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RUOŠIAMASI NAUJAM KARUI IR TAIKAI
Vasara eina karštyn ir tarp 

tautiniai santykiai taip pat. 
Todėl susirūpinimas ginklavi- 
musi aktualėja. Šia prasme da 
romi dideli žygiai. Ypač veiks 
minga Amerika. Nors fabri
kai dar nėra paėmę karinių 
tempų, bet daugelis jau dirba 
karo reikalams.

Svarbiausia, kuo dabar rū
pinamasi, tai įsigyti bazių, už
tikrinti tam tikrą svarbių stra 
teginiu atžvilgiu punktų tikru 
mą.

Praėjusią savaitę šia krypti 
mi padarytas naujag žingsnis, 
nes

JAV susitarė su Danija 
dėl karo bazių Grenlan

dijoje.
Šis reikalas įeina į Atlanto 

Valstybių pakto rėmus, bet 
Amerika vis dėlto turėjo tvir
čiau užsitikrinti. Tokiu būdu 
dabar JAV turi dvi veik sava
rankiškas bazes — Islandijoje 
ir Grenlandijoje, — nekalbant 
apie bazes kitose vietose.

Gynybos srityje yra svar
bus JAV rūpestis —

pasiruošti efektyviai ginti 
Europą.

tikslu dabar Europoje 
JAV visų štabų virši- 
gen. Bradley, kuris pa

Tuo 
lankosi 
ninkas

lietuviai visame pasauly 
šią ir sekančią savaitę mi

nės Baisųjį Birželį.
Kaip ir įžangą šiam minėji

mui sudarė Lietuvos preziden 
to 
minėjimas, 
„Amerikos Balsą“, Lietuviai ir 
viso pasaulio lietuviams. Inž. 
A. Novickio žodžiais:

„Pradžioj jo veikimo cent
ras buvo Suvalkija, po to sekė 
Vilnius, Kaunas ir visa Lietu
va. Jis buvo kovotojas prieš 
tironiją ir priespaudą. Todėl 
jam teko būti ir kaliniu ir trem 
tiniu.

Savo kovai jis naudojosi gy 
vu žodžiu, organizavo įvairias 
tautines draugijas, laikraščius, 
spaudą.

Jis buvo tikras kovotojas ir 
dėl tautos sveikatingumo. Jis 
buvo daugelio tautos sveikatin 
gurnu besirūpinusių draugijų 
steigėjas. Jis buvo ir lietuvių 
kalbos turtintojas, tautosakos 
rinkėjas, medicinos žodyno pa 
rengėjas. Į Lietuvos nepri
klausomybės laikotarpį jis įžen 
gė kaip pirmaeilis valstybinin
kas, politikas. Steigiamo Sei
mo metu jam teko būti min. 
pirmininku ir stiprint Lietuvos

kovotoja dr. K. Griniaus 
transliuotas per

ronte, Hamiltone, Winnipege, 
Noranddje, Ottawoje, Londo
ne, Vancouvery, Wellande ir 
kitose lietuvių
Baisusis Birželis minimas visu 
atsidėjimu, kad Kanados tau
tos atkreiptų į tai ypatingą dė 
mesį ir suprastų tą pavtijų, ku
rį neša sovietinis komunistinis 
imperializmas. Ta proga tau-

nepriklausomybę ir karinėmis 
kovomis ir diplomatinėmis 
priemonėmis. Tada buvo pa
sirašyta taikos sutartis su 
Maskva, pagal kurią Rusija vi 
siems laikams atsisakė nuo bet 
kelkiu teisių į Lietuvą. . .

Kai 1926 metų birželio mė
nesį velionis buvo išrinktas 
respublikos prezidentu, jam 
teko tikrovėje vykdyti Mažo
sios ir Didžiosios Lietuvos su 
siartinimą — jis lankė Klaipė 
dos kraštą, užmezginėjo tie- 
siogius ryšius su klaipėdie
čiais lietuviais.

Ir pasitraukęs iš prezidento 
pareigų, daktaras Grinius pa
siliko veikliu tautos darbinin
ku, aktyviai dalyvavo visuome 
niniame ir politiniame gyveni
me“.

Šiemet Baisiojo Birželio 
minėjiman įsijungia pla
tesni žmonijos sluogsniai. 
Ypač Amerikoje. Minėji

mas daromas drauge visų tri
jų Pabaltijo tautų. New Yor
ke minėjimas daromas didžiau 
šioje ir populiariausioje Cor- 
negie Hali salėje, kur įkalbės 
žymūs JAV vyrai ir Pabaltijo 
tautų atstovai.

Kanadoje — Montrealy, To milionai jaunimo.

kolonijose —
Tik nukreipimas?

Vyriausybės vadai, dabar 
tvirtina, kad jie nesijaučia ne
laimingi dėl audros, kilusios 
dėl MacArthuro atleidimo. Jų 
nuomone, MacArthuras nukrei 

tiečiai informuoja savo pažįsta pęs visuomenės dėmesį nuo 
mus kitataučius ne tiktai pra- naikinančios RFC korupcijos 
nešimais, bet ir spauda — spe ir politikų su nusikaltėliais są 
cialiais leidiniais apie komunis junga, kas jų įsitikinimu, dau 
tinę santvraką ir valdymo me
todus.

Visi tautiečiai, kaip vienas 
žmogus, dalyvaukime demons 
tracijose, kad tuo parodytume 
visiems, jog tai, ko jie nėra pa 
tyrę, ko jie nežino, yra tai di
delis ir baisus pavojus.

— Pernai kinų raudonas 
diktatorius Mao paskelbė, kad 
tauta einanti su juo. Šiemet 
jis tos tautos jau nugalabijo 
apie milioną ir ruošiasi dar 
smarkesniems valymams.

— Komunistai šią vasarą 
sovietinėje Berlyno dalyje pro lį ugnies nuo Valstybės Sek-

pasaulinį retoriaus. Nešališkų stebėtojų 
nuomone, Achesono padėtis 
negalinti daug pagerėti ir Va 
šingtone tikima, kad jo atsista

giau grėsė partijai pralošti 
1952 m. rinkimus. Ir jie dabar 
tiksi, kad MacArthuro reikalas 
anksčiau išblės, kaip svarbus 
reikalas, galįs rimtai pakenkti 
1952 m. rudenį.
Stipresnis, bet arčiau durų?
Vyriausybės rėmėjai dabar 

pranašauja, kad Achesonas, po 
benato tardymo, išniriąs stip- 
iesnis, negu prieš tai. Tai di
džiumoje priskiriama JŠ v- 
kams, kurie savo smulkmeniš
kuose parodymuose rėmė vy
riausybę, tuo nutraukdami da

jektuoja padaryti 
komunistinio jaunimo sąskry
dį, kuriame dalyvautų apie 2

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausį NEWSWEEK periskop 

BrJttsntis-^r
tydinimas jau ne už kalnų-ma- 
rių. Achesono artimieji kalba, 
kad jis apsisprendė atsistaty
dinti artimu patogiu momen
tu, nespaudžiamas, bet savo 
valia.

Kodėl jų pilotai blogesni
Amerikos žvalgyba mano, 

kad raudonieji pilotai yra silp 
nesni už amerikinius, todėl, 
kad, rusai jokiu būdu negali iš 
leisti su sprausminiu MIG-15 
nepatikimo, nors ir gero lakū
no. Nepartinis lakūnąs gali pa 
vogti lėktuvą ir daug paslap
čių.

Tarp kita ko pastebėtina, 
kad britų misionieriai tik tada 
gauna leidimą išvykti iš Kini
jos, jeigu pasižada nieko blo
go neskleisti apie raudonąjį 
režimą. Išvykstantis palieka 
kinietį — „garantiją“, kuris 
yra atsakingas už susitarimo 
sulaužymą.

Bandys įgazdinti
Aukštieji JAV pareigūnai 

bandys visuomenei paskleisti 
įspūdingus jėga paremtus pa
reiškimus, kas įvyktų su Rusi
ja, jeigu ši drįstų pradėti III-

reiškė, (kad ateinančiais metais 
Amerika Europoje jau turės 
6 divizijas geriausiai apgink
luotos kariuomenės.

Su šiuo faktu reikia kons
tatuoti, kad jau praėjo tie lai
kai, kai Europa buvo palikta 
savo likimui. Tai buvo visai 
neseniai — tiktai prieš trejetą 
metų. Dabar Vakarų Europa 
jau aiškiai bus ginama nuo ko 
munistinės agresijos. Anot 
Stalino, „priešas bus mušamas 
jo gi teritorijoje“. Tai didelis 
žingsnis pirmyn.

Verta pastebėti, kad JAV 
valstybės sekretoriaus pava
duotojas Dulles jau gerokai pa 
stūmėjo taikos su Japonija su 
darymo klausimą ir tuo pačiu 
s?lygŲ Japonijai ginkluotis.

Gandai apie karo paliau
bas Korėjoje,

nors ir plinta, bet ligšiol jokio 
patvirtinimo dar nėra susilau
kę. JTO jkaro vadai jau esą 
pasiruošę taikos pasiūlymus 
priimti, bet niekas taikos ne
siūlo. . . Be to, Pietinė Korė
ja protestuoja prieš taikos da
rymą prie 38 lygiagretės. Tai, 
jie sako, būtų Korėjos reikalų 
išdavimas. Nebent slaptai ta 
taika būtų sudaryta, 'bet ko
kiu būdu Maskva gali su tuo 
sutikti? Nebent Mao pasida
rytų „išdavikas“, kaip ir Tito. 
Na, jei Korėjoje ir taika, tai 
karas vis vien neišvengiamai 
ateina, kaip juodas debesys, 
slenka nuo Maskvos padangės.

