ir tiek daug pažįs
tamų bei šiaip tautiečių.

, savaites praleidome 
New Yorke ir apylinkėse Te. 
ko nuvažiuoti keletą kartų ana 
pus Hudsono upės į Nev/Jer
sey apačia upės . garsioiom 
„Hudson Tubes“ į Newark, 
Keorney, Union ir kitur. Dau 
giausiai vakarus išbūdavau Lie 
tuvių Tautiniame Klube, kur 
teko ir Vinčos rungtynes ste
bėti iš Čikagos. Sekanti sa
vaitgalį teko nuvykti į pasku
tinį lietuvių pikniką, nes jau 
dienos kaskart vis labjau vėso 
ir ėjo rudeniop.

Po to dar spėjau aplankyti 
Vyčių kuopos jaunimo šokius, 
Lietuvių parapijos salėj. Tai

nados, kas sukėlė daug dėme
sio jaunimo tarpe.

New Yorke išstovėjome anie 
2 savaites, bet visdėllo viso 
New Yorko įžymybių neteko 
aplankyti, nors požeminio BM 
T. RTO, IRT linijos tave nu
gabens dešimtis mylių į kelias 
minutes. Ir ne kartą pagal
voji atsiminęs Montrealio rėž 
lio tampą su pasenusiais box- 
cariais. Kada gi jie, pagaliau 
pradės realizuoti tą moderniau 
šią pasauly metro?

Pagaliau, vieną vėsoką ru
dens rytą atsipiėšiame nuo 
Brooklyn Bridge krantinių ir 
tyliai prasmunkame Manhat
tan dangoraižių papėdę, pro 
Governois Island jūros link. 
Kairėj pro rudens rūkus mums 
moja Laisvės Stovyla pasku
tinį „Ferewell!“

Sekančios dienos rytą išvys 
tame žemės juostą — tai įžan
ga į Delleware upės žiotis. Čia 
vėl gauname vadovą - pilotą, 
kuris veda mus aukštyn upe, 
kuri plačiai išsiliejus vingiuo
ja pro miestus, kaimus, pramo
nes įrengimus _ tolyn ,į pen- 
sylvanijos aukštumas.

Philadelphia pasiekiam tik 
vakarop, Tai antras savo ..ly
džiu po New Yorko, buvusi 
pirmoji USA sostinė. Dar 
prieš pasiekiant miestą, kaii ėj 
ir dešinėj traškėjo laivų sta
tyklų mašinos ir atlikę savo 
pareigą, lyg nežinomi kariai

vų, nuo submarinų lig didžiau ko biznio vietos? „Ūgį šai. se 
siu kreiserių bei lėktuvnešių, kautis blokas, my friend'sako 
Jų opesnės dalys bei patrankų malonus pareigūnas, „jūs pa 
baterijos buvo apsaugotos nuo matysite 3-jų aukštų pastatą 
oro „moth bollais“. su užrašu „Lithuanian Must-

Tai milžiniškos pramonės caLHaF’ Tten ir rasi savo tau‘ 
miestas. Upės vanduo buvo tieclus • Jįs Pats» pasisakė, 
juodas nuo pramonės išmatų, es?s vokietis, turis žmoną he
bei tirštai padengtas visokia tuv^» toc^e^ 11 zinąs. 
alyva. Nudžiugęs, smagiai nudro-

Pagaliau pasiekėm ir did- žiauv ta kryptimi ir tuoj radau 
miesčio širdį. Virš mūsų aukš &iaztb aukštą namą raudonų 
tas tiltas, jungiąs Philadelphi P^ytlI su rninėtu įrašu ir me- 
ją su Camden, N.J. Virs mies- tais 1902.
to kabojo tiršti rūkai persunk Labai nustebau, kad jau ta- 
ti sunkiais kvapais, ypač nuo da lietuviai net pirmieji čia iš 
klijų pramonės. daug gausesnių slavų koloni-

Sustojome atokiai aukštą- jų ^ią sugebėjo įsteigti tokius 
jame mieste. Pats centras jau kultūros bei biznio židinius. Iš 
liko gerokai užpakaly. Na, gal- sikalbėjus vėliau su keletu se- 
vojau, tai bus toli surasti lie- nesnių tautiečių, jie huinoris- 
tuviškas kolonijas su savo gar tiškai išsireiškė: tuomet lietu- 
siomis svetainėmis. Atvykome v*a* statėsi naujas dideles sa
kai p tik savaitgalio Tą patį ^es» 0 lenkai, kurių čia taipgi 
šeštadienį turėjo Filadelfijoj gausu, — bažnyčias Ir iš tik- 
koncertuoti garsusis Čiurlio- tųjų, sekančiam bloke toj pa
nics ansamblis, atskridęs, iš sa- čioj Allegheny Ave aukštyn 
vo pastovios vietos Cleveland, stiebias puikių bažnyčių bokš- 
Ohio, o sekantį sekmadienį pir tai-
mą spalio jau turėjo sayo kon Lietuvių svetainės apačioj 
certą Brooklyne garsiojoj Car yra įrengtas puikus baras su 
negie salėj. įvairiais lošimais ir atskiru

Tuoj tą patį vakarą, gink- įėjimu. Tą patį vakarą sužino 
luotas įvairiais adresais, gau- jau, kad čia pat aplink gyvena 
tais dar Brooklyne, leidausi keletas dypukų šeimų ir tie- 
jieskoti lietuviškų kolonijų bei siog nudrožiau susipažinti. Na 
pavienių šeinių šiame nūlioni- ir tikrai buvau svetingai, iietu- 
niame didmiesty^ Jieškoti ii- viskai priimtas. Čia susipaži- 
gai neteko. Vos tik išėjus iš nau su būreliu jaunų vyrukų ir 
uosto ribų, pirmoje sankryžo- mergaičių — moksleivių, kaip 
je, rodos,“’ Allegheny ir kitos Sparkių, Jursbių bei kitomis 
Avenue užldauaįau policiniu- šeimomis. Jie man maloniai 
M, stambų nejauną vyra ar jis nurodė tolimesnėje programo- 
nezinąs artimiausios lietuvių je, vykstant į koncertų hallę.

Gal didžiausia staigmena 
šiame mieste man buvo Čiur- 
lionies ansamblis, kurį, turtu 
prisipažinti, stebėjau ir klau
siaus pirmą kartą, neskaitant 
radio transliacijų iš Vilniaus 
dar karo metu.

Milžiniška salė, arena—tu
rėjo bent 3 ar keturis laukus, 
ant pačio viršutinio — palu
bėje. Stebėjome tautinius šo
kius — įvairių Lietuvos kaimo 
papročių inscenizacijas, klau
sėmės moterų lyriškų iljjesnio 
pilnų melodijų bei vyrų choro 
dainų, kurios prasidėjo ilgesio 
bei skundo pilna „Tykiai Ne
munėlis teka", baigiam karin 
gaja „Augo sode klevelis“. 
Pats choro įžeigimas s c. buvo 
labai įspūdingas. Bahai ap
sirėdę vyrai žygiavo į savo vie 
tas puikia tvaiJka. Ir ant galo' 
baigė „Malūnu““, su mišriu 
choru ir kanklėmis bei įvai
riais ragais, kas sukėlė daug 
humoro, ne tik nelietuviams, 
bet ir mums patiems, ypač vy
rams šokant oželį ir grojant 
primytyviam švilpynių bei ož- 
lagių orkestru.

Po koncerto, gatvės užtvino 
gausia publika. Mes skubėjom, 
sveikinti pavienius narius, kas 
savo pažįstamus. Padėjome 
pavargusiems šokėjams-ojjas ga 
benti sunkius lagaminus į ne
toliese esantį viešbutį, kur jie 
buvo apsistoję iki sekančio ry 
to kelionės lėktuvu į New Yor 
M-

Sekanti pirmadieni mes pa
kėlėme inkarą kanalu į Balti- 
morę.

Bus daugiau.

4



1951. V. 31. — Nr. 21 (215) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA
a

5PSL.

Ką žinome apie atomą 
ir atominę energiją

RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.
ATOMINĖ BOMBA SPROGSTA IR KAS 

TOLIAU?
tyk iš kortų namuką ir pūstelk 
ir taip suvaidinsi jei ne atom
bombės, tai nors menkos bom
belės vaidmenį!) Jei namo šie 
nos bus ypatingai tvirtos, tai 
oro spaudimo banga gali jų ne 
išversti, bet už tat įsiveržusi 
pro langus ir duris į vidų — 
čia viską sujauks. Tiesiog vir
šuje sprogusios bombos esą 
namai būna suploti, o jei labai 
tvirtom sienom, tai stogas ir 
lubos būna suvaromos iki apa
tinio aukšto ar net rūsio grin
dų.

Apie 1.000 pėdų atstu nuo 
sprogimo, oro spaudimas yra 
10 — 15 kartų didesnis už nor 
malu spaudimą. Tokio spaudi 
mo užtenga ir žmogaus dūšiai 
iš kūno išspausti: — tiesiogiu 
smūgiu, dėl krūtinės suspaudi
mo ar šonkaulių sulaužymo. 
Palyginimui prisiminkim, kad 
garsaus V-l užmušąs spaudi
mas buvo tik ijki 50 pėdų ats
tumo nuo sprogimo, o namus 
gr'aunanti galia pasibaigdavo 
už 25 yardų! Štai kitas paly
ginimas. Praeito karo ..pasku- 
tnis technikos stebuklas“ V-2, 
mušdavo ir 30 suželsdavo. O 
atombombės, naudotos Japo
nijoj, vidutiniškai užmušdavo 
50.000 ir sužeisdavo 50.000 
žmonių!

Iki 1.000 yardų atstumo nuo 
sprogusios atombombės visi pa 
statai sutriuškinami; gali išlik 
ti tik ypatingai sutvirtintų na
mų sienos.

1200 — 1500 yardų atstu- 
moje spaudimo banga būna jau 
žymiai susilpnėjusi — tik apie 
30 proc. virš normalaus oro 
spaudimo. Bet ir to užtenka 
net mūriniams namams su
griauti, nes tai bus tas pats, 
ką į namo sieną smogti 15 to
nų svoriu, pavyzdžiui, trauki
nio garvežiu!

2 mylių atstu spaudimas tė 
ra tik 15 proc. virš normalaus, 
bet ir tai jo veikimas lygus 
tornado (šiltesnių kraštų siau
bas — viesulas, lekiąs iki 200 
mylių greičiu į valanda ir pa
lieką baisius pėdsakus: išrau
tus medžius, namų griuvėsius 
ir žmonių bei gyvulių v lavo
nus!).

Tęsinys iš 19 n-rio.
Visokių spaudimų esama 

šioj ašarų paKalnėj. Be bend
rų ir visiems daugiau ar ma
žiau žinomų spaudimų, kaip, 
pav., atmosferinio, politinio, 
diplomatinio ir tt., kiekvienas 
mūsų yra spaudžiamas eibės 
bėdų ir rūpesčių, kurių neįma
noma būtų čia ir išskaičiuoti. 
Malonu ar nemalonu būti spau 
džiamam — priklauso nuo to, 
kas ką, kur ir kaip spaudžia.

Čia galiu iš anksto visus už 
tikrinti, (kad oro spaudimas, ki 
lęs atominei bombai sprogus 
— tikrai nėra tų, maloniųjų. . 
Šį spaudimą galima bus vėliau 
suprasti iš vėlesnių faktų ir pa 
lyginimų. Čia bus remiamasi 
dar Japonijos bombardavimo 
duomenimis. Paskutiniųjų 
atombombų bandymų duome
nys man, eiliniam žmogeliui, 
neprieinami: jas žino tik bom
beles gaminantieji bei sprog- 
didnantieji, na, ir, žinoma, su 
interesuotųjų valstybių šni
pai. . . Nežinau ar tai tiesa, 
bet sklinda gandai, kad Hiro
simą ir Nagasakį sutriušiduu- 
sios atombombės dabar tete
kančios vaikams pažaisti.

Skylant atomams, atsipalai 
davusi energija plieninį bom
bos kevalą sudrasko tūkstanti 
nės sekundės dalies laiku, ši, 
nežemiška jėga, susprogdinu
si plieną, nesustoja pailsėti, 
dūstelti, bet baisiu greitumu 
smogia į aplinkinį ramų orą ir 
jį nepaprastai suspaudžia. Su 
spausto oro banga (vad. „smū 
gio banga“) sklinda tolyn ir 
tolyn visomis kryptimis ir 
triuškina ką tik sutinka ir ką 
tik pajėgia! Pradžioj smūgio 
banga lekia daug greičiau už 
garsą, bet greit prilygsta gar
so greičiui (750 mylių į valan
dą), o vėliau vis lėtėja ir jos 
griaunamoji galia, žinoma, 
silpnėja. Praktiškai užteks at
siminti, kad, sprogus atom
bombei, miestas 2 — 3 mylių 
plote bus visiškai sutriuškin
tas per 10 — 15 sekundžių!

Smūgio banga, sutikusi kliu 
tį, pav., namo sieną, — smo
gia į ją — ir namas suknium
ba. Šis, griaunamasis veiki
mas priklauso spaudimo skir
tumo : namo viduj spaudimas 
tebėra normalus, o jo išorėj — 
įžymiai didesnis — na ir virsta 
siena. (Šį reiškinį lengviau su
prasti tokiu bandymu: pasista

glūdi atombombės griaunamo
ji galia. Čia svarbu ir spaudi
mo laikas. Atombombei spro
gus spaudimas tęsiasi daug kar 
tų ilgiau negu paprastai — „se 
nos mados“ bombai sprogus. 
Jei paprastos bombos spaudi
mo banga tęsiasi nežiau negu 
vieną šimtąją dalį sekundės ar
net dvi! Tai atrodo menkas 
dalykas, bet sakoma, kad ir vi 
si dideli dalykai susidaro iš ma 
žyčių ir menkų. Juk per silp
nutį ledą perčiuožti ar greit 
perbėgti nesunku, bet ilgiau 
ant jo pastovėjus — jis įliuks 
ar net įlūš. . . ir bus ne labai 
malonios maudynės. . . Arba 
staigiai trenk plaktuku ar 
kumščiu į neužsklęstas duris 
jos greičiausiai neatsidaiys (ne 
bent pramuši jose skylę ar nu
kelsi nuo vyrių. . .). Dabar ma 
žojo piršto (kuris gali būti ir 
moteriškas!) galiuku ar net 
nagu (kuris gali būti dažytas 
bei lakuotas!) palengva stumk 
tas pačias duris — ir atidarysi 
jas iki galo. Taigi, čia silpna 
jėga per ilgesnį laiką neveik
si daugiau, negu spyria, bet la 
bai trumpu laiku.

Smūgio banga, sutikusi ne

LIETUVIŠKOS VERPSTĖS.

Trijų mylių atstu jaučiama 
tik stipri vėtra, pajėgianti nu
draskyti stogus, iškabas, na, 
savaime eišku, ir bet kokios 
mados skrybėlaites.

Bet ne vien smūgio jėgo

Tai yra lietuvių liaudies 
verpstės, prie kurių verpda
mos moterys pririša linu, vil
nų kuodelius. Verpstes kai
mų liaudies menininkai išdro
žia, išslkaptuoja labai gražias. 
Ypač gražias verpstes rūpina
si padaryti berneliai merge
lėms. Bernelis mylimai mer
gelei verpstę išskaptuoja kuo 
gražiausią, tuo būdu Įdėdamas 
j darbelį ne tiktai savo medę, 
bet ir visus sugebėjimus. Įdo
mu, kad kiekviena sava.minga 
tauta ypatingu būdu išreiškia 
tuos savo jausmus ir menišką
jį nusimanymą. Ir juo tauta sa 
vaimingesnė, juo jos meno 
darbai yra būdingesni. Iš šių 
liaudies darbų paskui meninin 
kai semiasi savo kūrybos bū
dus, formas, Tokiu būdu 1iau-

nugalimą (kliūtį (kalną, pyli
mą) — nuo jos atšoka ir le
kia kita kryptimi. Ji gali per
šokti atintikamą tarpą ir smog 
ti į tam tikrą vietą. Pavyz
džiui, Nagasaki kareivinės bu
vo sugniuždytos 5 mylių ats
tu nuo sprogimo, o šalia ir ar
čiau buvę pastatai liko nepa-
liesti. Sakoma, kad atšoku
sios bangos gali padaryti ža
los net už 50 mylių nuo sprogi 
mo vietos!

Praūžusią suspausto oro ban 
gą seka praretėjusio oro ban
ga, kurios spaudimas jau bus 
mažesnis už normalų oro spau
dimą. Šios — „siurbimo*’ ban 
gos jėga yra maždaug treč
daliu silpnesnė už smūgio ban
gą, bet už tai tęsiasi maždaug 
tris kartus ilgiau ir dėlto jų 
griaunamieji pajėgumai beveik 
yra lygūs (Pabandykit pūsti 
ir siurbti sriubą iš šaukšto!...). 
Taip namo sienos gali sutruki 
nėti nuo spaudimo bangos, o 
sugriūti nuo siurbimo bangos! 
Teigiamoms ir neigiamoms oro 
bangoms maišantis tarp pasta 
tų, o taip pat gaisrų įkaitin
toms oro srovėms maišantis 
su šaltesnėmis oro srovėmis— 

dies kūryba yra didžiausis ir 
moderniųjų menininką kūry
bai šaltinis. Ir todėl visos mo
terys lietuvės ir visi vyrai lie
tuviai, kas turi senų audinių, 
senų dražinių, kaip verpstės, 
kultuvės, lazdos, kas dar mo
ka senųjų liaudies dainų, — vi 
si šį nepaprastai brangų tau
tos turtą atiduotų liaudke kū
rybos rinkėjams. JAV dr. Ba
lys renka liaudies dainas, pa
tarles, priežodžius, pasakas. 
Šiame reikale mielai patarnaus 
„Nepriklausoma Lietuva“. Se
nosios lietuvės ir lietuviai, ku 
rie moka senobinių arba ir nau 
jų dainų, prašomi apie tai pra
nešti, ir galima bus užrašyti 
dainų ir gaidas, nes daina be 
melodijos užrašymo teturi t’k- 
tai dalį savo vertės,

Henrikas Hagys 
UOSTO KRANTINĖJE

Degutuota ranka tu palietei petį man: Žmogau, 
uosto krantinių akmuo perkietas miegui;
šiąnakt nei vienas laivas nebepriglaus 
prie kranto akmens savo veido smaluoto ir drėgno. 
Ko lauki? Kodėl negrįžti į namus, žmogau?

Į namus? Žiūrėk, aš pralaukiau čia žiemą ir rudenį 
kartu su žuvėdrom ir uosto girtais darbininkais; 
kraudamas duoną ir auksą laivuosna. Ko mane budini? 
O, pats laivus čia dažai? Tai klausyk — aš ašarom 

springdamas 
žiūrėjau 'kaip dažo vardus tavo juodos, nevikrios rankos: 
EMPIRE, LIBERTAS, PAX, SMILING YANKEE, 
bet mano žemės vardo tu niekados nedažei. . .

Tu nekaltas? Žinau. Tarp tūkstančio vėliavų — 
purvinų, suėstų druskinio vandens, su saulėm ir kryžiais; 
mano žemės trijų spalvų jų nei vienas stieban neiškėlė. 
Mano žemės laivai išplaukę į naktį negrįžo. 
Mano žemės uostų krantinės užžėlę dilgėlėm.
Ir akis švyturiam užspaudę įtužusios rankos.
O aš į laivus nepažįstamus kraunu auksą, šilką, patrankas, 
ir laukiu dienos. Ir laukiu vienos dienos išsiilgęs,

Kai užvirs vandenynuose kraujas, kai spygliuotas vielas 
suplėšys parakas...

Tada prasimerks mano žemės akli švyturiai.
Tada nukaposim dilges nuo savo uostų akmenio.
Tada ir tu išrašysi vieną kartą baltais dažais 
tiesiom ir didžiulėm raidėm ant laivų mano žemės vardą!

kyla vėjai ir viesulai, kurie Bet daug pavojingesni yra ne-
dar padidina gaisrų plitimą ir 
šioj srity joks gelbėjimo dar
bas būna neįmanomas.

Apskaičiuota, kad Britų 
miestas su 15 namų ir 45 gy
ventojais ant vieno akro nu
kentėtų taip:

1 mylios spinduliu nuo cent 
ro būtų sugiautų ar sugriauti- 
nų 30.000 namų;

7—1 y2 mylios spinduliu bū 
tų negyvenamų ar reikalingų 
didesnio remonto 35.000 na
mų ;

iy2—2% mylios spinduliu 
būtų laikinai negyvenamų ir 
reikalingų remonto 50—100. 
000 namų.

Apie 50.000 žmonių netek
tų gyvybės.

Mažiausiai 100.000 žmonių 
liktų be pastogės.

Požeminiai įrengimai: du
jos, vandentiekio vamzdžiai, 
telefonas, kanalizacija — ne- 
nukentėtų. Virš žemės esą 
įrengimai nukentėtų smar
kiai.

Žmonėms tiesioginis oro 
smūgis nebūtų jau ta^p baisus. 
Žinoma, pačiame centre ir at
virame ore užklupti—žus, bet 
kiek toliau esą — bus tik par
griauti. Jei grius ant minkš
tos žemės — gali visai nieko 
neatsitikti ar gal tik turės trū 
kusius ausų būgnelius, laikina 
prikurtimą, odos nubrėžimus 
ir, žinoma, daug „stnoko“! 

tiesiogiai sužalojimai: griūvan 
čių namų bei jų dalių, lakio
jančių mūro, medžio ir stiklų 
skeveldrų. Taip gi daug auža 
lojimų būna oro smūgio įtakoj 
atsitrenkus į kietus daiktus 
Baisiausias čia yra tas faktas, 
kad užgriautieji, prispaustie
ji ir sužalotieji, kurie negali 
greičiau praeiti, būna gre;t ug 
nies praryti!

Siaučiant ugnies audtai, gel 
bėjimo darbas būna neįmano
mas. Kur ugnis dar nesiekia 
— gelbėjimo darbas būna ap 
sunkintas sugriovimų, ypač 
gatvių užgriovimų. Čia reika
lingas gerai treniruotas gelbė
jimo personlas, gerai pažįstą 
vietoves, slėptuvių vietas ir kt. 
Moraliai yra labai svarbu, kad 
gelbėjimo brigados ar nors pa 
vieniai žvalgai griet pasirody 
tų sugriautoj srity, suteiktų 
būtiniausią pagalbą ir praneš
tų užgriautiesiems, kad pa
galba jau ateiną!

Paprastos slėptuvės yra ga 
na saugi vieta nuo oro spua- 
dimo. Namų rūsys čia taip 
pat gali gerai pasitarnauti, 
jei... namui sugriuvus ar jam 
degant — galima iš jo išlipti...

Tai tiek trumpai apie junta 
mus ir jaučiamus atombombės 
padarinius. Bet ne mažesni pa 
vojai gręsia ir nuo nejaučiamo 
ir nejuntamo radioaktyvumo, 
apie kurį kalbėsime kitą Kartą.

Villiam MARCH

Billio akys
Slaugė įėjo kambarin, kur sėdėjo Billis ir apsidairė, pa

sitikrindama ar viskas paruošta daktarui. Jie nebuvo pratę, 
šios rūšies ligoninėse prie tokių įžymybių ir ji baiminosi 
kiekvieną kartą, kai jis ateidavo aplankyti Billiaus, kad štai 
jis ims ir paklaus kdkį klausimą, kurio ji nesugebės atsakyti, 
ką n.ors techniško, ko ji buvo išmokusi stažavimo dienomis ir 
vėl veikiai užmiršusi, (kaip sakysim „Apibūdinkit lymfą, pa
nele Connors ir trumpai aptarkit jos paskirtį žmogaus kūno 
sąrangoj“.

Jinai brūkštelėjo smilium per stalą, pažiūrėjo kritišku 
žvilgsniu ar nesama dėmių ir živitriai apsidairė dulkšluostės. 
Ir, kadangi nebuvo matyti jokio skudurėlio, ji pasikėlė virš 
kelių uniformą ir, laikydama ją atitemptą nuo kūno, nušluos
tė švariai stalą apatinuku. Ji juto, kad yra matomos jos 
šlaunys, ir, lėtai atgręžus galvą, pažvelgė į Billį. Jis buvo 
diktas, stambus vyras, raumeninn’go kukio ir tokios tvirtos 
krūtinės, kad rodės ji suliedinta iš visų tų metalų, kuriuos 
jis prieš tai apdirbinėjo. Jam buvo, ji taip sprendė, apie 25-tą 
metų. Faktas, kad štai toks jaunas, pilnakraujis vyras ne
gali, netekęs regėjimo, nei išvysti, nei reaguot, kaip kiekvie
nam vyrui tokiu atveju pridera, į jos demonstruojamas gra
žybes, nuteikė ją erzinančiai, ir ji nervingai prašneko:

— Na, aš manau Jūs džiaugiatės, kad visa tai eina prie 
galo. Aš manau, Jūs turėtumėt džiaugtis sužinosiąs paga
liau užtikrintai, ar taip ar ne.

— Aš jau dabar žinau, — tarė Billis. — Aš nei kiek 
nesijaudinu. Mano širdy nėra dabar jokių abejonių ir jų nie
kados nebuvo.

— Aš turiu Jums pasakyti, kad Jūs buvot geras pacien
tas. Jūs niekad nebuvot netekęs galvos,..kaip kad atsitinka 
su daugeliu.

— Ko gi man reikėtų graužtis? — paklausė Billis. — 
Aš atsipūčiau, atsigavau geriau už bet kurį žmogų žemėj. 
Jei esama kur laimingų žmonių pasaulyje, tai toks, esu aš. 
Manau, Jūs suprantant, ką aš galvoju. Aš turėjau lai:<ės su 
silaukti, kad mane operuotų tas didysis šių dienų daktaras ir 
dar dovanai — vien dėl to, kad mano žmona jam parašė ir jį 
paprašė. — Jis patenkintai nusijuokė. — Dieve Dieve, ma
no, aš atsigavau... Iš to, kaip mane jis traktavo, kiti pagal

votų, jog aš milionierius, arba J. A. V. Prezidentas ar dar 
kažinkas.

— Tai tiesa, —- atsakė susimąsčiusi panelė Connors. — 
Jis šaunus žmogus.—Jai dingtelėjo, jog ji vis dar tebelaiko 
pakėlusi virš kelių uniformą ir jinai staigiai paleido ją že
myn, suglaistydama delnais sijoną.

— Kaip jis atrodo? — paklausė Billis.
— Palaukit, — tarė ji. — Jūs jau pakankamai ilgai ląu- 

kėt ir jei dar kiek luktersit, galbūt galėsit pamatyt patsoi, 
kaip jis atrodo.

— O, aš tikrai galėsiu matyti, kai tik jis man nuims 
šiuos tvarsčius, atsakė Billis. — Apie jokius „galbūt“ ne
gali būti kalbos. Aš tikrai regėsiu.,

— Jūs optimistas, — tarė slaugė, — Nepalūžęs dvasia, 
turiu pripažint. ,

Billis tarė:
— Ko gi man krimstis. Argi šios rūšies operacijos jo 

neišgarsipo? Jeigu jis negali grąžinti man akių, kas gi gali?
— Jūs teisus, — atsakė slaugė. — Visa, ką jūs sakot, 

yra tiesa.
— Billis atlaidžiai šyptelėjo iš jos abejonių.
— Jie jam atgabena žmones iš visų pasviečių. Argi ne 

taip? Jūs man pati pasakojot, sesele!... Gerai, kaip. Jūs 
galvojat, kam gi jie tai daro? Ar kad pavažinėtų juos jūra?...

— Tai tiesa, — atsakė slaugė. — Jūs mane prirėmėt 
prie sienos. Aš ijenoriu numušti Jums nuotaikos. Tik pa
sakiau galbūt.

— Jums nereikia man pasakoti, koks jis šaunus vyras 
— tęsė Billis po ilgos tylos. Jis suspurdėjo, išsitiesė, steng
damasis pastverti p-lės Connors ranką, bet jinai nusijuokė ir 
žengtelėjo į šalį.

— Negi Jūs nepagaivoįot, kad aš pats tai žinojau, — 
kalbėjo jis. — Aš žinojau nuo tos pat minutės, 'kai jis atvyko 
į ligoninę jog jo esama puikaus žmogaus. Aš žinojau. . .

Tada jis stabtelėjo, atsilošė kėdėj ir patrynė rankos vir
šų antrosios rar,kos pirštais. Jis liovėsi šnekėjęs (jis tai ju
to) kaip tik laiku, kad jo žodžiai neskambėtų juokingai. Ne 
buvo jokios prasmės aiškinti p-lei Connors ar bet kam ki
tam, nei apie tai, ką jis juto širdyje daktarui, nei apie savo 
dėkingumą jam. Ne, apie tuos daiktus šnekėti nebuvo jokio 
reikalo.

Panelė Connors priėjo prie stalo ir, susiaurinus akių 
vyzdžius bei kritiškai atitolindama galvą nuo gėlių, pertvar
kė puokštę astrų, kuriuos buvo atnešus dieną prieš tai Bi’io 
žmona.

Ji staigiai stabtelėjo ir pasitempė.
— Klausykit, — tarė ji. — Tai jis.

— Taip, — atsakė Billis.
P-lė Connors priėjo prie durų ir atidarė jas.
— Daktare, pacientas yra visiškai pasiruošęs ir laukia 

Jūsų. — Ji pasitraukė jį šalį sul mintimi apie klausimus, ku
riuos tokia įžymybė galėtų užklausti, jei tik įsigeistų. — Aš 
pabūsiu už durų, koridoriuj, — tęsė ji. — Jei manęs Jums 
prireiktų aš lauksiu tenai.

Daktaras priėjo prie sėdinčio Billio ir žvilgterėjo į jį 
profesiniu žvilgniu, tačiau jo tuoj pat neužfkalbino. Jis nu
ėjo prie lango ir užtraukė, sunkias, tamsias užuolaidas. Tai 
buvo žemo ūgio, apkūnus žmogelis, aukštos kaktos, kurio 
rankos buvo taip suglebę ir neužtikrintos judesiuos, kad ro
dėsi joms neįmanoma įvykdyt tų jautrių operacijų, kurias jos 
atlikinėjo. Jo akys, tamsiai mėlynos, buvo švelnios ir giliai 
užjaučiančios.

— Mes kaip ti'k apie Jus kalbėjom prieš Jums ateinant, 
— tarė Billis. — Slaugė ir aš. Aš stengiaus išsiteirauti iš 
jos, kaip jūs atrodot.

— Gydytojas pastūmėjo kėdę ir atsisėdo veidu į pa
cientą.

— Tikiuos, ji atraportavo apie mane palankiai. Vi
liuos, ji nebuyo man per griežta.

— Jinai nieko nepasakė, — tarė Billis. — Tai nebuvo 
reikalinga. Aš žinau ir nepamatytas kaip jūs atrodot.

— Papasakokit man, kaip Jūs mane vaizduojatės ir aš 
pasakysiu Jums, kiek Jūs teisus.

Jis pasitraukė stalo link, užsižiebė šviesą ir sukaliojo 
lemputę tol, Ikol ji pasimatė jam tinkamai pritemdyta.

— Tai nesunku, — tarė Billis. — Jūs esat taurios iš
vaizdos žmogus, sniego baltumo plaukais ir, aš įsivaizduoju, 
kad Jūs turėtumėt būti maždaug visa galva aukštesnis Už 
bet kurį mano gyvenime sutiktą žmogų. Toliau, Jūsų akys 
yra rudos ir gilios. Jos yra meilios beveik visą laiką, bet 
jos gali užsidegti ir peržvelgti kiaurai žmogų, jeigu Jūs gal
vojat jog jis žemas, kadangi menkysta yra vienintelis daJk- 
tų, kurių Jūs negalit pakęsti, neturėdamas jos savyje.

Gydytojas palietė pirštų galais savo švelnias, gailestin 
gas akis.

— Jūs prašovėt pro šalį, — atsakė jis juokdamasis. — 
Jūs prašovėt myliomis pro šalį šį (kartą, Billi I

Jis užgesino pritemdytą lempą ant stalo, prisitaisė apie 
kaklą reflektorių ir, vėl visiškai grįžęs profesinian kiautan, 
atsigrįžo į savo pacientą.