Praeitos savaitės sensacija

Pasakoja gegužes mėnesį prasiveržęs iš Lietuvos

buvo dviejų žymių Anglijos 
diplomatų dingimas be žinios. 
Du Vašingtone dirfc(ę DB dip
lomatai — Donald MacLean 
ir Guy Francis de Money Bur
gess — nesugrįžo po savait
galio ir niekas nežino, kur jie 
dingo. Spėjama visokių prie
laidų, be ko kita, gal jie pabė
go pas priešą — SSRS, — bet 
ir tam nėra jokių įrodymų. Ga 
Ii būti, jie išvogti, kaip gen. 
Kutiopovas arba nužudyti, 
kaip Trockis. Bet jokių įrody 
mų dar nėra.

kas mums labai^ svarbu, 
kad

/ nacionalinė \ . 
t M Mažvydo I 
Vbibliotck*/

LĖKTUVU IŠ VOKIETIJOS
Negalima suminėti, kaip že 

miau patiektų eilučių pranešė
jas gegužės pradžioje ištrūko 
iš pavergtos Lietuvos. Bet jo 
patiektos nors ir trumpos ži
nios, atidengia lietuvio skur
džių vergijos rūpesčių ir var
gų dalį. Štai:

— Netikėkite bolševikų ži
nioms apie kolchozų „savano
rius“, — trumpai į klausimą at 
šovė ištrūkėlis iš Lietuvos. —

— Pats pergyvenau visas 
komedijas. Niekas nebūtų į 
kolchozus ėjęs, jei būtų pajė
gęs mokėti mokesčius: už kar 
vę, telyčią, kiaulę ir begales 
mokesčių. Privarė į jkaimus 
visokių „čigonų“, o šie prade 
jo šaukti, kad reikia jungtis į 
krūvą, tai nereikės mokesčių 
mokėti, bet gatys gausime iš 
valdžios. Jie ir „nubalsavo“ 
už visus, o lietuviai, priversti 
mokesčių, tylėjo.

Šiandien pusė dirvų lieka ne 
apsėta. Atūžia su traktoriais, 
išdrasko varsnas, kitas, ir jau 
„apsėta“. O kai pasėliai pa- 
ūgėja — dirsės ir dirsės, nidko 
kito nepamatysi!

Užklaustas, kaip yra su ap
ranga, pasižiūrėjo į savo „va- 
tu^ką“ ir tęsė:

— Meluočiau, Jpi sakyčiau, 
kad nėra. Bet joks eilinis pi
lietis neįkanda aukštų kainų. 
Moterys vaiškčioja kartūno 
suknelėmis, mūvi medvilnės ko 
jines. Vyrai ir moterys džiau
giasi, kad užtenka klumpių. 
Batų senosios atsargos jau su
dėvėtos, o naujų nepajėgia nu 
sipirkti. Jei ką atpigina, tai 
pradeda šaifkti, kad Amerikoj 
žmonės vaikščioja basi, nuply
šę ir miršta badu, o mes, žiū
rėkit, duodame viską. . .

Užklaustas apie trėmimus, 
atbėgėlis surimtėjo ir prislėg
tu balsu tęsė:

— Aišku, ką Jūs iki šiol gir
dėjote, visa yra teisybė. Kaip 
šiandien Lietuvoj yra, gali su
prasti iš sekančio: — Nerasi

namų, kuriuose nebūtų suriš
tas kelionei ryšulys. Jame, pa 
prastai, surišta džiovinta duo
na, marškiniai ir kita. Nie
kas nežino tos valandos, kada 
ateis ir pasakys, kad tavo lau
kimui atėjo galas. Antra ne
laimė, kuri persekioja gyven
tojus, tai plėšikavimai. Kai 
ateina vakaras, gyventojai už
barikaduoja iš vidaus langus 
visokiais dangčiais, pasideda 
kirvius, ir dreba išgirdę kiek
vieną šlamesį. Privežė visokių 
„čigonų“, o šie puola naktimis 
gyventojus terorizuoti.

— Ar įmanoma kas nors iš 
užsienio išgirsti?

— Mūsų kolchoze radijo ne 
turėjome. Jei kas ir turi, tai 
vistiek radijo iš užsienių klau
symas surištas su keliu į trem
tį. Už klausymą iš užsienių ži
nių ne vieną ištrėmė, tokių ir 
aš pažinojau.

Palietus karo galimumą, at
bėgėlis atsiduso:

— Visi lietuviai, kaip išgel
bėjimo laukia karo ir tiki jį 
įvyksiant. Bet apie karą griež 
čiausiai uždrausta kalbėti, — 
nutraukė kalbą.

Nepaprastos aplinkybės ne
leido daugiau ir plačiau patir
ti apie šiandieninį Lietuvos gy 
venimą. Asiūklis.

KEISTAS ĮVYKIS ORE
71-no JAV sprausminiu 

lėktuvų grupė pakeliui buvo 
užklupta audros. Dėl audros 
ar kitų priežasčių, bet gana 
keistai atrodo, kad 8 lėktuvai

žuvo. 3 jų lakūnai iššoko su 
parašiutais, 3 užsimušė ir 2 
sunkiai sužeisti.

— Irano premjeras atsakė į 
JAV notą, kad nėra jokio pa
vojaus, jog, nusavinus naftos 
šaltinius, vakarai netektų jų 
naftos: Iranas bendradarbiaus 
su vakarais.

— Norvegija gauna 10 mil. 
dol. paskolos pramonės plėto
jimui.

— V. Vokietija pasiūlė ry
tinei sudaryti vieną Vokietiją 
visuotinių demokratinių rinki
mų pagalba. Komunistai nesu 
tinka su demokratiniais rinki 
inais.

— JAV karo skr. gen. Mar
shall aplankė Korėjos frontą 
ir pasidžiaugė JTO karių lai
mėjimais.

— 7-se Kinijos, provincijo
se vyksta sukilimas prieš ko
munistus.

— Bulgarijoje vyksta pasi
priešinimas kolcozacijai. Te
ko panaudoti policija.

KAIP BEBŪTŲ — 
VIS BE BUTŲ!

Kanados parlamento atsto
vai svarstė gyvenamų namų 
stoką krašte. Pasirodo, kad 
nuo 1946 metų pastatyta 414. 
000 namų, bet tuo laiku susi
kūrė 413.000 naujų šeimų. Ka 
nadoje reikia dar 700.000 nau 
jų namų, ypač jei, kaip projek
tuojama, būsią įsileista 150. 
000 imigrantų.

Atstovai mano, kad vyriau
sybė turėtų čia ateiti kokiu 
nors būd utalkon.

Vajus „N.
„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

L.“ būstinei
lams, pirkimus. Štai ir jų są
rašo tęsinys:
209. Bulovas Romąg,

Kapuskasing, Ont. 10,—

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

Sp. b-vė „NL" ir KLCT

KORĖJOS KARAS
Jungtinių Tautų jėgos Ko

rėjoje paskutinę savaitę yra 
atsiekusios didžiulių laimėji
mų. t

Komunistų išgarsintasis ge
ležinis trikampis“, kurio cent 
re buvo Chorwon ir Kumhwa, 
paimtas. Tai nepaparastai di
delis laimėjimas? Trikampyje 
paimta tiek ginklų ir karo amu 
nicijos, kad ja galima pilnai ap 
ginkluoti ir aprūpinti 3 divizi
jas kariuomenės. Paimta ne
laisvėn daugybė karių. Priešas 
per paskutinę savaitę neteko 
160 tūkstančių karių.

Šie skaičiai parodo, kad 
priešas nesitikėjo, kad jam vi
sa tai teks atiduoti. Bet jis 
bėga metęs viską. Tiktai. .. 
nugalėtojas nesiveja. Tai sie
jama su gandais, Ikad JTO lau
kia atsakymo į taikos pasiūly
mus. Tuo tarpu jokių ženklų 
nėra, kad nors ir sumuštas prie 
šas taikytųsi.

— Amerikiečiai išmetė iš 
Austrijos okupacinės zonos so 
vietų repatrijacinę komisiją.

PABALTIJO TAUTOS VIE- 
MINGAI MINI BAISŲJĮ 

BIRŽELĮ
Šiemet sueina lygiai 10 me

tų nuo skaudaus birželio.
Birželio 16 d. Carnegie Hall, 

New Yorko lietuviai, latviai ir 
estai bendrai minės nežmoniš
kus įvykius ir pareikš protestą.

Pakviesti kalbėtojais žymūs 
ir įtakingi JAV politikos dar
buotojai.

Šita protesto demonstracija 
prieš bolševikiškąjį tautų žu
dymą įvyjksta reprezentacinė
je New Yorko vietoje. Vijų 
tautiečiai, kurių gyslose teka 
lietuviškas kraujas, kviečiami 
atvykti į tą minėjimą. Jo pra 
džia 7,30 vai. vakaro. Po Pa 
baltijo diplomatų ir JAV se
natorių kalbų bus pabaltiečių 
meninė programa.

Baltic States Freedom 
Komiteto Lietuvių Komisija.

jį pasaulinį karą. Šis projek
tas yra buvęs aptartas tautinio 
Saugumo Taryboje. Tai būtų 
lyg naujas bandymas atbaidy
ti Rusiją nuo visuotinio karo 
pradėjimo. Būtų aiškinama, 
kaip naikinančiai veiktų į Ru
siją atominių bombų atsargos.

JŠ V-kai jau numatė, kur lai 
kyti atominių bombų atsargas 
Europoje,, tačiau tai nėra tie 
punktai apie kuriuos rašė pran 
cūzų laikraščiai. Manoma, kad 
bolševikai tyčiomis paskelbė 
tas žinias, jieškodami atgar
sio, kuris nuvestų į bombų 
slėptuves.

Tikrasis pavojus
Vašingtone jaučiama, kad 

tikrasis Irano pavojus nesąs 
toks grėsmingas, kad britai 
privalėtų siųsti savo parašiuti 
ninkus į Persiją, apsaugoti ang 
lų reikalus. Tačiau persų fa
natikai gali tyčiomis užmušti 
keletą britų, tuomi priversda
mi britų karių įsikišimą. O tai 
būtų, kaip tik alyva į ugnį.

Užmaskuotos žibalo vers
mės, sutvirtintos betonu ir 
dirbtinais krūmais šiaurinėje 
Persijoje, aiškiai rodo, apie so 
vietų ketinimus grįžti į šį kraš 
tą. Atrodo, kad šitam grįži
mui jau senokai bolševikai ruo
šiasi.

Priklauso nuo to, kuriam 
grąsina

Indija jau pradeda atsisaky 
ti nuo savo labdaros darbų, ste 
bedama komunistinės Kinijos 
kėslus, kai pavojus priartėjo 
prie jos pačios durų. Vyriau
sybė yra rimčiausiai susirūpi
nusi Tibeto užgrobimu ir min. 
pirmininkas Nehru ramiausiai 
sudarė komitetą, studijuojantį 
šio komunistų veiksmo pasek
mes į Indijos santykiavimą ir 
susisiekimą su Nepal ir Bur
ma. Apie tai niekuomet nebu
vę skelbta, tačiau nervingumas 
New Delhi pasiekė aukščiau
sią laipsnį, kai nežinomo kraš 
to lėktuvas naikintojas per
skrido per miestą nepaprasta
me aukštyje ir dingo, prieš tai 
kai buvo galima nustatyti jo 
kilmės kraštas.
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Lietuvių Tautos galgotos 
dešimtį metų minint 

LIETUVIAI,
liai tiesia savo rankas ir į tas, 
tautas, kurios dar laisvėje yra. 
Įspėjimu, kad tik vakarų pasi 
ryžimas pašalinti sovietinę sis
temą pašalins ir priverčiamų 
jų darbų stovyklas pašalins 
pavojų nuo laisvojo pasaulio, 
o pavergtuosius išves į laisvę. 
Visomis progomis parodykime 
tikrąjį, be maskės, sov. veidą.

Mums patiems, esantiems 
vakaruose, birželio 14—21 die 
na tebūnie priminimas, kad su 
stiprintume pasipriešinimo 
frontą prieš sovietų vykdomą 
tautos naikinimą. Sovietai sie
kia sunaikinti žmogų, kuris 
lietuviškai galvoja, kalba, lie
tuvišką kultūrą kuria. Naiki
nimo akyvaizdoje tebūnie karš 
tas pasiryžimas emigracijoje 
išlaikyti lietuvį. Tebūnie 
pagarba šeimoms, kuriose au
ga jaunimas su lietuviška šir
dim ir kalba. Tebūnie pagar
ba kovotojams už lietuvišką 
mokyklą. Tebūnie pagarba ra 
šytojui, dainininkui, vaidilai, 
dailininkui, mokslininkui, spau 
dos ir (kitam kultūros darbiniu 

teisių chartas, permaža yra pa kui, ir tebūnie su meile, su pa 
sipiktinti ir protestuoti prieš 
šią naujųjų laikų išrastą bar
barybę. Jai turi būti pasiprie
šinta. Mes žinome, kaip prie
šinasi mūsų broliai tėvynėje. 
Dešimtys tūkstančių krito ko
voje. Bet dvasia nepalūžo, ir 
pasipriešinimo nenutraukė. Va 
karų stebėtojas su nuostaba 
tėvynėje ir mes vakaruose esą 
me per silpni, kad pašalintu
me sovietinę sistemą ir bro
liams grąžintume žmogaus tei 
sės. Tik visų tautų solidarios 
pastangos gali sugriauti sovie
tų sukurtą pasaulio kalėjimą.

Vakarų pasaulis jau prade
da tai suprasti. Mūsų, kurie 
esame tarp vakariečių, žodis ir 
raštas turi būti įjungtas tam 
susipratimui ir apsisprendimui 
pagreitinti. Minėjimų progom 
ar per visas dienas spaudoje, 
susirinkimuose, pasikalbėji
muose kelkime vakarų žmo
nėms tuos baisumus, kuriuos 
išgyveno ir tebegyvena mūsų 
tauta. Visu savo buvimu bū
kime gyvuoju skundu, liudiji
mu ir įspėjimu. Įspėjimu va
kariečiams, kad sovietiniai la
geriai yra sukurti ne tik da
bar pavergtiesiems. Jų bude-

prieš dešimtį metų, birželio 14 
—21 dienomis, sovietinis oku
pantas nusiaubė lietuvių tau
tą pirmuoju masiniu trėmimu. 
Lietuva neteko tomis dienomis 
arti 40.000 savo gyventojų. Su 
pasikartojusia okupacija, atėjo 
ir tebeeina trėmimo bangos. 
Jų pasėįka — į Rusijos plotus 
jau išvežta apie 550.000 lietu
vių. Trėmimas galo nematyti 
ir jo nebus, kol bus sovietinė 
valstybė, nes priverčiamaisiais 
darbais ir deportacijomis pa
grįstas visos sovietinės valsty 
bės ūkis, nes žmogaus paže
minimas ir asmenybės sunai
kinimas plaukia iš sovietinės 
ideologijos.

Trėmimais sovietai vykdo 
patį baisiausią nusikaltimą 
prieš žmogų, nes laužo pa
grindines žmogaus teises: su
ardo šeimas, atima vaikus nuo 
tėvų, išrauja žmogų iš savo 
krašto ir įstumia jį į miršta
mai naikinančias nepakeliamo 
šalčio, bado, persekiojimo ap
linkybes. Naujųjų laikų vaka
riečiui, kuris rašo Žmogaus

„Nepr. Lietuvos“ redakcijai.
Prašau priimti mano nuo

širdžius sveikinimus „Nepri
klausomos Lietuvos“ dešimt
mečio sukakties proga. Spau
da visuomenei yra tas pat, ką 
žmogui kalba. Be spaudos lie 
tuviai tautiniu atžvilgiu būtų 
nebyliai. „Nepriklausoma Lie
tuva“ davė Kanados lietuvių 
visuomenei galimumą prabilti.

Kalba kalbai nelygu. Visų 
politinių emigracijų istorijoje 
matome, jog pagrindinė jų smu 
kimo priežastis buvo savitar
pis nesugyvenimas, susiskaldy 
mas į grupes - grupeles, daž
nai fanatiškas, netolerantin- 
gas, kovojančias savo tarpe 
pikčiau, negu su bendru politi 
niu priešu, kurs iš to tik džiau 
giasi.

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
didžiausias nuopelnas — kad 
ji sėkmingai stengias apsaugo 
ti Kanados lietuvius nuo to 
emigracinio vėžio, išlaikydama 
bendrą visiems lietuviams tau
tinę — politinę platformą.

Ir technikiniu spaudos po
žiūriu „Nepriklausoma Lietu
va“ teigiamai išsiskiria iš ki
tų lietuviškų savaitraščių. Pa 
staraisiais metais čia aiškiai 
juntama prityrusi redaktoriaus 
Jono Kardelio ranka.

Linkiu tad Jūsų laikraščiui 
toliau gyvuoti, tobulėti, budė
ti tautos reikalų sargyboje ir 
ištesėti, kol nuo Įsrutės ligi 
ŠVenčionių sušvitęs Jūsų ant
raštė — NEPRIKLAUSOMA 
LIETUVA!

Dr. J. Pajaujis.
Fairbanks, Aliaska, 1951 
gegužės mėnuo.

tingiau darbuotis ugdant lietu 
viiįkąją spaudą.

Reikia greičiau „Nepriklau
somai Lietuvai“ pastoviai įsi
kurti savo namuose ir tapti 
dienraščiu!

Geriausios sėkmės linkįs
Jonas Leonas, 

„Lietuvių Archyvo“ 
redaktorius.

Cleveland, Ohio, 
Balandžio 23, 1951.

Didžiai Gerbiamas, 
Pone Redaktoriau,

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Dešimtmečio Minėjimo proga 
sveikiname Tamstą ir visą re
dakcinį kolektyvą ir linkime 
su tokia pat ištverme toliau 
kovoti dėl Lietuvos Laisvės. 
Sėkmės ir pasisekimo .

M. L. B. Dr-jos Centro 
Skyriaus Valdybos

V. Pėteraitis,

ir

m.

Didžiai Gerbiamas 
Pone Redaktoriau,

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
laikraščio dešimties .metų gy
vavimo sukakties proga, PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba 
siunčia Redkcijai savo nuošir
džius sveijkinimus ir linkėji
mus ir toliau lietuvišku žodžiu 
išlaikyti ir stiprinti mūsų emi
gracijos tautinę sąmonę ir ruoš 
ti jai kelią į Nepriklausomą 
Lietuvą.