— Kambarys, — tai ė jis,—dabar visiškoj' tamsoj. Vė
liau aš įleisiu palaipsniui vidun šviesą, kol Jūsų akvš prie jos 
pripras. Aš paprastai paaiškinu tai savo pacientams, kad 

jie neišsigąstų iš pradžių.
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Baltu Federacija
K. Reibėnas.

Jau anksčiau įsikūrusią Bal 
tų Federaciją Toronte, rudeni 
itin buvo susirūpinta perorga
nizuoti, įlieti naujų jėgų, kad 
ji, kaipo Kanadoje aukščiau
sia politinė baltų institucija, 
galėtų lanksčiau veikti ir dau 
giau laimėti vedamoje kovo
je prieš baltų tautų pavergė
jus.

Baltų Federacijoje vadovau
jama pareiga ir atsakomybė 
yra uždėta lietuvių sekcijai, 
nes kiti bendradarbiai. latviai 
ir estai mato pas mus didesnį 
skaitlingumą ir jau pasireišku
sį atkaklumą ir organizuotu
mą, ypač šiame kontinente 
veikloje prieš bolševizmą. To
dėl p. gen. kons. Gylys, B. F. 
pirmininkas, buvo susisielojęs 
Federacijos veiklą pagyvinti, 
ją perorganizuoti, ka'd veikiau 
realizuotųsi visuomenės
lūkesčiai ir plačiau pasireikš
tų pasaulinėj arenoj už Lietu- 
ivos laisvę.

Anksčiau į Baltų Federaci
jos posėdžius buvo siunčiama 
nuo poros partijų atstovai, ku 
rios kartais deleguodavo žmo
nes tam darbui nepasiruošu
sius ir todėl nukentėdavo bend 
ri interesai, nes turint gaivoje 
to orgno komplikuotus užda
vinius, reikia sveikai suburtų 
jėgų, kad galėtų plačiau išvys 
tyti veiklą.

Rudenį p. gen. kons. V. Gy
liui įnešus Toronto ALOK 

i prezidiumo posėdžio dienotvar 
kėn. Baltų Federacijos peror
ganizavimo klausimą, buvo nu

tarta jai narius parinkti kitu 
principu — nepartiniu. Paren 
kant tinkamus žmones tiesiog 
iš visuomenės, galinčius nešti 
tą atsakingą darbą nežiūrint ar 
jis partinis ar nepartinis. Ta 
proga iš pranešimo p. gen. kon. 
Gylio paaiškėjo, kad praeitų 
metų sunkiausioji našta gulo 
ant jo pečių. ,šiuo metu Bal
tų Federacijon įeina visai nau 
ji asmens: pp. teisininkas Pau- 
lenis, dr. Anysas, pjrof. dr. A. 
Zubrys, K. Kalendra, Joku- 
bynas, Paulaitas, o gen. kon. 
V. Gylys eina ir toliau Baltų 
Federacijos pirmininko parei
gas.

Šiuo būdu sudarytas tas 
taip svarbus politinis organas 
galės tikrai plėsti savo veiklą 
y.pąč panaudojant propagan
dos ginklą-nušviečiant pasau
liui apie pavergėjus ir ką jie 
yra atlikę Pabaltijo valstybėse 
— tą kruviną darbą ir pastan
gas sugriauti pasaulį, l ai ga 
lės pasiekti per vietinę spau
dą, Ikurioje turėtų kiek galint 
daugiau straipsnių talpinti 
apie baisias kančias ir skriau
das; toliau — paskaitos radio
fone ir nuolatinis bendradar
biavimas su vietos veikėjais pa 
sireiškusiais prieš bolševizmą.

Kasdien besiniaukiąs dan
gus audrai neša mums pragied 
rulius, o po to baisaus sukrė
timo tikrai sušvis laisvės sau 
lė pavergtiems kraštams. Čia 
budri Baltų Federacijos akis 
daug galės prisidėti laiku pa
spaudžiant skambutį į atitin
kamas duris.

Mokslo-technikot naujienis
IŠRASTA ATSPARI GUMA

Kaip žinoma, dirbtinė - sin
tetinė guma yra gaminama iš 
įvairių medžiagų, be ko kita—« 
iš pieno, ir nuo to par e.na jos 
rūšis. O rūšis yra labai svar
bus dalykas, dėl kurio dieną 
ir naktį dirba laboratorijos, 
vedamos pačių žymiausių iš
radėjų.

Guma mūsų laikais yra pir
mos rūšies reikmuo, reikalin
gesnė už duoną.

JAV žemės ūkio departa
mentas išrado naują sintetinę 
gumą, kuri esanti geresnę net 
už natūralią ar 'kitas žinomas 
sintetines gumos rūšis. Ji yra 
atsparasnė sausam karščiui, 
vandeniui, orui, aliejams, šal
čiui ir ne taip greit susidėvi. Ji 
pavadinta „lactroprene BN‘ ‘ 
ii pagaminta iš cheminių jun

ginių, gaunamų iš pieno ir ku
kurūzų cukraus. Gumos sūdė 
tis gali įvairuoti keičiant tų che 
mikalų proporciją.

Lactroprene BN greičiausiai 
bus panaudota aliejaus indų 
uždarams, automašinų trans
misijoms šaldytuvuose, gumos 
maišams gaminti ir aliejų tan
kams iškloti.

APIE ACTH VAISTUS
ACTH yra naujai išrsatas 

vaistas, gaminamas iš posme- 
geninės — pituitannbs liau
kos, kuri yra galvos kaušo bal 
nelio įdubime.

Tas vaistas yra pagarsėjęs 
kaip priemonė gydyti reuma
tizmui, ypač sąnarių reumatiz
mui.

Bet, pasirodo, ACTU labai

— Dieve, — šūktelėjo Billis su panieka. — Nejaugi Jūs 
pagalvojot jog aš Jumis nepasitikiu. Dieve! Aš perdaug Ju
mis tikiu, kad turėčiau kokios baimės“.

' — Aš nuimsiu tokiu atveju Jums tvarsčius. . ., — jeigu 
Jūs pasiruošęs.

— O. K.!, — tarė Billis. — Aš nei kiek nesijaudinu.
— Papasakokit, sakysim', kol aš dirbsiuš man savo ne

laimę, — tarė po kiek laiko gydytojas.—Tuo užimsit man — 
mano mintis, o tarp kitko aš niekad nesupratau Jūsų atsi
tikimo.

— Apie tai nėra daug ko pasakoti, — pradėjo Billis — 
Aš esu vedęs ir turiu tris vaikus, kaip kad mano žmona ra
šė Jums savo laiške, žodžiu, aš žinojau, kad turiu smarkiai 
dirbti, kad išlaikyčiau savo vietą. Jie atleidinėjo vyrus iš 
fabriko kiekvieną dieną, bet aš daviau sau žodį, kad su ma
nim tai neturi atsitikti. Ir aš kartodavau sau vis dažniau, 
kad aš turiu dirbti smarkiai ir naudotis kiekviena proga, ka
dangi esu žmogus su atsakomybe. Aš kaliau sau, 'kad nega
liu būti atleistas iš darbo, nežiūrint kas beatsitiktų.

— Nuleiskit rankas, Billi, — tarė švelniai gydytojas. 
— Kalbėkit kiek tinkamas, bet rankas laikykit ant kelių.

— Man rodos, kad aš persistengiau; — tęsė Billis. — 
Man rodos, kad aš visumoj perdaug plėšiaus pagliau. . . Ta
da tas grąžtas sprogo į bene tuziną skeveldrų ir apakino ma
ne, nors aš iš pradžių nežinojau, kas man atsitiko. Na, kas 
toliau, jūs jau žinote, daktare. . .“

— Tai buvo žiauru,-tarė gydytojas. Jis tyliai atsiduso 
ir palingavo galva. — Tai įkarti nesėkmė.

— Galbūt tai atrodys kvaila, — tarė Billis, — ką aš da
bar pasakysiu, bet mai<e maudžia vieną kartą tai pasakyti ir 
išrauti iš savo krūtinės. Nes nėr pasauly nieko tokio, ko aš 
nenorėčiau padaryti tokiam žmogui kaip Jūs; ir aš apie tai 
ilgai galvojau. Dabar štai kas man norisi vieną kartą pasa
kyti: Jeigu Jums kada manęs prireiktų, bet kam, tarkite 
man tiktai žodį, ir aš atlėlksiu viską trenkęs į šalį, nesvarbu, 
kur bebūčiau. O kai aš sakau „kam bebūtų“ aš turiu ome- 
nyj „viską, kas bebūtų“ įskaitant ir savo gyvybę. . . Mane 
vis maudė Jums tai vieną kartą pasakyti.

— Aš įvertinu tai, atsakė gydyto jas,-ir aš žinau, kad 
Jūs kalbat netuščiom.

— Aš tik norėjau Jums tai pasąkyti, — tarė Billis.
Užėjo akimirka tylos; tada gydytojas prabilo atsargiai:
— Visa, kas galėjo būti padaryta žmogui, — buvo jums 

padaryta, Billi, ir nėra reikalo galvoti, Ikad operacija nepa
vykus. Bet kartais tai neišdega, kaip karštai mės bemėgin- 
tumėm.

ŽYDO KNYGA APIE LIETUVĄ IR VILNIŲ.
1943 m., dar tebevykstant 

Antrojo pasaulinio ikaro mū
šiams, I. Cochen Philadelphi- 
joje, JAV-bėse išspausdino 
530 psl. knygą apie Vilniaus 
žydus (Vilna, by Israel Co
chen. Philadelphia, Tne Je
wish Publication Society of 
America, 1943).

Kaip žinome, Vilnius buvo 
vienas iš reikšmingiausių žy
dų kultūros centrų, bendraja
me Lietuvos istorijos fone ap
žvelgia Vilinaus žydų gyveni
mą per kelius amžius. Labai 
yra įdomu pažvelgti į tai. kaip 
žydai vertina tą laiką, kai Vii 
nius buvo grįžęs nepriklauso
mai Lietuvai 1939 m.

Autorius iš karto nurodo, 
kad Lietuvos valdžioje žydai 
pajutę todeį palengvėjimą, ko
kio nebuvo pažinę anksčiau.

1939 m. prasidėjus karui, 
Vilniuje prieglaudos j.eškoję 
daug pabėgėlių, jų tarpe ypač 
daug žydų. Vilniui atitekus 
Lietuvai, jos valdžia tvarkin
gai ėmusi rūpintis pabėgėliais. 
Jos globoje buvęs sudarytas 
koordinlacinis ^komitetas iš: 
Amerikos Jungtinio žydų ko- 
.miteto, Amerikos raudonojo 
kryžiaus, Lenkų šalpos komi
sijos ir Lietuvos raudonojo kiy 
žiaus atstovų. Lietuvos val
džia skirdavusi paramą, prily 
gusią 50 nuoš. iš užsienio gau
namų lėšų.

Žydų gyvenimą sunkinusios 
antisemitinės riaušes, kurias 
kėlę „endekai“, t. y. lenkų na
cionalistai.

Vilniaus žydų delegacija nu 
skubėjusi Kaunan, kur jai mi- 
nisteris pirmininkas Jonas 
Černius ir vidaus reika-.ų mi- 
nisteris Kazys Skučas užtikri 
nę, kad netvarka būsianti už
gniaužta.

Lietuvos valdžios laikysena 
žydų atžvilgiu buvusi tolerar 
tiška (one gratifying toleran
ce). Ji paskelbusi žydų kalba 
atsišaukimą į Vilniaus žydus, 
garantuodama teisių lygybę. 
Ji patvirtinusi vieno žydo pa
skyrimą viceburmistru. Ji lei 
dusi vėl pasirodyti „Viiner Ta 
geblatt“ ir 2 kitiems žydu laik
raščiams. 4 Vilnaius gatvės 
buvusios pavadintos žinomų 
žydų rašytojų ir žymaus žy
dų visuomenininko Dr. Šaba- 
do vardais. Lietuvos ministe- 
riui Maskvoje buvę palesta iš 
rūpinti iš Sovietų valdžios grą 
žinimą tam tikro skaičiaus žy
mių Vilniaus žydų, kurie buvo 
deportuoti Rusijon. Tad Vd- 
niaus žydai, tiek nuolatiniai 
gyventojai, tiek atbėgėliai, ne 
žiūrint pasunkėjusios materia
linės padėties ir kartkartėmis 
pasireiškiančio „endekų* chu
liganizmo, jautėsi čia ypatin
gai laimingi (particularly for 
tunate), ypač kai girdėjo apie 
savo tautiečių vergiją, kančias 
ir badą nacių valdžioje. Au
torius apgailestauja, kad to
kia tarytum idiliška pa ietis 
(seemingly idyllic state of 
affairs) staiga pasibaigė. Lie 
tuvą okupavus bolševikams.

(KKL).

gerai gydo naujagimių, ckze- tiktai ligoniams gydyti, bet ir 
mą, nuo kurios ligšiol repap- 
iastai sunku buvo gydytis. 
Kaip teigia gydytojai, nauja
sis vaistas ACTH suteikia grei 
tą pagalbą mažiems kūdi
kiams, sergantiems kamdnan- 
čiais egzemos niežais.

Kai kurie kūdikiai ir gimsta 
su niežtinčiais šašais. Panau
dojus ACTH, niežulys pra
nyksta.
ELEKTRONAI PRITAIKY

TI GAUDYTI ŽUVIMS
Amerikos lėktuvų statymo 

bendrovė Bendix pagamino 
elektroninį prietaisą, į į-uii at
simuša elektro - magnetinės 
bangos nuo žuvies vandenyje. 
Tuo būdu prietaisas nuro lo, 
į:ur tinklą mesti.

GARSĖJANTIEJI VAISTAI
Antibiotiniai vaistai, ka’p 

streptomycinas, penicylinas, 
aureomycinas, terramycinas ir 
kiti, vis labjau pradeda garsė
ti. šiuos vaistus naudoja ne

gyvuliams auginti ir v.galams 
gydyti.

Savo metu pagarsėjęs kan
didatas į „raudonus“ Ameri
kos prezidentus — Wallace — 
smarkiai giriasi šių, vaistų pa
galba išvedęs labai geras viš
tų veisles, kurios greit auga, 
daug kiaušinių deda ir duoda 
daug mėsos.

Tūlas botanikas labai sėk
mingai pradėjęs gydyti auga
lų ligas taip pat šiais vaistais.

Dabar Amerikos farmerlai 
pradėję gyvulius šerti terra- 
mycinu ir aureomycinu, nuo 
kurių gyvuliai labai, greit au
ga. Be to, jauni gyvuliai, še
riami antibiotiniais vaistais, 
esti sveikesni ir nepalygina
mai daugiau išgyvena, negu 
paprastai, nenugaišta.

Šie faktai privedė prie ’.o, 
kad Amerikos žemdirbystės de 
partamen(tas išleido potvar
kius, kaip antibiotiniais vais
tais šerti gyvulius, kiek tų vais pe ras nemažą pasisekimą, 
tų jiems duoti ir tt. J. J-tis.

— Aš dėlto nesijaudinu, — atsakė ramiai Billis, —.nes 
aš pasitikiu. Aš žinau, lygiai taip pat tikrai, kaip kad štai 
sėdžiu šičia, kad tada, kai Jūs man nuimsit tvarsčius, aš ma
tysiu Jūsų veidą.

— Jūs galit nusivilti, — lėtai pratarė gydytojas. — Ver 
čiau priimkit dėmesin šitą galimybę. Nesidarykit sau per- 
aukštų lūkesčių.

— Aš vien pajuokavau,—tarė Billis. — Man nesudaro 
jokio realaus skirtumo, kaip Jūs atrodote. Aš juokavau taip 
kalbėdamas. — Jis vėl nusišypsojo. — Užmirškit tai, — ta
rė jis, — užmirškit.

Mažos, jautrios gydytojo rankos ilsėjos ant kelių. Jis 
pasilenkė priekin ir pažvelgė pacientui į veidą. Jo akys pri
prato prie tamsos ir jis galėjo aiškiai išskirti Billio bruožus. 
Jis uždegė mažą, gaubtą lempelę, dengdamas ją tarsi sky
du savo plaštaka. Jis atsiduso, papurtė ir galvą ir perbraukė 
sUsimąstęs k^ktą.