Vienkart prašome priimti 
Krašto Valdybos padėką už 
teikiamą paramą lietuviškų 
vargo mokyklų Vokietijoje.

Prašome priimti mūsų 
lios pagarbos pareiškimą.

A. Venclauskas, 
už pirmininką.

gi-

meniška nuomonė. Bet manau, 
kad aš ne labai apsirikau 
nydamas, kad laikraštis yra 
nemažai skaitomas ir už 
nados ribų.

Šia proga aš taipogi persiun 
čiu čekį „NL“ būstinės vajaus 
reikalui.

Priimkite mano nuoširdžiau 
sius linkėjimus Tamstos veda 
majam darbui, o taipogi asme
niškai Tamstai.

Inž. S. Radzevičuis.
Chicago 8, Ill. USA.

Gerbiamas Pone Redaktoriau,
Leiskite man „Nepriklauso 

mos Lietuvos“ 10 metų nuo 
įsteigimo sukaktuvių proga iš
reikšti gilią padėką Jums už 
taip kultūringą ir sėkmingą 
„N. L.“ redagavimą, paskuti
nių dvejų metų bėgyje. Jūs, 
kaip uola, stovėjote nepajudo- 
mai savo vietoje, nenukrypda 
mas nė žingsnio į šalį, visada 
likdamas ištikimu savo aukštą 
jai misijai? kai žemosios jėgos 
siautę, aplink mus, ardydamos 
lietuvių bendruomenės vieny 
bę. Jūs toje kovoje išėjote 
laimėtoju. Nepriklausoma nuo 
nieko lietuviška spauda Jūsų 
dėka tapo išsaugota Kanadoje. 
Jums, p. J. Kardeli, tenka mū
sų gili padėka ir pagarba.

Leiskite man šia reikšminga 
proga palinkėti Jums geriau
sios sėkmės ateičiai redaguo
jant vienintelį tautiškai lietu
višką laikraštį Kanadoje.

Su gilia pagarba
Jonas J. Juškaitis.

ma-

Ka-

priklausomybės. Gimė, kad 
Nepriklausomos Lietuvos idė
jos nemirtų, bet gyvybingai 
įsikūnytų mūsų tautiečiuose. 
Atkakliai kovodama su melu, 
piktu ir bolševikų vykdomo
mis niekšybėmis mūsų Lietu
voje, „Nepr. Lietuva“ sėkmin 
gai sįkina kelius į Nepriklauso 
mybę.

jos rotatoriniai 
žingsniai bu'vo sunkūs ir silp 
ni, tačiau vieningai apie ją su
sibūrus Kanados lietuvių vi
suomenei, šiandien „Nepr. Lie 
tuva“ yra tapusi mūsų visų re 
prezentaciniu laikraščiu išeivi 
joje.

„Nepr. Lietuvos“ gausioji 
jos Anglijoje skaitytojų šei
ma dešimtmečio sukakties pro
ga nuoširdžiai sveikina linkė
dama „NL“ vis tobulėti ir lik 
ti plačiausiai skaitomai visuo 
se kontinentuose esančių tau
tiečių tarpe.

J. Janulaitis. 
Bradford, Anglija.

Linkiu stiprybės ir gero pa- 
sise'kimo Jums, p. Redakto
riau, ir bendrai visiems, kurie 
vienokiu ar kitokiu būdu pri
sidėjo prie pirmojo Kanadoj 
laikraščio „NL” leidimo. Tą- 

proga iš širdies 
geriausios sėk-

rama lydimas jų darbas. Tebū 
nie padėka tam, kuris su ato
dūsiais už prakaituotus pini
gus remia Lietuvos laisvinimo 
ar kultūrinės kūrybos žygius.

Sovietai išblaško lietuvius 
po plačius tyrus. Bet išblašky 
tuosius jungia tėvynės ilgesys 
ir karštas troškimas bent mir
ti tėvynėje. Tetvirtėja ir tarp 
mūsų ryšys. Per Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenę pavirski- 
me vieninga organizuota jėga. 
Laisvinimo pastangas dar 
labjau sutelkime apie laisvini
mo organus, susidrausdami 
nuo kokios separatinės veik
los. Žygiai lietuvybei ir vieny 
bei tarp savųjų išlaikyti tebus 
mūsų atsakymas okupantui, su 
giliu sielvartu minint savuo- 
siu, draugus ir nežinomuosius 
tremtinius, (kankinius ir žuvu
sius ;su meile ir pasididžiavimu 
sekant kovojančiųjų žygius. 
Jų aukos, žygiai ir mūsų pas
tangos tebus vardan; tos Lie
tuvos blaivesnės ateities, kuri 
stiprėjančiais vilties pragied
ruliais veržiasi pro tirštus ne 
vilties rūkus.

Vyriausiasis Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Aukštai Gerbiamajam 
Jonui Kardeliui, 

„Nepriklausomos Lietuvos“ 
Redaktoriui!

Rimčiausias, geriausias ir 
stipriausias Kandos lietuvių 
laikraštis „Nepriklausoma Lie 
tuva“, Tamstos lietuviškai 
idealistiškai redaguojamas, ve 
da visus patriotus to krašto lie 
tuvius šauniuoju vieningu Lie 
tulvos keliu.

Tad „Nepriklausomos Lie
tuvos“ dešimties metų sukak
tuvės tepaskatina Jus dar ryž-

*------- ->g— if —

Didžiai Gerbiamas Tamsta!
Švenčiant laikraščiui savo 

dešimtmečio gyvavimo sukak
tuves, aš jaučiu pareigą nuo
širdžiai pasveikinti jubiliatą, 
kad laikraštis ir toliau sėkmin 
gai varytų Kanadoje lietuvių 
tautinę Vagą, neiškrypdamas 
nei dešinėn, nei kairėn. „Ne- 
prikluasomos Lietuvos“ dabar
tinės krypties darbas savo ap 
imtimi toli išeina iš Canados 
lokalinių ribų. Jo darbas yra 
apėmęs žymiai platesnes lie
tuvių mases. Tai yra manp as.

re ->c -3f ir ■>

ŽODIS DEŠIMTIES METŲ 
JUBILEJAUS PROGA

Dešimtis metų nors ir ne
ilgas amžius, tačiau mūsiškė
se kovos už Lietuvos laisvę są 
lygose yra jau reikšmingas su 
kakties minėjimas. „Nepr. 
Lietuva“ gimė kaip tik tuo 
laiku, kai Lietuva neteko Ne

ja dešimtmečio 
visiems linkiu 
mės!

Tikiu, jeigu 
spaudos darbą ir jį įvertinsime, 
tai už neperilgo laiko gali mū 
sų „N. Lietuva“ pavirsti dien
raščiu. Aš pasižadu iš savo pu( 
sės remti šį kilnų ir vertingą' 
darbą, tiek, kiek mano išgalės 
leis.

Tad dar kartą tariu, daug 
sėkmės bei ištvermės tau „N. 
Lietuva“ ir bendradarbiai.

Su_ pagarba lieku
Jūsų Justinas Bakutis.

P. S. Dešimt dol. „NL“ na 
mų vajui. J. B.

visi remsime

NEWYORKIEcIAI PAGERBĖ Dr. GRINIAUS ATMINTĮ
Birželio 9 d. vakare gražia

me N. Yorker viešbutyje „San 
daros“ 1-ji ir 30-ji kuopos mi
nėjo buv. Lietuvos prezidento 
dr. K. Griniaus mirties meti
nes.

Įžangos žodyje inž. Novic
kis prisiminė velionį, kaip ne- 
palūžtamos valios asmenybę, 
kuri yra brangi ne kuriai nors 
lietuvių srovei, bet visiems lie
tuviams.

H. Blazas 
kėlė į 1935 
Naumiestyje 
dr. V. Kudirkai paminklas,, kur 
kalbėjo ir dr. K. Grinius. Anot 
p. Blazo, dr. K. Grinius, kaip 
artimas didžiojo varpininko 
bičiulis, sugebėjo klausytojus 
taip uždegti, jog visi susirinku 
šieji Kudirkos negyvoje skulp 
tūroje matę gyvą Hymno au
torių, ir lyg ne Grinius, bet 
pats Kudirka būtų kalbėjęs į 
nepriklausomos Lietuvos gy- siems vaizdžiai priminė tą di- 
ventojus.

Dr. Tercijonas iškėlė dr. K. 
Griniaus, kaip gydytojo nuo
pelnais Lietuvos sveikatingu
mui kelti. Sveikata yra ne tik 
atskiro individo, bet ir visos 
tautos neįkainojamas turtas, 
kurio didumu visą gyvenimą

susirinkusius nu- 
m., kai Kudirkos 
buvo atidengtas

AMERIKIEČIO PASISAKY MAS APIE VLIKa.
plačiai ėjusi egzilinė vyriausybė ■ net 

būtų pripažinta, tai iš to tik 
susidarytų pavojus atsitikti 
taip, kaip atsitiko su lenkais, 
kai jų dalis sutiko su kombi
nacijomis, nutolusiomis nuo le 
galumo principo: li\o ir be pri 
pažintos egzilinės vyriausybės, 
be pripažintų pasiuntinių ir be 
nepriklausomybės.

Svarbiausia, ką reikia atmin 
ti šiame klausime, yra tai, kad, 
egzilinė vyriausybė, . kokia ji 
bebūtų, ji galiotų tik iki ne
priklausomos Lietuvos sienų, 
o ten jau lemiamas balsas pri
klausytų namiškiams. Todėl 
Vlikas be reikalo tiek daug 
reikšmės skiria tam klausimui. 
Tas tik skatina įsigalėjimą ja
me kovos dėl atskirų grupių 
reprezentacijos svorio, dėl ne
va reikšmingesnių postų ir tt. 
Šitokios rungtynės dėl daly
kų, kurie neturi realios reikš
mės Lietuvos bylai, o gal tik 
gali duoti atskiroms grupėms patavimo užtikrinimo — aš

20-me „Dirvos“ nr. 
apie lietuviškuosius reikalus 
pasisako JAV lietuvių visuome 

, pės veikėjas p. P. J. Žiuris.
Čia dedamas jo pasisakymas 

apie VLJKą, nes pačio VLIKo 
ir jo santykių su Lietuvos ats 
tovais, santykių su Mažosios 
Lietuvos Taryba ir santykių 
su visuomene klausimai kas
kart darosi vis aktualesni ir 
opesni.

P. I. Žiuris taip pasisako: 
„Laimingu dalyku laikau ir tą 
faktą, kad yra vienas visuome 
ninis centras — Vlikas. Ypač 
gerai, kad jis vienas toks, o ne 
du ar trys. Bet man, kaip ir 
daugeliui amerikiečių, atrodo 
keistos ir nereikalingos iš Vii 
ko sklindančios tendencijos 
vaidinti egzilinę vyriausybę, 
egzilinį seimą, egzilinį prezi
dentą ir tt. Tai ne tik nėra rei 
kalinga, bet net ir pavojinga. 
Egzilinė vyriausybė, jei būtų 
palankios sąlygos, būtų naudin, laikinės satisfakcijos, veda Vii- nieku kitu negaliu paaiškinti 
ga sudaryti tik legalumo pa- ko veikimą į nenaudingus ša- tokio atkaklaus užsispyrimo 
grindais. Vlikas to pagrindo lutinius takelius, stumia net pa neįsileisti į Vliką Mažosios 
neturi, ir jeigu jis ar iš jo iš- čias viršūnes, kaip pvz., patį Lietuvos Tarybos atstovo.

Mieliems

sielojosi dr. K. Grnius.
V. Sidzikauskas išsamiame 

žodyje iškėlė dr. K. Griniaus, 
kaip politiko, vaidmenį. Jis 
yra buvęs visų Seimų atstovas, 
ministeris pirminirfkas, valsty 
bės prezidentas. P. Sidzikaus 
ko nuomone, dr. K. Griniaus 
gilus žmonių pažinimas, tole- 
ran,tingumas, įstatymų boji- 
mas, sugebėjimas su visais su
gyventi, nerodant niekad sa
vo pranašumo, patraukdavo į 
save ir kitaip galvojančius 
žmones. Pačiose kritiškiausio
se savo gyvenimo valandose 
jis neparnešdavo pusiausvyros. 
Jis švietė gyvu pavyzdžiu, lyg 
švyturys audringoje jūroje ir 
komunistinės ir nacistinės oku 
pacijos metais.

Minėjime dalyvavo gausus 
svečių būrys. Puikus dailinin, 
ko Č. Janušo pieštas dr. K. Gri 
niaus paveikslas, susirinku-

dįjį patriotą, kurio jau metai 
laiko (1950. VI. 4.) nėra mū
sų tarpe.

Iškilmes filmavo MSM fil
mų b-vė, kurios artimoje atei
tyje bus rodomos lietuviškose 
kolonijose. Filmavo D. Šulai- 
tis. A. B.

p. p. K. P. BALTRUKONIAMS,
Jų liūdesio valandoj, brangiai dukrelei LAIMUTEI 
mirus, reiškiam gilią užuojautą

Vliko pirmininką į machiave- 
lišką elgesį — kalbėti apie vie
nybę, apie partijų bilietų už
miršimą, o darbuose atkakliai 
laikytis tik savo grupės vieš-

Birutė ir Stasys Kerai.

Aš sutinku su tuo, kad rū
pi ne tik Lietuvos nepriklauso
mybės atgavimas, bet ir tai, 
kaip bus Lietuvoje toliau. Bet 
šis rengimasis vienų ar kitų pa 
žiūrų įgyvendinimui Lietuvo
je turėtų būti visiškai iškel
tas už Vliko veiklos ribų, Vli
kas turėtų apsiriboti tik Lie
tuvos išlaisvinimo akcija“.

Atvirkšti faktai. ne tiktai kunigus Sjvo žinioje
Bimba rašo, kad dr. E. Eu- ir valdžioje, bet kar;iuo™^įs 

rich metęs prezidentavimą uni 
versitete ir nuėjęs pas Fordą 
viceprezidentu. Esą „kapita
lizmas ištvirkdo gabius talen
tingus žmones“.

Taip esti, bet. . . kas gi iš- 
tvirkdė J. Rozenbergą su pa
čia ir kitus išdavikus? Ar ne 
už sovietinius „judos grašius“ 
jie išdavė atominę paslaptį? 
Ar šnipai, kurie dirba Rusijos 
naudai, dykai dirba? Ir kas 
gi tvirkina žmones, jeigu ne 
sovietiniai vadai, organizuoda 
mi gaujas šnipų, penktąją ko
loną, ir patį Bimbą ar ne Sta
linas ištvirkdė taip, kad jis 
pradėjo garbinti diktatūrą, 
smurtą ir vergiją?
Kodėl Popiežius, one Stalinas?

Bimbai, atrodo, Stalinui tik
tai melstis ir Staliną kiekvienu 
metu pagerbti, kaip tas „pro
gresyviesiems“ įprasta.

Bet Bimba. . . labai tiki Po
piežium. Girdi, jeigu Popie
žius įsakytų vyskupams ir ku 
nigams palaikyti taiką, tai tai
ka ir būtų.

Bet kodėl Bimba toks nepa 
garbus Stalinui? Stalinas turi

ŠAIPUVA.
— Tarybų Lietuvos spauda išmokslino mūsų raudonus re- 

praneša, kad Kybartų vagonų 
remonto kolektyvas atremon
tavęs keletą vagonų „virš nor
mos“. Turbūt — išvogė vago 
nų langelius ir ratus?

— Amerikonai giriasi foto 
-kamera, sugebančia už devy
nių mylių nufotografuoti žmo 
gaus akį. Ko gero, prieis ka
da nufotografuoti ir Stalino 
kopustuotą barzdą Kremlyje?

— Urugvajuj einąs „Dar
bas“ deda mokytojo Petro Čiu 
čelio pranešimą apie jo nuže
mintą virtimą Stalino čiučela. 
Šventas Petras tris kart išsi
gynė, tai [kodėl Petrukui ne
leisti sykį tautos išsiginti?

— Įdomu, 'kad „darbinin
kų“ valstybės vice-ministeris 
Paryžiuje nieko nedirba, tik 
liežuviu, štai, ketvirtas mėnuo 
mataruoja. Darbininkų atsto
vas, rodos, privalėtų darbą šimčių grietinės nugriebia, pa
dirbti. likdamas „pastovų“ išsuktą

— Stalino „mokslas“ tiek pieną. Prof. Šaipa.

divizijas su generolais ir mar
šalais. Ar nelengviau būtų Sta 
linui ruošti taiką, ne karą? Ar 
nepakaktų Stalinui paleisti 
maršalus, generolus ir admiro 
lūs namo dirbti naudingo dar
bo, ir su karu būtų,baigta? Ko 
dėl Bimba tokiais atvejais už 
miršta Staliną?
Nepalyginamas palyginimas.

Mizara rašo: „Man atrodo, 
jog šių dienų Jungtinių Vals
tybių komunistai stovės savo 
pozicijose, iš jų nesitraukda
mi prieš jokius pavojus ir sa
kys, kaip sakė Kristus tiems, 
kurie jo jieškojo kryžiavoji- 
mui:

— Ko jieškote? Aš štai 
esu čia; imkite, jei norite“.

Palyginimas, kaip Mizarai, 
drąsus. Bet. . . ir nevykęs. Kris 
tus ėjo su meile ir tiesa. Tan
kais savo teisių nerėmė. Į Si
birą nieko netrėmė. Nieko ne
prievartavo. Kariuomenių ne
turėjo. Žmonių neklaidino ir 
parašų po peticijomis neklas
tojo. Kur jau čia Mizarai ly
gintis. . .

Mandrapypkis.

daįktorius, kad šie nebeatsikiria 
moters nuo vyro, nes Liūdnas 
Balsas Toronte šitaip cituoja 
Tarybų Lietuvos spaudą: „J. 
Mikėnas sukūrė Tarybų Sąjun 
gos didvyrio Marytės Melnin- 
kaitės skulptūrą“. Būtų, vis
gi, įdomu patirti, kaip Mikė
nas iš didmergės Marytės pa
darė didvyrį?

— Balsas liūdnai pranešė, 
kad Montrealy vyrai policinin 
kai krėtė komunistes moteris 
viename pogrindžio rūsyje, bet 
nepasako, ką tie vyrai pas tas 
moteris krėsdami rado?