— Ar jūs taip pat turitevaikų, paklausė Billis.
Gydytojas nuėjo prie lango. Jis truktelėjo nedrąsiai 

virvelę; storos užuolaidos persiskyrė ir be garso nuslydo j 
šalis.

— Aš turiu tris dukreles, — atsakė jis.
Rudens saulė smarkiai įsiveržė kambarin, paklodama 

šviesų keturkampį įžūlai aslą, nuplieksdamas Billio rankas, 
jo šiurkštų atloštą veidą ir sieną užpakaly.

— Tai tau, keista! Aš turiu tris berniukus. Tos kartos 
Jūs negalit suklysti

— Štai kas žmonių vadinama sutapimu, — pasakė gy
dytojas.

Jis vėl grįžo prie savo kėdės ir atsistojo tarp Billio ir 
saulės šviesos. — Jei norit, jūs galit dabar pakelt rankas — 
sunkiai pratrė jis.

Billis pakėlė savo gauruotas dėmėtas alvva rankas ir 
užsidėjo ant smilkinių. Jis kalbėjo su nuostaba.

— Tvarščiai juk jau nuimti, ar netiesa, daktare?
— Taip!
Gydytojas linkterėjo galva ir nusigręžė į šalį. Stipri sau 

lės šviesa vėl tvykstelėjo į Billio platų, geraširdišką, slaviš
ką veidą.

— Dabar, kai atgaunu regėjimą, aš nebijau Jums pa
sakot — tarė Billis, — kad aš tik smarkavau sakydamas, jog 
nebijojau. Aš buvau mirtinam išgąstyje didesnę laiko dalį, 
daiktare; bet man rodos Jūs tai irgi žinojot. Štai kodėl aš 
šiandien, man rodos, elgiaus kaip vaikas. Kaip palengvėjo 
atgavus jį atgal ir žinant, kad aš vėl galiu matyti. . . Jūs ga
lit bet kuriuo metu uždegti šviesą. . . Aš pasiruošęs

Gydytojas nieko neatsakė.

J TORONTĄ ATVYKSTA
Birželio 16 dieną Toicnto 

sportininkų klubas „Vytis“ pa 
sikvietė „Dainavos“ ansamblį 
su naujai pastatytu K. Velič
kos veikalu „Nemunas žydi“.

Šitas ansamblis yra apvaži- 
nėjęs ^daugybę lietuvių koloni
jų Vokietijoje. Dabar ansarnb 
lis, vedamas muz. Stp. Sodei
kos ir aktoriaus K. Veličkos, 
kuris Lietuvoje buvo Vilniaus 
Dramos aktorius ir Lietuvos 
Filharmonijos Liaudies an
samblio režisierium, atsikūrė 
Čikagoje ir Sekminėms pasta
tė K. Veličkos „Nemunas žy
di“. Birželio 16 d. „Dainava“ 
gastroliuos Toronte. Sekite 
skelbimus ir nepraleiskite pro 
gos atsilankyti spektaklyje.

MIRĖ„KALEVALOS“ 
VERTĖJAS?

Pasklido žinios, kad Ltetuvo 
je miręs kanauninkas Adolfas 
Sabaliauskas - Žalia Rūta.

A. Sabaliauskas buvo gimęs 
1873 metais Papilyje. Kuni
gu buvo daugely vietų, bet pa 
skutiniu Lietuvos nepriklauso 
mybės laiku buvo vyr. kariuo
menės kapelionu ir Kauno jgu 
los bažnyčios rektorium.

A. Sabaliauskas buvo pilna 
žodžio prasme ^Kultūrininkas, 
nemėgo aukštų ir pelningų pa 
reigų, bet mėgo visokį meną, 
kūrybą, pats rašė ir ypač daug 
rinko tautosakos, dainų, liau
dies instrumentų. Iš suomių 
kalbos išvertė suomių liaudies 
epo veikalą „Kalevala“. Surin 
ko ir išleido su gaidomis didelį 
lietuvių liaudies dainų ir gies
mių rinkinį. Ypač vertingi jo 
senoviniai dainų ir giesmių rip 
kiniai su kanklėmis, skudučiais 
ir t. t.

Kun. A. Sabaliauskas net ir 
komunistinių okupantų ma
žiau buvo persekiojamas. Prieš 
tą tikrai kultūringą kunigą, tu 
rėjusį didelį autoritetą, aukš
tai tolerantingą asmenį ir aukš 
tą dvasininką nelengvai kilo ir 
okupantų ranka.

IŠLEISTA NAUJA KNYGA 
ANGLIJOJE

Knygų leidykla „Pradalgė“ 
šiomis dienomis išleido naują 
knygą J. Steinbeck romaną 
„Tarp pelių ir vyrų“. Knygą 
iš anglų kalbos vertė K. Balė
nas. Spausdino „Nida“ spaus
tuvė Coventryje. Pasirodžiu
sią knygą recenzentai vertnia 
labai palankiai, ir atrodo, kad 
ji lietuviškos visuomenės tar-

kultorwWkroj^ika
„DANAVOS“ ANSAMBLIS

— „Gabijos“ choras, veda
mas muziko J. Diryelio, Bosto 
ne gegužės 20 dieną pastatė 
M. Petrausko „Birutę“.

— „Keleivis“ gegužės 30 
dieną mini savo 45 metų su
kaktuves. Šis Amerikos lietu 
vių socialdemokratų laikraštis 
naudojasi plačiu populiarumu. 
Sveikiname sukaktuvininką ir 
linkime sėkmės.

— „Vienybė“ atšventė savo 
60 metų sukaktuves. „Vieny
bė“ savo istorijos bėgy buvo 
daugelio redaktorių redaguo
jama ir kelis kartus keitė savo 
politinę kryptį; buvo ir dien- 
laščiu. Dabar „V“ redaguoja 
J. Tysliava. Linkime sėkmės.

— Latvių istorininkas K. 
Stalsans parašė veikalą apie 
Vilniaus krašto lietuviškumą

— Lenkijoje mirė, repatria 
vęs iš Vilniaus, garsus foto
grafas Bulhakas, kuris Vilnių 
je turėjo turtingiausi Vilniaus 
ii viso jo krašto vaizdą rinkinį.

— Lietuvos baleto solistė, 
dirbusi tremtyje drauge su Lie 
pinu, Detroite atidarė baleto 
studiją.

NAUJI RAŠTAI
Adam Midkewicz. THE 130 

OKS OF OUR PILGRIMA
GE. Transliation by J. K. 
Tautmyla. „Draugas" press, 
Chicago 8, Ill. USA. 1950 ;n.

Gražiai išleistoje knygutėje 
vertėjas pradžioje duod i Ado 
mo Mickevičiaus gyvenimo 
duomenų ir daro neilgą jo kū
rybos apžvalgą. Vertėjas, 
iliustruodamas Mickevičiaus 
kūrybą, duoda kaikurių pavyz 
džių, kuriuose kalbama apie 
Lietuvą, Mickevičiaus apdai
nuotą didele meile.

Vertimas darytas iš lenkų 
kalbos. Pirmąją leidinio dalį 
sudaro The Books of Our Pil
grimage ir antrąją dalį — The 
Books of the Lithuanian Pil
grims.

Visas vertimas į anglų kal
bą padarytas gražiai, sklan
džia kalba, bet pats reikalas 
yra persenęs, turįs daugiau is 
torinę reikšmę ir istorinę ver
tę. Tiktai iš šios pusės ir ver
tintina knyga.

Kadanjgi Adomas Mickevi
čius buvo didelis laisvės kovo
tojas, kentėjęs už tai cai.o per 
sekiojimus ir dėl to turėjęs ap 
leisti tėvynę ir ilgus metus gy 
venti tremtyje — Prancūzijo 
je, pagaliau, vykdant kovas už 
laisvę, ir tose kovose kristi, — 
tai ta prasme leidinyje yra gra 
žiu minčių.

— Mano senukė buvo atėjus vakar manęs aplankyti, — 
tęsė Billis. Ji sakė, kad jie paliko man mano darbo įmonėj. 
Aš liepiau jai pasdkyti, jog aš pribūsiu pirmadienio rytą. 
Aš būsiu toks laimingas, kad grįšiu, vėl dirbti. . .

Gydytojas tylėjo ir Billis, pabūgęs, kad jo žodžiuos nu
skambėjo nedėkingumas, greitai pridūrė:

— Aš turėjau gerą poilsį per tas pastarąsias savaites 
ir visi buvo pašėlusiai man geri, bet aš noriu dabar vėl grįžt 
darbn. Aš šeimos žmogus ir turiu atsakomybę. Mano žmo
na bei vaikai mirs badv, jeigu aš jais nepasirūpinsiu, ir aš le 
galiu leist sau veltui eikvoti laiko. Jūs, man rodos, žinot, kaip 
esti su Jūsų paties-užsiėmimu.

Gydytojas priėjo prie durų ir atsargiai pratarė;
— Slauge. . . slauge, įeikit verčiau dabar vidun.
Jinai tuoj pat įėjo, priėjoprie stalo ir atsistojo šaila va

zos su astrais. Po valandėlės ji pažiūrėjo atikštyn ir pažvelgė 
į Billio veidą. Be tvarščių jis tarodė visiškai skirtingai, net
gi jaunesnis negu ji buvo maniusi. Jo akys buvo apvalios, 
nesudrumstai skaisčios, keisto šviesiai riešutinio atspalvio. 
Jos kažkaip švelnino jo šiurkščias rankas, masyvų smakrą ir 
tankius pasišiauišiusius plaukus. Jos keitė, jai rodėsi, jo vi 
są išvaizdą ir ji suprato, kad jei ji nebūtų mačiusi jo akių, 
ji niekad nebūtų teisingai suvokusi jo charakterio ir nebūtų 
turėjusi nė mažiausio supratimo, kaip jis atrodė žmonėm, 
kurie pažinojo jį prieš nelaimę. Jai taip jį bestebint ir be
galvojant, jis vėl nusišypsojo, pąpūte lūpas ir pasuko galvą 
gydytojo pusėn.

— Kas gi Jums? — prklusė priekaištaudamas. Kogi 
Jūs laukiat? Negi Jūs rengiatės įbrukt man skardinį indelį 
ir pieštuįkų glėbelį. — Jis vėl nusijuokė;

— Na, pirmyn, dktare! Nelaikykit manęs tokioj įtam
poj. Kaipgi aš sužinosiu, kaip Jūs atrodot, jeigu Jūs neuž- 
degsit šviesos.

Gydytojas nieko neatsaJkė. Billis išskėtė rankas, pasi
raivė patenkintas, paspurdėjo kėdėje ir jam beveik pavyko 
atsisukt veidu į slaugę, kuri tebestovėjo šalia stalo. Jis šyp
sojos ir linkčiojo linksmai į tuščią sieną, per jardą į kairę 
nuo tos vietos, kur laukė p-lė Connors.

Gydytojas prabilo:
— Aš esu maždaug penkių pėdų, aštuonių inčų ūgio, — 

pradėjo jis saivo rfedrąsiu, gailiu balsu. — Sveriu aš apie 175 
svarus, taip, kad Jūs galit įsivaizduot, Ikoks aš turiu būti ru
builis. Sekantį pavasarį man sueis 52 metai ir aš imu plikti. 
Aš dėviu pilką eilutę ir esu apsiavęs rudais batais. — Jis stab 
telėjo akimirkai, tarsi pasitikrindamas savo paskutinį kons
tatavimą. Aš pasirišęs šiandien mėlyną kaklaraištį su baltais 
taškeliais.
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MŪSUWPORTAS
PABALTIEČIAI „DIDŽAJA1 TĖVYNEI“ LAIMI 

PERGALĘ

Kaip „rusai“ Paryžiuje laimėjo krepšinį.
Paryžiuje šiomis dieuomisliodavo, kaip višta vise: 

įvyko Europos krepšinio obm 
piada, kurią susidomėjimas nu 
vo gana didelis. Ypač kad e;i 
cialiai dalyvavo ir Sovietų Są
jungos krepšininkai. Tai la
bai būdingas dalyvavimas, cha 
ra'kterizuojąs ne tiktai Rusi
jos — „didžiosios tėvynės“ 
— sportą, bet ir. . . moralę, 
teisingiau — jos visišką nu- 
smukimą. O faktai štai kokie.

Sovietų Sąjungos krepšiniu 
kus sudarė: du lietuviai — 
Stepas Butautas, gimęs Kau
ne 1925 metais ir Justas Lagu 
nevičius ir trys estai. G 
sa ta „rusų“ komanda 
kaip dieną : ruso nė 
bendrai Rusijos piliečio nė vie 
no. Vieni pabaltiečiai tiktai.

Ta „rusų“ komanda ’airnė- 
jo pirmąją vietą. Antrą vietą 
laimėjo čekai ir trečią — pran 
cūzai.

St. Butautas — geri^u-is ko 
maudos žaidėjas. Apie jį dau
giausia rašė visi Paryžiaus 
laikraščiai, dėjo jo nuotrau
kas ir šaržus: jį spauda vadi
no krepšinio karalium (ne dik 
tatorium. . .).

Nemažai komplimentų teko 
ir J. Lagunevičiui

Mudu su K. bandėme lietu
vius prašnekinti, bet nesise
kė. Šiuos „rusus“ buvo apsu 
pę dideliu stipriai suglaustu ra 
tu 
ir 
sų

TAUTOS FONDUI ____
Kanados Lietuvių Benduornenės Montrealio L. O. Komite tok WT~ ClK^

to vykdyto aukų rinkimo vajaus Tautos Fondui /'a B J L-•. jį%/ M. J gTĮ M \ V L y

2. Kudžmaitė Elena.
Kudžma Vyt. . . . .
Navikėnas Juoz. . . . 
Liet. Kariuom. Kur. 
-Sav. S-ga Kanadoje 10,—

1. Pagal aukų lapą Nr. 1. 
(rinko Kanados Lietuvių Tau 
tinės Sąjungos Montrcabo sky 
1 ius) aukavo:

3.
4.
5.

.įkus.
Iš sporto stadiono vėl suriš
davo į autokarą ir •— į Sovie
tų Rusijos ambasadą, kur juos, 
matyt, gerokai „pamasažuo
davo“. . .
\ Buvo pagunda pasiūlyti 
jiems pasilikti laisvajame ]>a- 
sauly, bet nieįkaip negalima 
buvo prieiti, prisiartint.

Tiesa, šie „gerausieii iš ge
riausiųjų“, pavieniui yra geri. 
Jie taip ir žaidė, kaip solistai 
Jie visai nesusižaidę. 
visumoje jie nesudarė net vie
ningos komandos. A1n.F1' ■■ orai 
juos sumaltų į dulkes. Ir mū 
sų tremtiniai juos tikrinusiai 
nesunkiai nugalėtų. Čekai 
prancūzai ir turkai parodė žy 
miai gražesnį žaidimą. jeigu 
jie laimėjo, tai daugiauva dė
ka Butauto. Bet „rusai“ tik
rai nesudarė įdomesnes 
maudos. Ir su čekais tie 
sai“ vos-ne-vos ištesėjo 51 
prieš 50.

Bet. . . kaip rusams ne gėda? 
„Didžioji tėvynė“ iš „buržu
azijos nualintų“ Pabaltijo 
valstybių semiasi visas jėgas, 
nesigėdina net Lietuvos ir Es 
tijos vardus savintis it skinti 
Pabaltijo valstybių tauTi pa
galba sau laurus?! Tai jums 
ir „didžioji tėvynė“. Paryžietis 
MONTREALY LIETUVIAI 
KREPŠININKAI SUSITIKS 

SU LATVIAIS
Šį šeštadienį, birželio 2 die

ną, 7 valandą Aušros Var u 
parapijos salėje įvyks pirma
sis šiemet lietuvių krepšininkų 
susitikmas su latvių krepšinin
kais. Kas domisi sportų, šios 

■ rungtynės visiems bus ido- 
r da- mios-

‘alp ir vi 
Aišku 

”ieno ir

visoki treneriai, masažistai 
enkavedistai, kurių su mii- 

sportininkais paba itiečiais 
buvo atvažiavę bent penkis 
kartus daugiau, negu pačių 
žaidėjų. Juos — lietuvius li
estus — atveždavo Į sporto 
aikštę autokaru, išleisdavo per 
„angelų sargų“ šarengą :i

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI DE PICK-UP

P AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

'— ______ e_____J
MONTREALIS 2836

Todėl

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabužius. 
Taip pat išvalome apsiaus 
tus nuo lietaus uždedami 
jiems „Drex“, kad neper- 
leistų vandens ir duotu 

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:

(rinko Lžetuvos Kariuomenės 
Kūrėjų - Savanorių sąžunga 
Kanadoje) aukavo:

1. Lapinas Al..................... 30,—
2. Kęsgailos J. ir St. . 10. —
3. Drevinskienė . . . 2.—
4. Juodviršienė J.............. 3,—

$ 35,—
(Pinigai įnešti Tautos Fond.