— Liūdnas Yla liūdnai Bal 
se verkia, kad Kanados dole
rio vertė nusmukusi iki 58 cen 
tų. Kas kaltas, kad Yla kei
kiamo kapitalizmo doleriais pa 
sitikėjo? Stalino rubliai kur 
kas pastovesni, nes kas penki 
metai Stalinas nuo jų 90 nuo-
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1941 mt. birželio men. 
keturioliktoji

Istorinių įvykių prisiminimai.

RUSIJA SEIMUSUSKAUJA PAVERGTOJE LIETUVOJE
BAISIOSIOS DIENOS VILNIAUS MIESTE

STP. KĘSGAILĄ.
Dar prieškrikščioniškosios 

Romos laikus siekiąs ir viso 
civilizuoto pasaulio pripažin
tas teisės dėsnis yra, kad „nul- 
la poena sine lege“ — nėra 
bausmės be įstatymo, baudžia 
ma tik už jo sulaužymą. . .

Tik XX-jo amžiaus tironai 
— Kremliaus valdovai to šven 
to dėsnio nepripažįsta. Jie ne 
pripažįsta ir to, kad už nusi
kaltimą baudžiamas tiįk nusi
kaltėlis, o ne jo šeima.

Ar tie 'keliasdešimt tūkstan
čių mūsų tautiečių, kuriuos tie 
siogiai palietė birželio 14-toji, 
buvo nusikaltę? Ar jie buvo 
nusipelnę tos baisios bausmės, 
kuri jiems ir jų šeimoms buvo 
pritaikyta? Ar jie buvo žmo
nijos padugnės, jos taikai ir ra 
mybei pavojingi? Gal ta auka 
buvo reikalinga žmonijos ge
rovei ir pažangai?

Ne, tie visi žmones buvo mū 
sų tautos elitas, stovęjęs sker
sai kelio istorijoje dar nematy 
tai diktatūrai, nežinančiai jo
kių aukštesnių motyvų, jokių 
skrupulų, žmogų nužeminusiai 
į besielio gyvulio, į bedvasės 
mašinos tarno padėtį. Tie žmo 
nės buvo mūsų tautos šviesa, 
blaškiusi ją užėmusią tamsą.

Nors jau dešimt metų pra
ėjo nuo to siaubingojo birže
lio mėn. keturioliktosios die
nos ryto, bet daugely iš mūsų, 
kuriems teko tas dienas per
gyventi, tas šiurpus vaizdas 
dar ir šiandien tebestovi aky
se.

Aušo gražus birželio 14 die 
nos rytas. Veversiai, pakilę 
virš arimų, ir kvapių pievų, sa 
vo monotoniška giesme skelbė 
žemės artojui šiltos dienos 
pradžią. Visa gamta susiglau 
dus, ruošėsi šuoliui graudžių 
atsisveikinimų, ašaromis, skaus 
mais, baime ir sunkaus vargo 
našta. Lygiai 4-tą valandą, iš 
slaptų NKVD namų skubėjo 
„vykdomųjų grupių darbuoto
jai“ į paruoštus sunkvežimius. 
Visais Lieutvos keliais skubė
jo sunkvežimiai į miestus, mies 
telius, kaimus ir kiemus vyk
dyti P^mąjį didįjį nieko nekal 
tų žmonių medžioklinį gink
luotų banditų užpuolimą. Apie 
6 vai., kai saulė jau buvo dan
guje, visais Lietuvos keliais 
riedėjo žmonėmis prikrauti 
sunkvežimiai į artimiausias 
geležinkelių stotis. Riedėjo su 
40.000 lietuvių, išpjautų iš Lie 
tuvių Tautos kūno.

Stotyse vaikų verksmai, mo 
terų aimanos ir vyrų gilūs ato 
dūsiai maišėsi su enkavedistų 
ginklų žvangėjimais. Sukro
vė visus nelaiminguosius kaip

didžiausius nusikaltėlius, už
kalė duris geležimis. Suguldę 
ant grindų, švankiame ir troš 
kinančiame ore, be vandens, be 
šviesos, paleido bolševikai 
traukinius į tolimas Rusijos 
sritis. Paleido traukinius, ve
žančius Lietuvą į Kazakstaną, 
Altajų ir Sibirą. . .

1941 m. birželio mėn. 14 die 
ną buvo pradėtas tik pirmasis 
mūsų tautiečių masinis trėmi
mas. Tokių lietuvių masinių 
naikinimų buvo numatyta žy
miai daugiau, tik prasidėjęs 
vokiečių - sovietų karas tai su 
trukdė. Vos po kelių metų 
ateina antroji dar žiauresnė 
Maskvos budelių okupacija. 
Naujos trėmimų bangos nusiau 
čia Tėvynę Lietuvą. Jos tebe
eina ir dabar. Vyriausiojo 
Lietuvos Išlaisivinimo Komi
teto žiniomis, jau išvežta per 
550.000 lietuvių.

Mūsų tautos istorija rodo 
kelią, vedantį per garbės ir ge 
rovės viršūnes ir nusileidžian
tį į tamsybes ir skausmo pra
rajas. Tas kelias nesibaigė. 
1941 m. birželio 14-toji buvo 
viena skaudžiausių tautos ke
lio vietų, tačiau ji nebuvo jos 
pražūties diena. Mes tvirtai 
tikime, kad gėris nugalės tam 
sybės pajėgas, kad mūsų tau
tos 'kelias tamsybėse pasibaigs, 
ir ji vėl ims kopti aukštyn, į 
viršūnes.

1941 mt. birželio 14 d. aukų 
mes negalime sugrąžinti, žu
vusių atgaivinti. Mes turime 
į juos žiūrėti kaip į auką, pa- 
laisčiusią savo krauju mūsų 
tautos gyvybės medį. Mes ti
kime, kad pasaulis mus supras, 
kol nevėlu.

Ryžkimės ir ruoškimės grį
žę Tėvynėn dirbti Jai ir už bir
želio 14 dienos aukas.

BRANGUS LIETUVI!
Prašome paskaityti ir išgirs 

ti šį Vokietijoje pasilikusiųjų 
brolių šauksmą, siunčiamą po 
platųjį pasauli išblaškytiems, 
bet dvasia ir vieningumu stip 
riems lietuviams.

Praėjusių metų viduryje, 
perdavus tremtinius vokiečių 
globon, buvo uždaryta didžio
ji dalis mūsų tautinių mokyk
lų. Tik po atkaklios kovos pa 
vyko kai kur dar gauti vieną 
— kitą menkai apmokamą mo 
kytojo etatą ir tai tik su sąly
ga, kad būtų pakankamas mo
kinių skaičius. Toji sąlyga ta 
čiau nelengvai išpildoma, ka
dangi mūsų žmonės gyvena

1941-mųjų metų vasara Lie 
tuvon atėjo nepastoviai, šuo
liuodama, tartum pasišokinė
dama del netikros, permainin
gos padėties.

Visi jautė, nors ir už gele
žinės uždangos būdami, kad 
besivysiąs karas auga į Antrą 
jį Pasaulinį karą.

Lietuvos okupantas nerimo. 
Skubiai gabenosi iš Rusijos gi 
lumos baisiai nuplyšusius kol- 
chozininkus, nuskurusius dar
bininkus, kad jie Lietuvoje 
statytų aerodromus, kastų ap
kasus, statytų bunkerius.

Šen ir ten zujo gaujos rau- 
donsiūlių enkavedistų. Kaž
kam buvo ruošiamasi. Kam? 
— niekas negalėjo žinoti. So 
vietų santvarkoje — viskas da 
romą paslapčiomis. „Liaudies 
valdžia*’ viską daro be liau
dies ne tiktai pritarimo, bet 
ir be liaudies žinios. „Liau
dies valdžia“ sąmokslus prieš 
liaudį daro iš pasalų, — taip, 
kad liaudis negalėtų nei surik 
ti, kai ji paimama už gerklės...

Ir Vilnius jau ilgesnį laiką 
nerimo. Vilnių lankė visoki po 
litrukai, kurie rinko žinias 
zondavo nuotaikas ir tyrė 
nuomones.

Pagaliau, artinantis 1941 
metų pavasariui, jau pradėjo 

Vasario 16 gimnazijos choras Diepholze, vienintelėj lietuvių 
gimnazijoj Vokietijoje

PLB Vokietijos Krašto Valdybos atsišaukimas
mažomis grupėmis išblaškyti 
tarp kitų tautybių tremtinių 
arba privačiai tarp vokiečių. O 
lietuviukų Vokietijoje šiuo me 
tu turime dar arti 30004 Tik 
nepilni 400 lanko lietuviškas 
mokyklas, o kiti priversti jieš- 
koti šviesos vokiečių mokyklo 
se, kuriose, kaip seniau, taip 
ir dabar dar, mokoma, kad kry 
žiuočiai buvę Lietuvos kultū- 
rintojai ir geradariai. . . Tose 
mokyklose mūsų vaikų nutau- 
timas vyksta pasibaisėtinu tem 
pu. Jau po pusės metų 7—9 
metų vaikas pradeda saičiuo- 
ti tik vokiškai, j>o kito pusme
čio jis pradės ir galvoti ir kal
bėti tik vokiškai. Tūkstančiai 
Maž. Lietuvos lietuvių vaikų 

laikyti viešas paskaitas, kurio
se nagrinėjo karo galimybių 
klausimus. Pagrindinis klau
simas buvo: ar su Vokietija 
bus išlaikyta taika, ar ta taika 
baigsis karu?

Buvo aiškinama rusų tezė: 
jeigu Vokietija palies gyvybi
nius Sovietų Sąjungos reika
lus, tai Rusija neišlaikys: Ru
sija reaguodama turės pasiprie 
šinti Vokietijai jėga, atseit, Ru 
sija, atremdama Vokietiją, tu 
rėš ją pulti karu. Tai buvo aiš 
kus karo dirvos paruošimas.

Kadangi Rusija jau tada ma 
tė, kad taika su Vokietija ne
bus išlaikyta, kad pačiai Rusi
jai teks pradėti su Vokietija 
karas, tai tam karui reikia 
ruoštis.

Tuo tikslu, ir ta pačia min
timi, buvo padaryta repatria
cija : iš Lietuvos ir kitų Pa
baltijo valstybių buvo išvežti 
į Vokietiją vokiečiai, arba visi 
tie, kurie save laikė vokiečiais, 
bent tokiais apsimetė, kad ga
lėtų vokiečių tautybės priedan 
ga, išvykti į vakarus — iš so
vietinio „rojuas“.

Repatriacija, tai buvo savo 
rūšies valdymasis nuo nepagei 
daujamo elemento. Bet to oku 
pantui buvo maža.

Okupantui rūpėjo dar stip
riau „išvalyti“ Pabaltijo vals

jau gerokai pamiršę savo gim 
tąją kalbą. Jau ir lietuviai tė
vai priversti su savo vaikais 
kalbėti vokiškai.

Kyla tat klausimas: nejau
gi tik tam gelbėjo lietuvės mo 
tinos savo kūdikius, bėgdamos 
per fronto linijas, besislapsty- 
damos nuo bombų, kad dabar 
atiduotų juos svetimiesiems?

Ar gi tįk tam vargo lietuviai 
mokytojai skurdžiose tremties 
mokyklose, kad dabar kita sėk 
la būtų sėjama? Argi tam da
bar lemiamą kovą kovoja Lie 
tuvos partizanai, kad laisvės 
valandai atėjus, susliauktų su
grįžtančių lietuviškai kalbėti 
nebemokančių tremtinių?. . .

Ne, mes negalime, mes ne

tybes ir ypač Lietuvą, kuri tie 
siogiai susisiekia su Vokietija. 
Kaip vėliau paaiškėjo, rusiš
kasis okupantas buvo suma
nęs „išvalyti“ Lietuvą nuo ne
pageidaujamojo elemento. Bet 
kadangi jis nežinojo, kas iš 
tikrųjų yra okupacijos priešas 
pikčiausis, tai jam teko imtis 
„sovietinio metodo*’, kurio 
pirmasis tikslas — teroras, 
žmonių įbauginimas. Todėl 
okupantas „valymą“ pradėjo 
plačiu ir dideliu mastu.

Privežęs Lietuvon pulkus 
slaptosios policijos ir viešosios 
— enkavedistų, paėmė, „kas 
pataikė po ranka“ : iš visų 
sluogsnių, iš visų partijų, iš 
visų organizacijų. Neaplenkė 
nei darbininko, nei valdinin
ko, nei dvasininko, nei komu
nisto, nei nepartinio. Išveža
mųjų tarpe turi būti visokių 
žmonių, kad visi Lietuvos gy
ventojai, be mažiausių išimčių, 
žinotų, jog visi jie turi būti pa 
klusnus okupantui ir' klausyti 
jo diktato, būti paklusniais re 
žimo vergais.

Birželio 14 d. naktį prasidė
jo „valymas“. Sunkvežimiai, 
sumobilizuoti iš visur, zujo 
Vilniaus gatvėmis. Stodami 
prie atskirų namų, pagal iš 
anksto nustatytą „planą“, rin- 

turime teisės lengva sąžine nu 
moti ranlka į šį reikalą! Už jau 
nosios kartos išlikimą atsako
me prieš tautą visi, nežiūrint 
jkur mus likimas būtų nubloš
kęs.

Voketijos lietuvių bendruo
menės vadovybė deda ir dės 
visas pastangas, kad lietuvių 
vaikus mokytų lietuviai mo
kytojai lietuviškose mokyklo
se.

Be visos eilės privačių var
go mokyklėlių esame pasiry
žę išlaikyti vienintelę visame 
pasaulyje tikrai lietuvišką

Vasario 16 Gimnaziją 
Diepholze.

Galime pasidžiaugti, kad iš 
(Nukelta į 8 pusi.) 

ko iš namų žmones, krovė į 
sunkvežimius, kaip pataikė: 
kas nuogas, kas apsirengęs; 
kas su kokia nors manta, kas 
visai tuščiomis rankomis. Vie
name sunkvežimyje ir kuni
gas ir rabinas ir darbininkas, 
ir valdininkas, ir komunistas, 
ir tautininkas ir profesorius ir 
batsiuvys. . .

Autobusai vieni riedėjo į 
Vilniaus stotį, kiti — tiesiai į 
Naująją Vilnią, įkur buvo su
rinkimo punktas.

Dienos pasitaikė nepaprastai 
karštos. Tai sudarė milžiniš
ką kančią tiems, kurie buvo su 
kimšti į prekinius vagonus sau 
sakimšai. Jiems nebuvo duo
dama nei maisto,' nei vandens. 
Todėl vieni alpo, kiti mirė. Vai 
tojimai ir ašaros jaudino žmo
nes.

Nors pavojinga buvo pasiro 
dyti ties vagonais su suimtai
siais, nes tojkiu būdu daugelis 
„papildomai“ pateko į vago
nus ir buvo išvežti: juos paga 
vo prie vagonų ir drauge išve
žė į Sibirą. Bet žmonės masė
mis pradėjo važiuoti į Naują
ją Vilnią ir enkavedistai jau 
nesugebėjo nei tų žmonių išvai 
kyti, nei sukišti į vagonus. Ma 
sės žmonių veržėsi ir prie va
gonų, todėl ir okupantas, bi
jodamas, kad minia neužpul
tų ir neatsiimtų suimtųjų, pra
dėjo vagonuose esantiems duo
ti vandens ir net maisto.

Iš Vilniaus miesto masėmis 
žmonės vyko į Naujosios Vil
nios stotį ir ten jieškojo savo 
giminių, pažįstamų, draugų. 
Vaikai jieškojo savo tėvų, tė
vai vaikų,' vyrai žmonų ir žmo 
nos vyrų. Tame chaose sunku 
buvo susiorientuoti, kas ir ko
dėl paimtas, ir kodėl kitas ne
paimtas. Buvo ir tokių atsiti 
kimų, kad buvo paimti vien 
maži vaikai, o tėvai palikti ir 
atvirkščiai.

Siaubas kilo ir dėl to, kad 
niekas netikras buvo, ar jo ryt 
nepaims, nes žmonių gaudy
mas nebuvo užbaigtas per vie
ną naktį, — tai tęsėsi kelias 
dienas. Po kelių dienai gau
dymas vėl buvo pakartotas, ir 
taip permanentiškai gaudymas 
ir išvežimai tęsėsi ligi pat karo 
pradžios.

Šių siaubingų išgyvenimų, 
kas juos patyrė, neužmirš nie
kados.

Ir vaitojo Vilnius ir Kau
nas, vaitojo miestai ir kaimai, 
vaitojo visa Lietuva, kaip vai
toja visa Rusija po sunkia be
pročių „samodurų“ satrapų 
batu.

Bet piktadarybės be baus
mės nepraeina: nubausti Vo
kietijos diktatoriai, bus nu
bausti ir Rusijos diktatoriai.

Išvežimas
je susilaukė, — skaičiuoja ne
laiminguosius Ruginienė, bet 
ji nespėja visų išvardinti, nes 
iš visų miesto pusių slenka 
prie vagonų. Ruginienė šia
me, nedideliame miestelyje 
yra gimusi ir užaugusi, todėl 
kiekvienas žmogus čia jai pa
žįstamas ir artimas.

— O mūsų ar neveš — tei 
raujasi Birutė.

— Nežinia .nežinia, vaikeli.
Reikia viskam būti pasiruo- lankiau suaugusiųjų gimnaziją 
šus, — ir Ruginis apsidairo, 
lyg nesuprasdamas, nuo ko rei 
kia pradėti ruoštis.

Jis žiūri, ką imasi su savimi, 
anie, kurių likimas jau yra nu 
spręstas. Atrodo, kad kiekvie 
nąm yra leidžiam pasiimti tieįk, 
kiek gali pakelti. Ruginio 
žvilgsnis apsistoja ant senosos 
Beržinienės, kuri glėbyje lai
ko ritimą drobės į kurią ji, 
tikriausiai, dar jaunose dieno
se, yra įaudusi gražiausias sva' 
jas ir paskutiniu momentu ne
siryžusį palikti tuščiuose na
muose. Mažytė mergaitė spau 
džia prie širdies lėlę ir nusigan 
dusiomis akutėmis sekioja sar 
gybinį, kuris švaistosi nuogu 
durklu, žybčiojančiu pirmais 
tekančios saulės spinduliais.

— Magdute, — apkabina 
Ruginis žmonos pečius, — ar 
mes turime pakankamai mais 
to? Turiu galvoje kelionę...