Atst. kvit. Nr. 141).
2. Pagal aukų lapą Nr. 2

(rinko Katalikių Motor u Sa-
jungos Montrealio skyri 1S).

Aukų lapas grąžintos tuš-
čias.

3. Pagal aukų lapą Nr. 3.
(rinko Montrealio skautai-
-tės).

Aukų lapas grąžintas tuš-
čias.

4. Pagal aukų lapą Nr. 4
(rinko Kanados Lietuvių Ta-
rybos Montrealio skyrių1-) au
kavo:

$
1. Juodelis Petras . . . ■ 5,—
2. J. Rėvas .............. 0,5
3. Pilypaitis Alg. . . . 2.—
4. K. Lukas ............ JO —
4. Jonelis Alb................ ■ 2,—
6. Niaura Alb............... 2,—
7. Ramanauskas J. . . . • 2,—
8. Bagdžiūnas Br. . . • 1,—
9. Rutkauskas Pov. . . L —

10. Otto Kazys .......... • L —
11. Latvys Jon................ 7.__
12. Gasiūnas Alf........... 2,—
13. Jurėnas J................. 0 __
14. Keturkaitė V. . . . ■ 5,—
15. Kardeliai E. ir J. . ■ 5,—

ir toliau kas mene:
po $ 1,—.

16. Meilutis J................ . 1.—
17. Rukšėnas G. . . . . 3.—
18. Judzentavičiūtė V. . . 1 ,■ -
19. Remeikaitė Sk. . . • 2,—
20. Bulota Juoz. . . . 1,—
21. Žukas Ant.................. 1 —
22. Vanagas VI.............. . 1.—
23. Jazokas Br............... . 1.—
24. Poškus Meč. . . . 2.—
25. Šulmistras Jon. . . L —
26. Šulmistraitės E. ir I >. 2.—
27. Katilius Br.............. • 3,—
28. Paukštaitis Pr. . . . . L—
29. Juškevičienė P. . . . . 1.—
30. Girinis L..................... • L —

M 65,50
(Pinigai įnešti Tautos Fond.

atst. kvito Nr. 104).
5. Pagal aukų lapą Nr. "

S 25,-—
(Pinigai įnešti Taut. Fon 

do Atst. Kanadoje — kvit. Kr 
140).

6. Pagal aukų lapą Nr. ' 
(rinko Montrealio Ateitinin
kų kuopa) aukavo:

MWAMS

1. Čižaitė Jdv

$
■ • L— 
. . 1,— 
. . 0,50

1. Andriulis Jon. . .
2. Striaupis Kost.
3. Ankuctavičiūtė A.
4. Maksriūnas St.. . .
5. Vasiliauskas Vyt. .
6. Vaitonis Vid. . .
7. Sitkauskas Kaz. .
8. Piečaitytė S. ...
9. Ladyga Jon. . . .

1 ,— 
. . 2, - 
. . 0,50 
• • L—

$ 9,— 
(Pinigai įnešti Taut. Fondo 

Atst. Kanadoje — k<it. Nr. 
131).

7. Pagal aukų lapą Nr. 7 
(rinko Akademinis Sambūris)

Aukų lapas grąžintas tuš
čias.

8. Pagal aukų lapą Nr. 8 
(rinko Kanados Lietuvių Są
jungos Montrealio Skyrius) 
aukavo:

S
1. L. Balzaras ... . . 5,—
2. Toliušis ..................... 5,—■

$ 10,—
(Pinigai įnešti Taut. Fondo 

Atst. Kanadoje — kvic. Nr. 
152).

9. Pagal aukų lapą Kr. 9, 
(rinko Lietuvių Susivienijimo 
Amerikoje Montrealio 
Kr. kuopa) aukavo:

< Į 23

1. Adomaitis Jonau
$
1,—

$ L— 
(Pinigai įnešti Taut. Fonde 

Atst. Kanadoje — Kvir. N r. 
153).

10. Pagal aukų lapą Ni. 10 
(rinko Montrealio Siuvėjų Or
ganizacija).

Aukų lapas grąžintas tuš
čias.

11. Pagal aukų lapą Nr 11 
(rinko Amerik. Lietuvių Darb. 
Draugijos 35 kuopa).

Aukų lapas negrąžintas.
12. Pagal aukų lapą Nr. 

(rinko Lietuvių Atgimimo 
jūdžio Montrealio Skyrius) 
kavo:

12
Sa
au

1. Lukoševičius Juozas 1

ŽIESTA KOKYBE-ŽEMA KAINA
Siuntiniai j Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER U S PARCEL POST.

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą

Kaina Ū. S. dol.

J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majauskas.

Allard Tr. 1135

7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.
/ 
►

SUPERIOR REAL ESTATE Co
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.
J. Alide Blais, 29—4ieme o 

Avenue, Ville Lasalle. ii 
TR. 7849.

į ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

i IMPERIAL ALTO COLL1SSION
j G K E R A I T I S,
į Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį
1 spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iŠ namų ar iš su-
1 gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 
j ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
: — Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — 

KEEL ST. TORONTO, Ont.--------561

Edmond COURCHESNE

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W.» KAMB. 308 

TEL. HA 4607 MONTREAL.

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
y2 sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos 
1sv. kakao 
1 sv. šokolado 
jZ> sv.arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio 
1% oz. j. pipirų 
4 oz. kokoso 

s/ą oz. kardamono 
1oz. cinamono 
1 oz. majorano 
1^4 oz. paprikos

Nr. 14 
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado
5 sv.m. p. kavos
10 sv. cukraus
12 plyt, bulijono
3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavo-s
1 sv. Aliaskos

Salmon
% sv. kakao

4 sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv.saldainių

% arbatos

Nr. 18 
$ 9.80

Nįt. 19
$ 9.50

Nr. 20

$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.______
Kava Į visus pakirtus de
dama po 1 sv. skardinėse.

12 sv. gr. k. taukų

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarti Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

Edouard ffiCKDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W.» KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.

30 d.B I R Ž E L I S

1 P Pamfilijus, Galinda, Daujotas.
2 Š Marcelinas, Erazmas, Ąžuolas, Aukšte.
3 S Klotilda, Dievelta.

4 P Pranciškus, Vendrė, šekšnas.
5 A Bonifacas, Meletė, Kerštautas.
6 T Norbertas, Mėta, Tauras.
7 K Povilas, Robertas, Milda, Šilgaila.
8 P Medardas, Akytė, Merūnas.
9 S Primas, Felicijonas, Vorilė, Mažvydas.

10 S Margarita, Vingėla, Kantminas.
11 p Barnabas, STirgelė, Dainius.
12 A Bazilidas, Rūta, Ramūnas.
13 T Antanas Pad., Minkantė, Kunotas.
14 K Bazilijus, Pomeda, Butrim is.
15 P Vitas, Modestas, Švarnas.
16 s Kvirinas, Julita , Jūra, Kate girdas.
T7 s Marcijonas, N'auburė, Daumantas.
18 p Efremas, Žaizdre, Gimbutas.
19 A Gervazas ir Protazas, Gegužė.
20 T Silverijus, Spanguolė, Žadvainis.
21 K Aloyza, Rezeta, Vadulis.

P Paulinas, Ramunė, Laimutė.
23 Zenonas, Vanda, Arvydas, Pūtėjis.
24 „S Jonas Krikšt., Gegė, Jaukantas.
25 P Vilhelmas, Prosperas, Baniutė, Mantminas.
26 A Jonas ir Povilas, Viltautė, Jaunius.
27 T Ladislovas, Norgailė Gediminas.

K 1 reniejus, Gailė, Tautgaila.
’.9 P Petras ir Povilas, Giedrimė.
30 Š Benedikta, Uogelė, Tautginas.

Mėnulis: 4 d. — jaunus: 12 d. — priešpilnis; 19 d 
pilnatis: 26 d. — delčia.
Saulė: 3 d.: teka — 4.16: sėsta — 7.40; 10 d.: te 
4.13 ; sėsta — 7.45 : 1, d.: teka — 4.12 ; sėsta — 
24 d.: teka — 4.13 ; sesta — 7.50.

5.
6.
7.
8.
9.

. . 1,—
. 1 —

• • 1,—
. . f.—

L—

2. Šimelaitis Pranas
3. Jocas Juozas . .
4. Kudžma A. ...

Gorys Iz................
Balsys Leopoldas
Šukys Matas. . .
Lukoševičius Juozas 1,—-
Pakulis Juozas . . 5,—

10. VI. Ivanauskas .... 2,50
11. Teodora Čipkuviene 10,—
12. Baltuonis P. . 2,—

? 2
(Pinigai įnešti Tauto 

do Atst. Kanadoje — k. 
121).

13. Surinkta auka

50
Fon- 
. Nr.

<9;

Šventės minėjimo metu Pla
teau salėje.

(Apyskaita 
atskirai) .

buvo paskelbta

S 178,07 
(Pinigai įnešti Taut. Fondo 

Atstovybei Kanadoje — Kvi
to Nr. 130).

Viso ..S 351,07
(Trys šimtai penkiasdešimt 

vienas doleris ir 07 et).
............Stp. Kęsgailą,-.;.“.

K o m i t e t<^ 4? 1 *■
............. M. ■

Iždirifcffca§j“33n “

> jin ist ann DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKROqp§^&%a
L. ARMALIS — '

209 Dolhausic Str. Apart. 4. Brantford, Ont. | 
I 

Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 
greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.

Laikrodžius siųskite paštu registruotu siuntinėliu, nei, 
tas yra pigu, saugu ir patogu. Pataisęs grąžinsiu naš

tų, kartu su sąskaita už atliktą darbą.

DANUTĖ STRAZDAITĖ

670 Annette St., Toronto, atidarė

PETER PAN BEAUTY SHOP
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek
madienius) galima susisiekti telefonu: JU 1905.

D ė m e s i o !
Hamiltonas - Ontario

Fotografuojame vestuves, 
darom portretus, vaikų nuotraukas, reprodukcijas senų 

dokumentų, fotografijų etc.

IŠPILDOME PUIKIAI IR PIGIAI..

„ONTARIO FOTO STUDIO”
622 Barton St. E. Tel. 5-6156. Mamilton, Ont.

... ■■■■■jĮf TTT-. -ryt zzzr_rryę=r-. 3C*.—  —trw

Lietuvis laikron <,mk.;s, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rjverview Ave.( Verdun, Montreal, Que, Tel, 
TR 2060, prijma pataisymams įvairius laikrodžius.

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

Kreiptis vakarais po 6.33 vai
■M...........—... i. |„U||i ■Įn—MaBUM
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RAUDONASIS „TAIKOS APAŠTALAS“ LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ TARPE.

nalistu ir Hitlerio sąjunginin
ku Stalinu.

3. Apie buvusias vokiečių - 
- nacių koncentracijos stovyk
las mes gerai žinome, bet žino 
me ir tai, kad visa Sovietų Są 
junga yra didžiulė koncentra
cijos st-kla ir „tautų kale
mas’ ’. Kasdien sov-se darbo 
stov-se ir kalėjimuose miršta 
ir nukankinami tūkstančiai ne 
kaltų žmonių. Visos rusų-ko- 
munistų pavergtos tautos ir 
žmonės ten nekalba apie 
„amžiną taiką“, bet kaip tik 
laukia karo ar kokio kitokio 
pasikeitimo ir kraugerio Stali
no likvidavimo.

4. Rusija viena niekuomet 
nebūtų laimėjusi karo jei ne 
USA pagalba ginklais, karo 
medžiagomis ir tt. už 11 mi- 
liardų dolerių. (Čia „raudona 
sis" nutraukė sakydamas, kad 
paskolą Sov. Sąjunga jau se
niai atidavė). Gi, Koiejoje, 
kraujo liejimui sustabdyti tik
rai reikia rinkti parašus ir sius 
ti „prašymą“, bet Stalinui, o 
ne valdžiai, nes nuo Stalino 
priklauso pradžia ir tolimesnio 
karo eiga.

5. Kiek naujieji kanadiečiai 
žiną iš kitų pasakojimų apie 
depresijos laikus, tai tie laikai 
buvę daug kartų geresni už 
normalius laikus Sovietų Są
jungoje. Kas dėl mokesčių, tai 
Sovietų Sąjunoje tokių rūpes
čių nėra, nes darbininkai ne
turi nuosavų namų, gyvena 
kelios šeimos viename kamba
ryje, neturi „karų“ nei pinigų 
banke. Čia dar plačiau buvo 
paaiškinta apie nepalyinamai mo studija. F ' 
žemesnius uždarbius ir darbi- lietuviška (koplytėlė, 
ninku darbo išgyvenimo sąly- smūtkelis atvežtas iš Lietuvos 
gas Sovietų Sąjungoje. (Žmo- ■ 
nės dešimtmečiais nematę svies 
to, mėsos, nuplyšę ir tt.).

6. Jei „mielas kaimynas“ gi 
riąs Sovietų Sąjungą, rai ko
dėl ten| nevykstąs. Čia pat pa 
pasakojama keli bandymai giįž 
ti į Sov. Sąjungą, o taip pat ke 
lėtas pavyzdžių, pavaizduojan 
čių sovietų „laisvę“.

Nežinia kaip ilgai būtų 
diskusijos - pasikalbėjimas 
kęs, jei vienas iš lietuvių 
būtų pastebėjęs, kad parašus 
daug kas mielai padėtų, jei bū
tų parašai renkami už tai, kad 
pakartų Staliną... Pasikalbėji 
mas baigėsi. „Taikos apašta
las“ užsigavo ir koliodamasis 
nuėjo savo keliais. Į jam duo 
tą pasiūlymą pasižiūrėti litera

Lietuviškame kaimely

Sault-Ste-Marie, Ont. Du 
lietuviai — naujieji kanadie
čiai vieną gražią šeštadienio 
pavakarę dirbo darže, vakari
nėje miesto dalyje, vadinamo
je Bay-view. Šis priemiestis 
viso miesto gyventojų yra ži
nomas tuo, kad dauguma gy
ventojų čia yra slavų kilmės ir, 
kas blogiausia, nemaža iš jų 
yra „raudoni“.

Taip jiems besidarbuojant, 
juos rusiškai užkalbino vienas 
senas ukrainietis emigrantas, 
gyvenąs toje pačioje gatvėje. 
Kaimynas pasiūlė lietuviams 
pasirašyti taip dažnai spaudo
je minimą „taikos petici ją“, ku 
rią jis pavadino „prašymu vai 
džiai, kad nebūtų karo. . “ Pa
sirodo, šis raudonasis „taikos 
apaštalas“ šiek tiek žinąs apie 
komunizmo tėvus — Marksą, 
Engelsą ir Leniną. Taip pat ži 
nąs Dachau, Buchenvaldo irkt 
koncentracijos lagerius, Katy- 
no žudynes (žinoma, tai skai
to nacių - vokiečių, o ne rusų 
darbui) ir kit. Jis daug pri
pasakojo apie sunkius depre
sijos laikus Kanadoje ir apie 
dabartinį nenormalų kainų ki
limą, apie tai, kad kasmet mū
sų mieste valdžia išvaro rš na
mų per 100 namų savniinku, 
Jkuie nesumoka mokesčių ir tt.

„Raudonasis kaimynas“ ypa 
tingai piktinosi „ameikonų ag
resija“ Korėjoje ir primygtinai 
kartojo, kad kiekvienas pado
rus žmogus turi savo, pasirašy 
nsu prisidėti prie nereikalingo 
kraujo liejimo Korėjoje, kuris 
gali virsti III-čiu pasauliniu 
karu. . . Apie Il-rąją pasauli
nį karą jis prisiminė tik tiek, 
kad tai buvo laimėtas vienų 
rusų, o amerikonai tyčiomis 
delsę II-rojo fronto sudary
mą. ..

Paklausę, kada jis atvykęs į 
Kanadą, ir sužinoję, kad tai 
buvo 1910 metais, jam trum
pai taip atsakė:

1. Niekuomet komunizmo 
nemačius ir jo ant savo kailio 
nepergyvenus, negalima ąpie 
jį kalbėti. Jeigu tai daroma, 
tai, turbūt, daroma už pinigus, 
arba reikia būti komunistinės 
propagandos auka.

2. Hitlerio ir jo vokiškojo 
nacionalsocializmo niekas iš 
tremtinių — komunizmo aukų 
— negiria, bet tai visa yra ma 
žo vaiko nusikaltimai, palygi
nus tai su didžiuoju tautų
smaugėju ir didžiausiu krimi- tūros su paveikslais apie Sta-

Leidomės į kelionę, į. . . Lie posesijos teritoriją -r- 130 ak- , 
tuvišką kaimelį, kurį senokai riJ plotą. Įdomu, kad jų žemė j 

je aptiktas auksas — uolieno- 
se, kurios užima nemažą plo- 

Ar apsimokės tai eksplo- , 
Bet .

jau garsina dailininkai Tamo- . 
šaičiai.

Nemažą mūsų „krovinį“ — 
du pp. Veselkas, p. Steponai
tytę, agr. Vasiukevicių ir ma
ne — mašina vežė nesunkiai.

Kas bent kartą yra važiavęs 
viešu keliu nuo Monerealio į 
Toronto, tas žino, kad šis ke
lias jau tiktai ne automobilių 
susisiekimui ir, pagaliau, joks 
kelias. Vietomis jis stačiais 
kampas eina pagal vien
kiemių ribas, kaip Lietuvoje 
tarpvienkieminiai keliukai; vie 
tomis jis tiek susiaurėja, kad 
sunku prasilenkti dviem maši
nom, o eina jų virtines, kad net 
keturiais takais užtektų.

Nenuostabu, kad šiame ke
lyje beveik nesti dįenos, kad 
neįvyktų katastrofa.

Norėdami greičiau 
tikslą, spaudėme, net 
suaimanuodavo: „Tai 
tai Dievo Apvaizda ; 
gyvus 
kaimelį' 
dome vos gyvą ar mirštautį 
šoferį, nenoromis tempą teko 
sumažinti. . .

Nedavažiuojant 15 mylių li
gi Kingstono, „šaly kelio — 
vieškelėlio“ pamatėme spalvin
gą pastatą. Tai, pasirodo, čia 
esama to lietuviško kaimelio.

Pp. Tamošaičiai mus pri
ėmė išskėstomis rankomis. Jų 
čia, pasirodo, jau apsitvarkyta 
ir įsikurta. Namas praplėstas 
ir viename sparne yra šeimi- 

■ ninku biblioteka, kitame audi

tą. 
atuoti, parodys ateitis, 
auksas tikrai yra.

Kitoje teritorijos pašonėje— 
upė ir ežeras, o prie ežero va
sarnamis, kuriuo galės pasinau 
doti atostogaujantieji. Vasa
rojimui čia tikrai graži vieta. 
Įdomu, kad kaimynystėje 
kia didžiulis viešbutis — 
toranas, kurio savininku 
pat kalba lietuviškai.

Pasisvečiavę arti paros, 
žome į Montreal}. Kayi 
Tamošaičiams seksis plėsti tą 
Lietuvišką kaimelį, dar paaiš
kės. Vieta čia tikrai graži ir 
patogi, nes prie pat Montrea- 
ho - Toronto vieškelio, upės, 
ežero ir miško. K. L.

vei- 
res- 
taip

grį- 
pp.

tos 
tru 
ne-

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Avej arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadie niais po pamaldų.

IKCKIhKIMES 4hGIlSK4]
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie 
dolerius mėnesiui.

!

Lietuviška moterų kirpykla |
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri- 5 

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ

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

pasiekti 
kai kas 
jau tik
sli mus 

nulydėti į Lietuvišką 
. .. Bet kai kelyje .a-

GERIAU BŪTŲ RIMČIAU.
Vancouver, B. C. Gražioje 

Pacifico pakrantėje, akmeni
nių kalnų papėdėje, pavasario 
gėlėmis pasipuošęs stūkso se
nas žvejų ir miškininkų mies
tas — Vancouveris. Uždarbių 
dėka čia prisirišo nedidelė sau 
jelė ir mūsų tautiečių, kurių di 
desnė dalis jau seniai atvykę 
ir neblogai įsikūrę.

Nors Caucouverio gamta žy 
di, bet mūsų tautiečių tarpe pa 
sitaiko dagių, nuo kurių tenka 
nukentėti jų paliestiems.

Vancouveriečiai, bendrai sa 
kant, neblogai tarpusavy sugy 
vena, bet jų tarpe pasitaiko ir 
nesusipratimo.

Gaila, kad mūsų tautiečių tar 
Priešais namą — pe esti tokių žmonių, kurie knr 

kurios

— jau aptrūnijęs. Tai tikra 
lietuviška koplytėlė. Ir su
prantama, nes abu pp. Tamo
šaičiai 
dicijų 
meno 
meną.

Dideliu susidomėjimu ap
žiūrėję pp. Tamošaičių rezi
denciją, apžiūrėjome ir visą jų

yra liaudies meno tra- 
palaikytojai, liaudies 

perkėlėjai į modernųjį

tais ir nesusivaldo.
Audros Sūnus.

WINNIPEGIEcIU 
DĖMESIUI!

Birželio mėn. 2 d. 8 vai. vak. 
Lietuvių Klubo salėje, 240 Ma 
nitoba Avė., įvyks šokių vaka 
ras su alumi ir skaniais užkan 
džiais.

Visi tautiečiai 
šiai dalyvauti ir 
leisti vakarą.

K. L. B. Winnipego

Įžanga 1 dol.
prašomi 
linksmai

gau 
p ra

WINNIPEGAS TORONTE 
Rašo Ona✓ *

Išgyvenę Winnipege dauge 
lį metų, sugalvojom pakeisti 
gyvenamą vietą į Toronto.

Čia atvykus, pirmos dienos 
buvo lyg ir liūdnokos, kol dar 
miestas buvo mažai pažįsta
mas ir neturėjom įsigiję nuo
savo namo. Dabar gi apsipra 
tom ir šis Kanados didmiestis 
— Toronto, mums lyg ir arti
mesnis. Gal todėl, kad į čia 
plaukia iš Winnipeg© mieli ir 
artimi lietuviai, 
romis pagalvoji 
taip toliau bus, tai 
beliks Winnipege?

Dar begyvenant 
ge, teko pergyventi 
lonių staigmenų: 
dienos proga, tai 
tai vardo dienos

Ir štai šiemet 
gegužės ūdienos rytą pasiža 
dinus įeinu į salioną ir randu: 
stalas papuoštas rožėmis, do
vanos ir prie jų Motinos die
nai kortelė su parašais: „Win 
nipegiečiai dypukai“. Kažin 
klkos graudus jausmas užlie
jo širdį, 
dinama, 
„dypukų 
met jau 
nipegiečių naujųjų ateivių da 
lis mane ir čia surado. Po pie 
tų susirinkom daugiau irgi bu 
vusių winnipegiečių, išsikalbę 
jom, išsidainavom ir didžiau
siam mano nusiminimui skirs- 
tėmės namo. Išsišnekėjus apie 
dabartines Winnipego nuotai
kas ir sekant spaudą, nenoro
mis kyla klausimas: kas gi pa 
galiau įvyko su Winnipego 
liet, kolonija?

Dar tik 8 mėn. kai mes esą 
me palikę Winnipegą. Ka
dangi tame mieste esame pra 
leidę didelę gyvenimo dąlį, tai 
vis tik tenka dažnai jį prisi
minti, drauge ir jo žmones, 
(kuriuos pažinti progų buvo la 
bai daug.

Paliekant mums Winnipe- 
gą, atrodė, kad buvom mylimi, 
buvo suruoštos išleistuvės, ko 
kių iš viso ir nesitikėjome.

Bet štai, tik palikus Winnipe 
gą, Winnipego koresponden-

Kartais neno 
žmogus, jei 

kas gi ir

Winnipe- 
daug ma 

tai Motinos 
gimtadienio, 
proga ir tt. 
jau Toronte

Winnipege buvau va 
nežinau 

mama“.
Toronte vistiek win-

ar vertai, 
Ir ,Štai, šie-

Urbonienė.
tas „Tėv. žib-uose“ rašo: „Iš
vyko pp. Urbonai. Nors p. Ur
bonas buvo socialistinių pažiū 
rų, bet buvo didelis tolerantas 
ir tt.“ Ir taip norėtųsi pasa
kyti : Korespondente, šitokio 
jūsų smulkaus lietuvių gru
pavimo pasėkos, Winnipege 
jau matyti ir aiškiai matyti, 
kas į laikraščius pliekia.

Pav., apleido Winnipegą tū 
la p-lė V. R., kad ji buvo pri 
sidėjus prie poros parengimų, 
tvarkoj, bet kam gi taip gar
binti tokį asmenį, kuris ištik
tųjų nieko nenuveikė. Bet ko 
dėl gi liko pamirštas toks p. 
Julg. Račys, kuris Winnipege 
buvo toks: reikia ruošti minė
jimas „p, J. Rašys sutvarkys'1, 
reikia vargonininkui choro: 
„skambint Jurgiui Račiui, jis 
sugaudys žmones“, trūksta 
chore basų: „reikia prašyt Jur 
gis, jis sutiks pagiedoti arba 
padainuoti ir basu“, (nors jis 
yra tiktai tenoras), ir visus du 
su puse metų taip ir taip. Tai 
kodėlgi Winnipeg© korespon
dentas nutyli apie šį W-go liet, 
kolonijos sumažėjimą? Išvy
kus p. Jurg. Račiui į Windso- 
rą, Winnipegas tikrai sumažė
jęs. Toliau išvyko dvi sesutės 
A. ir G. Saimininkaitės, ku
rias aš pati ir ištraukiau iš to 
nedėkingo miesto.

Žmonių tenai yra ir gerų, 
bet jau keletas, ypatingai, ku 
rie vadinasi save koresponden 
tais, tai jau perdaug neteisin
gi!

Tos mergaitės daug yra dir 
busios visuomeniniam darbe, 
nežinau, ar apsėjo bent koks 
minėjimas ar parengimas be 
panelių Saimininkaičių Win
nipege.

Winnipeg© korespondentai, 
jei jau rašot, būtų labai gerai, 
kad rašytumėt bent pusę tei
sybės, o ne taip, kaip pro jū
sų akinius atrodo.

Jei teisybė nenorima rašyti, 
tai kam dar terliotis, geriau vi 
sai nerašyti.

Buvusi winnipegiete
Ona Urbonienė.

lino gaujų darbus Lietuvoje, 
jis tik ranka nuomojo.

Ar nevertėtų Bay-view prie 
miestyje gyvenantiems lietu
viams - naujiesiems kanadie
čiams daugiau susidomėti an
tikomunistine propaganda, per
kant ir dovanojant ar paskoli
nant savo kai kuriems kaimv- 
nams tokias knygas, kaip „Ge 
nocide“, „Raudonoji 1 
dė“ ir pan. J. Sk. Ont.

TEL. FI. 2682 2

LABAI SKUBU!
Tabako f ar mai skuibai 

kalingi du jauni vyrai, 
būti ir turį atlikti sutartį 
je. Mėnesinis atlyginimas 100 
dol., maistas ir kambarys. 
Harvsesto metu 10 dol. dienai. 

, „ Rašyti šiuo adresu : E. Damb 
žvaigž- rauskui, R. R. 2, Wardsville,

J. Sk. Ont.

Lietuviškoje
rei- 

Gali 
ūky

6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal.

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS, 

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažome vyriškus ir moteriškus rū
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P O. Box 294. Westmount, 

Quebec, DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefoną*:
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius 

sokias medžiagas.
20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS L IETUVIAMS!

- y ,. ■ TT --------a*—

7578. 
ir vi-

atlie-

!

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Už šaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.: TR 5535.

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA'

Knygą paruošė 
B H. Mačiulytė- 

augirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužslverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTĖS” Administracija, 
P. O. Box 22, Brockton, Mass.

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO6ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

RENE BOVRDAGES Reg‘d j|į PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

MAMERTAS MAČIUKAS I Alb. NORKELIŪNO AGENTŪROJE
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS | MONTREAL ENTERPRISE S^R E G * D .

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS.

SKUBUS PATARNAVIMAS
Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų 

Canados ir JAV vietovių. 
Adresas: kampas Mount Royal ir Brebeuf 
įėjimas: 4504 Brebeuf street.Telefonas FR 9141

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

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.

5637 Jeanne D'arc. St. Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que. Vakarais nuo 6 iki 10 v»l.

Telefonas: CL 2363.
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HAMILTON
BENDRUOMENĖS SUSIRINKIMAS HAMILTONE
Gegužės mėn. 20 d. Daina

vos salėje įvyko KLB Hamil
tono apylinkės visuotinis su
sirinkimas. Susirinkimą ati
darė valdybos pirmininkas p. 
Naikauskas ir pakvietė pirmi
ninkauti p. Giedraitį, o sekre
toriauti p. Petraitį.

Valdybos atliktų darbų apy 
skaitą padarė pirmininkas p. 
Naikauskas, pažymėjęs, kad vi 
sos bendruomenės pritarimas 
ir parama leido sėkmingai dir 
bti ir atsiekti gražių rezultatų. 
Iš svarbesnių darbų pažymėti 
na: Tautos fondui surinkta 
463,— dol. Kad šis darbas 
sėkmingiau vyktų, bendruo
menės valdyba paskyrė Stasį 
Bakšį Hamiltone' Tautos 
Fondo atstovu. Įvykdytas Vo 
kietijoj pasilikusiems šelpti va 
jus, kuris davė pinigais 567,— 
dol. ir daug drabužių, kurie 
sutvarkyti bus pasiųsti BAL 
Fui. Paremta šeštadieninė lie 
tuviška mdkykla Hamiltone 
paskiriant 25,— dol. Paskir
ta vienkartinė 25,— dol. ir dar 
surinkta 44,— dol. Diepholzo 
gimnazijai. Surengti minėji
mai Kariuomenės šventės, Klai 
pėdos prijungimo prie Lietu
vos ir Nepriklausomybės šven
tės. Surengti du vieši vaka
rai, iš kurių vieno vakaro gry
nas pelnas paskirtas Tautos 
Fondui. Per tą patį laiką įvy 
ko 8 valdybos posėdžiai, iš ku
rių du įvyko su organizacijų 
atstovais. Stengtasi draugiš
kus santykius palaikyti su pa- 
baltiečiais, ukrainiečiais ir len
kais.

Kasos stovis nuo 1950. XI. 
18. iįki 1951. V. 18: 
perimta iš b. v-bos $ 243,58 

gauta įv. pajmų . . $ 580,99

Viso . . . $ 824,57
Padarytos išlaidos 616,27 

dol. Kasoje yra grynais pini
gais 208,30 dol.

Sekančiuoju dienotvarkės 
punktu buvo valdybos sekre
toriaus p. Sudiko pranešimas 
dėl teisinės KLB Hamiltono 
apylinkės būklės, kurios neno
ri pripažinti centrinis LOK 
Montrealyje. Pereitais metais 
Hamiltone buvo sudarytas L 
OK ir veikė kol rugsėjo 23 d. 
buvo paskelbtas Bendruome
nės statutas. Paskelbus sta
tutą, Hamiltono LOK likvida 
vosi ir persiorganizavo į KLB 
Hamiltono apylinkę. Apie šį 
persiorganizavįmą buvo pra
nešta centriniam LOK, kuris 
gruodžio 5 d. prisiuntė raštą 
užklausdamas, kodėl atliktas 
persiorganizavmias ir kuo re
miantis. Valdyba į tai trumpai 
teatsakė, kad remiantis naujai 
paskelbtuoju statutu. Tačiau 
balandžio mėn. pabaigos raš
tu centrinis LOK tą persiorga 
nizavimą skaito atliktą netei
sėtai ir prašo vėl grįžti prie 
LOK. Valdyba į šį raštą atsa 
kė ilgu argumentuotu laišku 
ir to pasėkoj sušauktas visuo
tinis susirinkimas esamai pa
dėčiai apsvarstyti ir sprendi
mui padaryti. Susirinkime šie 
du raštai perskaitomi ir po to 
sekė ilgos ir gyvos diskusijos. 
Pasisakė visa eilė' asmenų. Iš
ryškėjo, kad daugumos nuo
mone . nebegrįžti prie LOK, 
nes valdyba savo darbais pa
rodė, kai gavusi nedėkingą pa
likimą, 'kad ir per trumpą lai
ką atliko visą eilę darbų. Be

Pirmoji geguižė-piknikas
Liet. - Latv. V-bės Draugija Londone, Ont. š. m. bir
želio mėn. 3 d. (sekmadie-nį) 1 3val. pp. gražioje vie 
toje DORCHESTER „DREAMLAND’’ salėje rengia 
linksmą gegužinę su įdomia programa.
Groja puiki kapela. Veikia turtingas bufetas, su už
kandžiais ir pasirenkamais gėralais. Iš Londono mies
to autobuso stoties „GREYHOUND”. Kampas Rich
mond — York Str. Išeina autobusai punktualiai 13 
vai. pp. Tolimųjų ir artimųjų apylinkių lietuviai ne
praleiskite šios pirmos progos. Atvykite — nesigai
lėsite !

Liet. - Latv. V-bės D-jos 
VALDYBA

to valdyba visuomet kviečia 
organizacijas talkon neatstum 
dama nei vieno pozityvaus pa 
siūlymo ar paramos. Gi grįž
tant atgal prie LOK šis gra
žiai pradėtas darbas būtų vėl 
išardomas ir bendruomenė vėl 
palikta ore kyboti.

Visiems kalbėtojams pasisa 
kius, prieita prie balsavimo. 
Balsavimas atliktas pusiau slap 
tai ir gauti rezultatai šie: pa 
silikti prie KLB Hamiltono 
apylinkės 53 balsai, persiorga 
njzuoti atgal į LOK 5 balsai 
ir susilaikė nuo balsavimo 6 
balsai. Tokiu atveju daugu
mos sprendimu paliekama veik 
ti KLB Hamiltono apylinkė.

Toliau sekė valdybos iškel
to pasitikėjimo ^klausimas. Tą 
klausimą pastačius balsavimui 
gavosi rezultatai: už valdybą 
57 balsai, prieš 0, susilaikė 4 
balsai. Tuo būdu valdyba sank 
cionuota ta pati ir jos atlikti 
darbai.

Valdyba visuotinio susirin
kimo įpareigota toliau aiškin
tis su centriniu LOK ir ginti 
bendruomenės nusistatymą.

Išsisėmus dienotvarkės 

punktams ir nebesant daugiau 
klausimų, susirinkimas, trukęs 
per 3 vai., baigtas dėkojant vi 
siems už atsilankymą.

JI. Dl.

SAUGOKIMĖS APGAVIKŲ
Pastaruoju laiku po Kana

dą pasipylė įvairaus plauko 
vertelgų siūlančių pirkti, ta
riamai už labai pigią kainą 
slaptai, be muito į Kanadą įvež 
tų laikrodžių. Jiems lengviau
sia sekasi apgauti tuos, kurie 
prisimena Vokietijoje speku
liantų be muito įvežtus ir ne
legaliai pardvinėtus šveicariš
kus laikrodėlius ir chronomet
rus.

Greičiausia tos pat rūšies 
spekuliantai ir čia bando pana 
siu būdu duoną lengvai pelny
tis. Vienas tokių spekuliantų 
aną dieną pasigyrė Hamiltone 
lietuviams pardavęs keliolika 
„Windsor“ ir „Misalla“ ran
kinių laikrodėlių po 35 dole
rius. Tikra tų penkiolikos ir 
septyniolikos akmenų laikro
dėlių kaina pas legalų Kana
dos laikrodininką įvairuoja

SURASK NORS VIENĄ 
naują skaitytoją, pade 
ai padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

PADĖKOS
MŪSŲ PADĖKA.

Mes dėkojame visiems Del 
hi Simcoe ir Tillsonburgo any 
linkės lietuviam, kurie suren
gė mums užuojautos pore. Iš
tiktųjų, mes niekuomet nebū
tume tikėję, kad tuiiin tiek 
daug gerų prietelių. Bet pa
sirodė kitaip. Štai gegužės 13 
d. netikėtai suvažiuoja tiek 

nuo 15 ligi 19 dolerių, o per
kant didesnį kiekį dar daug pi 
giau.

Tie laikrodžiai turi taip va
dinamą „pin-lever“ ir priklau
so pigiųjų grupei. Ar tie laik 
rodėliai iš tikrųjų nelegaliai į 
Kanadą įvežti, sunku pasaky
ti, tik viena tikra, tai kad tie 
spekuliantai neturį taip vadina 
mų „Pedlar’s Licence1, išsi
pirkę, kurių reikia kiekvienam, 
kuris panašiai prekiauja.

Geraiusias būdas tokių spe
kuliantų atsikratyti, pareika
lauti tų „Pedlar Licence“ iš
duotų vietos savivaldybės. 
Vienas mūsų tautiečių 
laikrodėlį paėmė ir papra
šė spekuliantą „Pedlar Licen
ce“ parodyti, o šiam atsisakius 
parodyti, ėjo prie telefono 
skambinti policijai. Spekulian 
tas, laikrodėlį palikęs, išsineš
dino.

Atsidėkodami šiam kraštui 
už teikiamą svetingą pastogę 
susilaikykime nuo rėmimo, vis 
tiek kokios bebūtų rūšies, ne
legalios /veiklos.

Račkauskas.

daug prietelių, kurie užvaldo 
visą ūkį ir besilinksmindami 
pasakė daug gerų linkėjimų 
ateičiai. Negana, kad linksmi
nos, bet gražių ir vertingų uo- 
vanjų atvežė. Ji pasiliks mūsų 
atminčiai ant visados. N lošir 
džiai dėkojam visiems dalyva
vusiems ir prisidėjusiems. Dau 
giausiai — rengėjams pp. Jak- 
nunams ir pp. Mateliams.

Dar kartą tariam ačiū vi
siems. S. ir. V. Bikai.

ONOS URBONIENĖS. 
PADĖKA,

Už pirktas man dovanas, 
gėles bei suruoštas vaišes Mo
tinos dienos proga širdingai 
dėkoju ponui Jurgiui Račiui, 
kuris specialiai atvyko iš 
Windsor į Toronto, p. Jonui 
Dambarui, p-lėms Saiminjnkai 
tems, p-lei Marijai Jakubėnai
tei ir mielam prieteliui Jonui 
Dudėnui, gyvenančiam tolimo 
je šiaurėje, už atsiųstą tokią 
puikią dovaną, taip pat ir ma 
no vyras Aleksas, širdingai dė 
kojam Jums.

Ona Urbonienė.

PAJIEŠKOJIftMI
LAIŠKAI JIEsKO 

ADRESATŲ
P. Jono Vizgirdo vardu 

gautas p. C. Piešiukaičlo laiš
kas iš Australijos. P. Jonas 
Vizgirda prašomas atsiliept; į 
„Nepr. Lietuvos“ redakciją: 
7722 George St., Ville Lasalle, 
P. Q., Canada.

— Jieškau Prano Stripinio, 
turimomis žiniomis, gyvenu
sio Toronte. Jieško Leonas 
Baltutis, gimęs Auksodės km., 
Laižuvos valsč. Mažeikių aps.: 
Atsiliepti šiuo adresu: L‘Ho- 
pital, (Moselle), 7a Rue de. 
Calvi, France, Leonas Baltu

tis.
ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per liet uvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002 

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir leŠt.

LIETUVIŲ KNYGYNAS „NEMNUAS“ 
kviečia visus užsisakyti vienintelį iliustr. satyros mė 
nesinį žurnalą „PELĖDA”.
Metinė prenumerata $ 4.00, pusmetinė — $ 2.50.
Kas atsiųs 40 c. gaus „PELĖDĄ“ į namus.
Nepamirškite išėjusio mūsų leidinio: Dr. Garmaus — 
„NEMUNO PAKRANTĖMIS“ apysakos už $ 1,25. 
Gavome iš Anglijos J. Steibeck. „Tarp pelių ir vyrų“ 
— $ 1,50, ir iš Vokietijos — Maceinos „JOBO DRA
MA“ — kaina $ 2,00.
Įsijunkite į knygų platinimo vajų ir reikalaukite kata
logų. Pinigus ir užsakymus adresuokite —

Lietuvių Knygynas „NEMUNAS“ 3143 So Halsted St 
Chicago 8, Ill. Tel. Victory 2 — 3314.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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

i CAPITOL FURNITURE CO.,
■ ! 391 St. Catharine St. W. Montreal. |
|Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų | 
8 ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. § 
J Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. S 
'j Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- § 
S tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. |
<! TEL. LA 8621. |

— jc » jc M x — " -,<e=a—t=se="c=^fr-J— •

DOMAS BUČINSKAS
I. GENERALINIS APDRAUDEJAS J

[
Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 

apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

[
Skambinkite telefonu arba užeikite:

Antradieniais ir ketvirta-
Kasdien: dieniais nuo 8 iki 10 vak.

I
Nuo 9 ryto iki 7 vak. 3664 St. Famille St. 5

Tel. Fa 6844 Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

---------wwr-^f— ■ — •'P- — 1 •»-: if----------—V I aat ‘'r

VIOLETA JURIENĖ
kviečia visas lietuves atsilankyti j

MOTERŲ
KIRPYKLĄ

Mandagus, greitas patarnavimas. Lietuvėms nuolaidos.
Kreiptis telefonu: CA 9500.

GERB. VISUOMENĖS ŽINIAI PRANEŠU, 
kad dėl perkrovimo darbu ir laiko stokos naujų kliientų 

iki 1951 m. gegužės pabai gos priimti nebegalėsiu.

JONAS J. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS
907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

~~u ~h x ........ ------------------------------------

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

./OA.45 INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 

> kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS 

geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 
į SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.

Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.
Telefonas: ME 8522.

L——M M V M ■ M M  

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Verdun Ave ir 
Banantyne Ave netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

i
 PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS 

LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTOTaiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 

J genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
) Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

LIETUVIŠKA

BALDL KRAL1LVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

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

SAV. J KAMICHAITIS. PATARIMAI VELTUI

Siuntinys N r. 1—$ 6.70
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Z sv. cukraus 
l sv. margarino 
Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70

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.

Pristatymas trunka apie 15—20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
) c v Šokolado

2 sv. kiaulinių taukų
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
1 sv. šokolado
2 sv. cukraus

Siuntiny* Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus 
1 sv. marmelado

Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado

Siuntiny* Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių

1 sv. kiaulienos meaua
2 gab. tualet. muilo 
biuntiny* Nr. 19—4>9.95
4 sv. rūfytų lašinių
1 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50

5 sv. rūkytų lašinių

3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.
Siuntiny* Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų .............. $ 5.25
C. 15sv. kiaulinių ta«-“

kų . $ 8.00
Siuntinys Nr. 94
B. 8 av. bičių med. $ 5.00
1. 5 sv. margarino $ 3.70
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VISI I TORONTO

„DAINAVOS” Ansamblis, vadovaujamas Stp. Sodeikos
Š. M. BIRŽELIO MĖN. 16 D. 8 V. V. EATON AUDITORIJOJE STATO :

NEMUNAS ŽYDI"
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GASPARO VELIČKOS 2-JŲ VEIKSMŲ MUZIKALINĖ PJESĖ.
Režisuoja AUTORIUS, šokiai A. VALI'šĄITĖS IR L. GRIGALIŪNAI'! ĖS, instrumentalinė dalis B. PAKŠTO, dekoracijos dailininko P. KAUPO.

BILIETŲ KAINA : 2,00; 1,50; 1,00 — galima įsigyti iš anksto lietuviškose krautuvėse ir valgyklose.

Rengia : LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS „VYTIS“.
MK- " MX XX-------------- XX- ” 'XX

Nepriklausomos 
Generalinis Konsulas Įgal. 
min. p. Vytautas Gylys į Mont 
realį atvyko penjktadienį vaka 
re ir buvo sutiktas KLCT ir 
KLB-LOKo pirmininkės p. 
Juškevičienės ir „NL“ redakci 
jos ir administr., dalyvaujant 
bendradarbiams.

Šeštadienį p. Konsulas Que 
en viešbutyje priiminėjo tau
tiečius interesantus. Vakare 
dalyvavo „NL“ sukaktuvių 
minėjime ir pasakė kalbą. Sek 
madienį dalyvavo Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioje pa- 
J. Kardelius ir po pietų lankėsi 
„NL“ redakcijoje. Daly
vavo jo ir buv. „NL“ redakto
rių garbei suruoštame pas pp. 
P. ir J. Juškevičius, gražiame 
jų bute, priėmime, kuriame da 
lyvavo per 40 asmenų — se
nųjų ir naujųjų ateivių lietu
vių visuomenės veikėjų. Sek
madienio vakare p. Konsulas 
per Windsor stotį išlydėtas į 
Toronto.

Viešnagės metu p. Konsulas 
spėjo gana plačiai apžiūrėti 
Montrealio miestą, aplankyti 
jo muziejus ir svarbesnes vie
tas.

JŪRŲ SKAUTAI 
MONTREALY

Teko sužinoti, kad Montre
alio leituviai jūrų skautai yra 
įsigiję didelį laivą, kurį, vado
vaujant inž. L. Balsiui, pradė
jo tvarkyti ir netrukus žada 
leistis j Šv. Lauryno upės pla 
tybes.

MONTREALIEČIA1! 
DĖMESIO,

Birželio mėn. 9 — 10 d
Akademinis Sambūris. Mont
realio skaučių „Neringos“ tun 
tas bei skautų vyrų.tuntas ruo 
šia bendrą Montrealio jauni
mo ekskursiją į Torontą.

Iš Montrealio išvykstama

Irena: 
darbo

Birute;

d.

IŠNUOMOJAMI
priekiniai geri kambariai ve
dusioms arba viengungiams.
357 — 8 avė, Ville Lasalle.

IŠNUOMOJAMI
du atskiri arba vienas dvigu
bas (kambarys (pageidaujama 
vedusių pora be vaikų) arba 
viengungiams su baldais ar
ba be baldų. Kreiptis vakarais 

po 6 vai. 82 — 7 Avė.
Ville Lasalle.

3725

2567 
metu

3472

GENERALINIS LIETUVOS KONSULAS MONTREALY.
Lietuvos penktadienį vakare, birželio 8 

d., o iš Toronto atgal — sek
madienį vakare, birželio 10 
d. Kelionė ten ir atgal 12 dol.

Norintieji ekskurisojje da
lyvauti prašomi užsiregistruo
ti ir įmokėti kelionpinigius iki 
gegužės 28 d. pas:

Naginionį Stasį: 5421 La
fond, Rosemount;

Zemlickienę Zofiją;
Bassit, HA 5979;

Kibirkštytę 
Montgomery, 
CH 9214;

Ciplijauskaitę
Hutchison MA 1741.

ATSIKURIA KAIKURIOS 
ORGANIZACIJOS

Teko patirti, kad Montrealy 
atsikuria kaikurios organizaci 
jos, kaip akademinis sąjūdis 
.^Šviesa“, o Varpininkų orga
nizacija ruošiasi plačiau išeiti 

lietuvių gyvenimą.

SPAUDOS BENDROVĖS 
„NEPRIKLAUSOMA 

LIETUVA“
akcininkų - šėrininkų susirin
kimas šaukiamas liepos 1 die
ną Montrealy. Tiksli vieta ir 
valanda bus paskelbta vėliau.

B-vės Valdyba.
SLA KUOPOS 

SUSIRINKIMAS
Mėnesinis SLA 123 kuopos 

susirinkimas šaukiamas birže
lio 3d., 12 vai. 15 min. Wil- 
librord 377. Prašomi ypač 
užsimokėjusieji, kad galėtų 
simokėti nario mokesčius.

MIRĖ SENELĖ.
Sena emigrantė p. Pinku- 

vienė šiomis dienomis mirė ir 
palaidota šį pirmadienį, gegu
žės 28 d. Montrealio kapuose. 
Mirusioji paliko suaugusius 
vaikus.

Tebūnie jai lengva Kanados 
žemelė.

DĖMESIO!
Violeta Jurienė kviečia vi

sas lietuves į naują moderni
nę „LUSTRE” moterų kir
pyklą: 288 Laurier Ave. W.

Lietuvaitėms specialios kai- 
nos. Greitas patarnavimas.

i

ne 
su

išnuomojami
keturi kambariai ir virtuvė — 
šviesūs, dideli, gražiame rajo
ne, priešais Botanikos sodą. 
Labai patogu su vaikais.
žinoti telefonu: TU 8233 iki

7 vai. vakaro

Su-

DU NAUJI VYRIŠKI
kostiumai 42-ro numerio, kiek

IŠNUOMOJAMAS 
dvigubas kambarys vedusiųjų 
porai (be vaikų) Verdune. 
Tairautis „National Restau- vienas trijų gabalų (dvi poros
rant“, 633 Church Ave., tel. Ikelnių ir švarkas) po 30 dol. 
TR 0141 nuo 12 vai. dien. iki arba du už 50 dol. Kreiptis 
12 vai. vakaro. adresu: 288 Laurier Ave W.

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Ville Lasalle.

P. ADAMONIS.A. GAURYS.

Lietuvos Atgimimo Sąjūdis, Toronto skyrius, š. m. bir
želio mėn. 2 d., 7,30 pp. UNF auditorijoje sezono 
uždarymo proga rengia paskutinį šio sezono

šokių vakarą
Įėjimas $ 1,—. Bilietų galima gauti „Laisvosios Lie
tuvos“ redakcijoje Harrison 145, telef. LO 0942 ir 
prie įėjimo, šokių metu veiks turtingas bufetas su 
'kietais ir minkštais gėrimais. Parengimo k-ja.

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS” DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

gegužės 26 d. lenkų salėje pra- nuopelnas, jų didelio patriotiz 
ėjo gražiai. Vakarienė šeimi- mo, jų susipratimo ir pasiau- 

Red. J. Karde 
įteikė

NL“ DEŠIMTMEČIO SUKAKTUVIŲ MINĖJIMAS
Nors laikas ir minėjimo są

lygos nebuvo palankios, bet 
bendrai imant minėjimas pra
ėjo gerai.

Minėjimą atidarė Kanados 
Lietuvių Tarybos Toronto 
skyriaus pirmininikas p. K. Ka 
lendra gražiu, objektyviu žo
džiu. Apibūdinęs „NL“ kūri
mosi sąlygas ir nelengvus eg
zistencijos kelius, labai gra
žiai p. Kalendra padėkojo pir 
miems „NL“ kūrėjams, bend
radarbiams ir palaikytojams. 
Daėjo iki tų, kurie prieš dve
jus metus bandė kenkti „NL“ 
norėjo panaikinti nepartiniais 
pagrindais sukurtą KLT ir dė 
jo pastangas, kad 
lemta likti sroviniu įrankiu, 
tarnujančiu tik vienai grupei 
žmonių. Linkėjo „NL“ dar 
gražesnės ateities ir laimingai 
sulaukti Nepriklts-isomos Lie
tuvos atkūrimo.

Po jo kalbos, p. Peseckas 
perskaitė Toronto LOKO svei 
kinimą ir tik ką gautą „NL“ 
redaktoriaus sveikinimą iš 
Montrealio minėjiman, susirin
kusios visuomenės.

Po to, pasirodė p. Verikai- 
čio vyrų oktetas, kuris publi
kai trims atvejais sudainavo 
apie 10 dainų. Oktetas šia
me minėjime atliko nuoširdžią 
talką, už ką jam priklauso di
delė pagarba ir padėka. Ok
tete nedalyvavo tik M. Nor
kus, kuris kartu su kitais iš- 
marašvo iš Montrealio seimo.

Šiuo savo pasirodymu okte 
tas įtikino, kad jis nėra vienos 
grupės, ir, kai reikia, jis patar 
nauja kiekvienam lietuviškam 
reikalui.

Savo kūrinius skaitė poetai 
P. Kozulis, B. Rukša ir sve
tys dr.'H. Nagys. Gražiai pa 
sirodžius Toronto poetams, 
svetys publikai labai patiko, 
nes mūsų tarpe stipresnių šios 
srities menininkų nėra buvę, i dienraštį, (kor.)

ėjo gražiai. Vakarienė šeimi
ninkių buvo paruošta tiesiog kojimo vaisius, 
puikiai, turtingai ir skoningai, hs buv. redaktoriams 

. auksinį sukaktuvinį „NL“ nu 
merį ir gavo iš minėjimo da
lyvių sutikimą pasveikinti ne
galėjusius atvykti buv. redak
torius, kaip lygiai ir Toronte 
dalyvavusius „NL“ minėjime 
tautiečius.

Iš svečių 
Vartų parapijos klebonas 
vas kun. dr. J. Kubilius, 
kėjęs, kad „NL“ eitų jos 
mųjų leidėjų nežymėtais 
liais ir taptų dienraščiu.

Montrealio ALOKo pirmi
ninkas St. Kęsgailą,, gražiai 
sveikinęs „NL“ sukaktuvėmis; 
A. Dikinis, Lietuvių Dramos 
Teatro Kanadoje vardu, pažy 
mėjęs „NL“ darbą kultūrinė
je srityje; dipl. inž. J. Bulota, 
budinęs lietuvių tautos savai
mingumus; p. Sirvydas, kons
tatavęs kaikuriuos mūsojo gy
venimo (keistumus; p. Pundžiu 
vienė, labai gražiai pažymėju
si, kad „NL“ eina kaip tiktai 
pirmųjų jos iniciatorių, steigė 
jų keliais, kurie yra njutiesti 
vienybės, tolerancijos ir di
džios tautos meilės principais. 
Sveikintojų eilę užbaigė J. 
Parojus, pareiškęs sveikinimą 
akademinio sąjūdžio „Šviesa“ 
vardu.

Ištisa eilė sveikinimų atidė
ta „NL“ skiltims.

Red. J. Kardelis, dėkoda
mas p. Dikiniui, dėkojo vi
siems artistams, kurie šiokiu 
ar tokiu būdu bendradarbiau
ja su „NL“ ir jai padeda: Lie
tuvių Dramos Teatro Kana
doje kolektyvui, scenos mėgė
jų grupei, vedamai p. Baraus
ko, solistams, muzikams ir 
chorui; dėkodamas p. Sirvy
dui, kaip žurnalistui ir bend
radarbiui, jis dėkojo visiems 
bendradarbiams — plunksnos 
meisteriams ’rašytojams, pub
licistams ir korespondentams, 
kurių „NL“ turi apie 250; dė 
kodamas parengimo vedėjai p. 
O. Lukošienei, padėkojo vi
soms ir visiems mieliems tal
kininkams: ponioms — Leknic 
kienei, Rukšėnienei.Kandižaus 
kienei, Linkūnienei, Pakštie
nei, Palubinskienei, Salalienei, 
Knystautienei, Ottienei, pane
lėms — O. Stankūnaitei, O. 
Lingaitytei, G. Matulytei, H. 
ir. O. Salalytėms, H. ir L. šul- 
mistraitėms, vyrams — K. Lu 
kui, J. Juškevičiui, J. Parojui, 
A. Pilypaičiui, H. Adamoniui, 
J. Meilučiui, Kandižauskui, A. 
Joneliui, K. Otto, K. Andruš 
kevičiui, St. Baltauskui, „Me 
lodijos“ orkestrui su p. Pieši- 
na pryšaky, ir, žinoma, visiems 
atsilankiusiems j minėjimą.

Redaktorius pasidžiaugė ir
padėkojo atvykusioms iš To- pat po rungtynių sportininkai 
ronto ir kitur pp. Pundžiams, ruošia šokių vaikarą su bule-

stalai servituoti meniškai.
Susirinkus gražiam būriui 

,,NL*' bičiulių, apie pusę de
vintos atvyko Generalinis Lie 
tuvos 
Gylys, kuris 
karštais plojimais.

„NL“ redaktoriui papra
šius, p. Konsulas į susirinku
sius tarė gražų žodį. Pasvei
kinęs „NL“, kaip sukaktuvi
ninkę ir pabrėžęs jos redkato- 
riaus patirtį, p. Konsulas pla
čiau apsistojo ties Lietuvių 
Tautos ir Lietuvos likimą lie
čiančiais klausimais. Dabarti
nę Europos, drauge ir Lietu
vos, padėtį palygina su pra
eities istoriniais faktais. Labai 
gražiai jis apibūdino tris di
džiąsias invazijas į Europą, 
kurios atrodė, ją sutriuškins: 
hunų, madjarų ir mongolų. Bet 
tie barbariškieji įsiveržimai bu 
vo sunai/kinti. Paskutiniajam 
mogolų — įsiveržimui kelią pa 
stojo Vytauto Did. Lietuva. 
Ir dabar Lietuva kenčia naują 
barbarijos įsiveržimą, analogiš 
ką aniems įsiveržimams. Bet, 
kaip ir anie, ir šis įsiveržimas 
bus- sunaikintas ir žmonija nu 
sikratys melu ir vergija, kurią 
neša šis įsiveržimas. O Lietuj 
va bus laisva ir nepriklauso
ma kitų tautų ir valstybių šei
moje.

Po p. Konsulo žodžio, pager 
biant Lietuvos nepriklausomy
bę, buvo sugiedotas 
Himnas.

Sekė trumpas, bet 
suotas — stiprus ir 
žodis KLCT pirmininkės p. 
Juškevičienės, kuri apibūdino 
„NL“ kūrimąsi ir tikslus. Ji 
suminėjo didžiuosius „NL“ šu 
lūs - rėmėjus. Paskui iš eilės 
kalbėjo visi buv. redajktoriai— 
V. Dagilis, M. Arlauskaitė, L. 
Girinis ir J. Kardelis. Jie su
minėjo kai kuriuos svarbius 
„NL“ kūrimosi, tobulėjimo ir 
gyvenimo etapus ir linkėjo, 
kad ji eitų jos kūrėjų nubrėž
tais vienybės ir tolerancijos ke 
liais ir žiūrėtų Tautos tikslų.

Be ko kita, red. J. Kardelis 
ypač pabrėžė didelius senųjų 
lietuvių ateivių nuopelnus: vie 
nybės iniciatyvą, politinės ir 
religinės tolerancijos svarbu
mą. Visa, kas liečia „NL“ ini 
ciatyvą, jos išlaikymą, didžiu
lius dėl jos rūpesčius — nak
tis nemiegotas, sudėtas aukas 
— visa tai yra senųjų lietuvių

Konsulas p. Vytautas 
buvo sutiktas

kalbėjo: Aušros 
Tė- 
lin- 
pir- 
ke-

Lietuvos

konden-
gražus -

B A L T I C A 
LIETUVIS BATSIUVIS. 
Pataisymai ir užsakymai. 

4666 Park Ave, Montreal.

Poetams pri'klauso didelė ir 
nuoširdi padėka.

Bendrai programa publika 
buvo patenkinta ir dėkinga. Pu 
blikos viso dalyvavo apie 250 
žmonių. Gaila, kad del rek
lamos stokos daugelis toron- 
tiečių nežinojo apie parengi
mą.

Sekmadienį, gegužės 27 d., 
lygiai 9 vai. p. Simonavičius 
prabyla tardamas porą žodžių 
dėl „NL“ jubilėjaus ir mikro
foną parduoda A. Pulkiui.

P. Pulkys, nuoširdžiai rim
tai ir jautriai skaito reporta
žą, apibūdinantį „NL“ nuo pat 
pirmojo numerio pasirodymo. 

NL“ būtų Paskui p. Steponaitienė teikia 
klausimus V. Dagiliui dėl „N. 
L.“ gimimo ir jos leidimo, į 
ką jis paeiliui atsakinėja. Pas 
kui, vėl A. Pulkys skaito nuo
tykius „NL“ prenumeratų rin 
kime ir p. Stepaitienė jautriai 
ir gabiai skaito M. Aukštaitės 
eilėraštį „Petys gi į Petį“, til 
pušį pirmame „NL“ numery
je. Tai niekad nepamirštamas 
pusvalandžio momentas.

A. Pulkys nuoširdžiai ir rū
pestingai įdėjo darbo ir paau
kojo laiko, bet užtai reporta
žas išėjo puikus. „NL“ minė 
jime teko susitikti svečių net 
iš Sudburio, Windsoro, Wel- 
lando ir Hamiltono. Vieni jų 
specialiai atvyko į minėjimą, 
kiti, atlankydami savuosius, 
nepamiršo ir „NL“ dešimtme
čio sukakties minėjimo atlan
kyti, susitikti su kitais „NL“ 
bičiuliais ir rėmėjais,- pasigro
žėti literatūros vakaru - kon
certu, pasidalinti įspūdžiais 
ir „NL“ paramai auką suteik
ti.

Malonu buvo girdėti, kaip 
nuoširdžiai rūpinamasi „NL“ 
reikalais, džiaugiamasi jos na
šiu tobulėjimu ir linkime jai 
dar našesnės ateities, lemian
čios iš savaitraščio išsivystyti

pp. Didžpinigiams, B. Snuibiš-tu, griežiant 
kiui, J. Petrauskui, St. Mačiū
nui, dr. Pociui ir visiems ki
tiems.

PARAPIJINĖS ŽINIOS
Leidžiamos Montrealio lie

tuvių tarpe žinios, kad šv. Ka 
zimiero parapija turinti leidi
mą statyti naują bažnyčią, yra 
nepagrįsti, nes tokio leidimo 
nėra ir, kažin, ar toks jai bus 
duotas.

Tuo pačiu 
kad lietuvių, 
pijos ribose, 
šv. K. parapijos 
pasiliks.

;Ši žinia yra gauta iš rimtų 
šaltinių. Pagiris.
KREPŠINIO RUNGTYNĖS 

SU LATVITIS.
Šį šeštadienį, birželio 2 d., 

7 vai. vak. Aušros Vai'ų pa
rapijos salėje įvyksta krepši- 

. nio rungtynės Montrealio lat 
vių su lietuvių komanda. Ten

nėra tikra žinia, 
gyv. A. V. para 
pinigai, sudėti į 

iždą, ten ir

: Melodijos džaz 
kapelai. Lietuvių ir latvių vi
suomenė, paremianti sportiniu 
kus, prašoma skaitlingai daly 
vauti. Įėjimas į rungtynes ir 
šokių vakarą — po 50 centų.

LAS sporto sekcija.
LAS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Birželio mėn. 3 d., sekma
dienį, 12 vai. 15 min Aušros 
Vartų parapijos salėje Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio Mont 
realio skyrius šaukia visuotinį 
narių susriinkimą valdomie
siems bei kontrolės organams 
išrinkti ir kitiems svarbiems 
reikalams aptarti. Narirms Ja 
lyvavimas būtinas. Kviečiami 
dalyvauti ir norintieji naujai Į 
LAS įstoti nariais.

Skyriaus Valdyba.
DARBO PASIŪLA.

Reikalingas prtiyręs prosin- 
tojas rūbų valykloje (Valet 
service). Pageidaujamu kad 
mokėtų atlikti rūbų pataisy- 

Teirautis 6543 Somerled 
Ave. Tel. WA 6655.

Pranešimas
KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS MONTREALIO SKYRIAUS INICIATORIAI ŠAUKIA VIEŠĄ SUSIRINKIMĄ Š. M. BIRŽELIO MĖN. 10 D. 3 VAL. PP. ŠiV.. KAZI
MIERO PARAPIJOS SVETAINĖJE. BUS RENKAMA NAUJA VALDYBA IR NAGRINĖJAMI SVARBŪS KLAUSIMAI. VISI KLT MONTREALIO SKYRIAUS NARĮ 
AI IR LIETUVIAI, KURIEMS NESVETIMI TAUTOS REIKALAI, KVIEČIAMI K UO SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI.

INICIATORIAI.
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