Ruginienė pradeda verkti ir

ADOLFINA SKAISTIENĖ.
Ruginį pažadino mašinų ūžė 

sys. Tyliai, nenorėdamas pa
žadinti žmonos, išlipa jis iš lo
vos ir atsargiai, kaip paskuti
niu laiku yra įpratęs, prasklei 
džia lango užuolaidos kraštą. 
Auštančio ryto šviesoje jis ma 
to eilę vagonų, pastatytų atsar 
giniuose, retai kada tenaudoja 
muose, bėgiuose. Prie jų sto
vi sunkvežimiai, pilni žmonių, 
apsupti ginkluotų sargybinių. 
Vagonų durys yra plačiai ati- negali atitraukti akių nuo ne
darytos ir žmonės iš sunkveži- laimingųjų, kuriuos ragina ir 
mių yra perkeldinami į juos, stumdo sargybiniai ir pirmą 
Ruginis nesupranta, kas yra sykį pasigaili šį namelį pasi- 
atsitiįkę, bet širdyje smilktelė- statęs vos keliasdešimt žings- 
ja blogį nujaučiąs jausmas, ir nių nuo geležinkelio linijos, 
jis nuskuba pažadinti sūnaus, nes dabar turi būti liudininku

Kažkas negero šios tragedijos ir laufkti, kol 
enkavedistai pravers jų kiemo 
vartelius.

— Ana va, žiežino šeima, 
/kurį prieš dvi savaites arešta
vo ir nežinia kur išvežė, net 
ir močiutė penkis metus ne
kėlus! iš lovos. Pažiūrėkit, 
kaip ją velka į vagoną rusas. 
Ir Uosiai, tie krautuvininkai, 
ir Grybauskaitės, kurių tėvas, 
kaip žmonės sako, į Vokietiją

garsiai pasakė Kazys tėvui, ir pabėgęs, ir Račinskai su pen- 
abu supranta, kad didelė ne- kiais mažais vaikais, ir Sakalas 
laimė yra nukritusi ant lietu- su du/kra, ir Bačiulis! Jo žmo- paslepia galvą ant vyro krūti- 
vių tautos. na tik vakar sūnaus ligoninė- nės.

— Į Sibirą! — sušunka Ru 
ginienė, kuri taip pat buvo pa 
žadinta triukšmo lauke ir per
sigandusi, žiūri tai į vieną, tai 
į kitą vyrą.

— Ką veža į Sibirą? — pa
moksta savo lovoje Birutė, de- 
vynerių metų Ruginių duktė.

— Žmones, geriatfsius lie
tuvius išveža vergų darbams 
ir mirčiai, — sako Ruginis dau 
giau sau, negu dukteriai. Jis

— Kazy!
vyksta lauke, — judina sūnaus 
petį ir šis pašoksta lovoje.

— Atėjo areštuoti?
— Ne, bet. ..
Sūnus jau yra nuskubėjęs 

prie lango ir mato lėtai slenkan 
čius sunkvežimius, pilnus vy
rų, moterų, vaikų ir senelių, 
prie vagonų, kurio vieninteliai 
mažyčiai langeliai yra užkalti.

— Žmones veža į Sibirą,—

na tik vakar sūnaus ligoninė- nės.

— Už ką mus, Simuti, už 
ką?. . .

— Už tai, kad, kaip ir tie, 
kuriuos varo į šiuos vagonus, 
buvome darbštūs, padorūs žmo 
nės. Kad mylime Lietuvą ir 
nekenčiame jos prispaudėjų. 
Už tai, kad auginome vaikus 
gerais lietuviais. Kad tikime 
į Dievą. Už ką jie išvarė ma
ine iš tarnybos? Ar už tai, kad 
dieną nešiojęs laiškus vakare

ir ją baigęs gavau pašto val
dininko vietą? Mes esame< 
liaudies priešai, nes dešimties 
metų triūsą sudėjome į šį na
melį ir tapome „namų savinin
kais*’, kaip jie sako, — nutyla 
Ruginis, tarsi pavargęs nuo vi 
sos šios jiems daromos netei
sybės.

— Knygnešių keliais eisime 
ir mes, — atsidūsta Kazys ir 
nueina rengtis, palikdamas už 
savęs keturiolika vagonų, ku
rių penki yra sausakimšai pri
grūsti žmonių, o devyni dar 
stovi tušti, lyg laidotuvėms 
paruošti karstai.

— Lina! ir Linutė sunkve
žimyje! — sušunka Birutė.

Kazys puola prie lango ir 
įsmeigia žvilgsnį į merginą, 
kuri stovi vieno sunkvežimio 
pakraštyje. Siaubinga valan
da nėra atėmusi iš jos išdidu
mo ir šaltumo ir ji yra rami ir 
tyli. Kada prieina eilė perlipti 
į vagoną, atsisuka, ir sustoja, 
gal nujausdama sužadėtinio

žvilgsnį, o gal norėdama atsi
sveikinti su nameliu, kurs ne
trukus turėjo būti jos laimės 
dalininkas. Paskui ji nusisu
ka ir dingsta vagone, kurio 
durys yra uždaromos ir užka
lamos.

Kaziui atrodo, kad visa tai 
yra sapnas. Jis pakelia ranką 
ir nori perbraukti akis, bet mo 
tinos žvilgsnis grąžina realy
bę. Dar tik prieš keletą die
nų jis buvo šnekėjęs Linai apie 
laimę, didelę ir nedūžtančią, 
kai abu skaitė gautą iš Kauno 
atsišaiikimą, kad atsiskaitymo 
valanda artėjanti ir karas esąs 
nebe už kalnų. Jie abu tikėjo, 
kad tik laisvoje tėvynėje jų 
laimė gali būti pilna ir laukė 
tos valandos. . . Dabar čia 
sto!vi keturiolika vagonų ir 
viename jo Lina. . .

Praeina dvi kančios ir neri
mo dienos tiek aniems, vago
nuose, tiek Ruginiams, kurių 
prieangyje yra sukrauti Rugi- 
nienės drebančiomis rankomis 
surišti labjausiai kelionei rei
kalingi daiktai. Yra karšta 
birželio diena ir keturiolika 
vagonų sutalpino penkis šim
tus žmonių, alpstančių nuo 
troškulio ir stokos gryno oro. 
Vaikai ir kūdikai pavargo nuo 
verkimo ir iš užkaltų vagonų 
girdisi jų vientisinė, tyli rau
da. Daug kas, kaip Ruginie
nė, maldavo sargybinių paduo 
ti tai šį, tai tą alkstantiems ir 
trokštantiems, bet buvo varo
mi tolyn nuo vagonų ir nie

kas negalėjo suminkštinti kie
tos jų širdies.

Ateina vidurnaktis ir prie 
vagonų prislenka garvežys. 
Juodas ir didelis, kaip visų iš
vežamųjų nedalia. Sustaugia 
atleidžiami stabdžiai, sargybi
niai užima savo vietas ir liūd
noji 'kolona pajuda iš savo vie 
tos. Pradžioje tyliai, vėlau 
garsiau ir garsįau nakties tylo
je nuskamba galinga, iš išve-’ 
žamųjų širdžių plaukianti gies
mė: „Lietuva, Tėvyne mū
sų!...

Paskutiniai garsai pranyks
ta tolumoje. Pirmasis nuo lan 
go pasitrauika Kazys ir išeina 
į nalktį, gal norėdamas dangų 
į liudininkus pasikvietęs, pri
siekti kerštą atėjūnams už pa
darytą tautai ir jam skriaudą, 
o gal nedrįsdamas parodyti tė 
vams ašarų, kurios nesulaiko- 
mso rieda skruostais.

Ruginis nori žmonai išsaky
ti, kas darosi krūtinėje, bet 
šioji nuskuba į dukters kamba 
rį, iš kurio girdisi mergaitės 
verksmas.

— Nurimk, vaikeli, nurimlk, 
— ramina ji dukterį, — šioji 
nelaimė yra praėjusi ir gal. . .

— Mamyte, kodėl jie mū
sų neišvežė? Ar mes nesam 
tikri lietuviai, nesame verti tų, 
kurie nuėjo knygnešių ke
liais.

Ruginienė tyli ir, negalėda
ma rasti paguodos žodžių, glos 
to drėgną dukters kaktą.
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Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

Ko siekia Mažosios Lietuvos 
Bičiulių Draugijos ?

RAŠO D-JOS PIRM. V. PĖTERAITIS.
Išeivijoje pradėjus svarsty- siuntinį. Sunku man išreikšti 

ti Mažosios Lietuvos reikalus tą, ko širdis pilna. Betgi mū- 
partiniais principais, Mažoji su gerasis Ponas Dievas ma- 
Lietuva ir jos gyventojai liko ne visai supras ir mano ir ma- 
už Lietuvos Laisvinimo ribų, no vaikelių maldas išgirdęs, 
To pasėkoj Mažoji Lietuva ir Jums ir Jūsų draugijai viską 
jos gyventojai mūsų aukščiau atlygins. Jis Jus telaimina. . .’ 
siu organų lieka išskirti iš po- Vėl jis jaučiasi nebe vienas 
litinio būsimos Lietuvos kūno, svetimoj juroj, drąsiau žiuri į 
Mažosios Lietuvos lietuvių mo ateitį ir svajoja apie malonų 

gyvenimą netolimoj ateityje 
Laisvoj Lietuvoj.

Siutinių gavėjai nejučiomis 
pasitarnauja Lietuvos reikalų 
propagandai. Per siuntinius 
mes padedame Mažosios Lietu 
vos Tarybai, jos sunkioj maž- 
hetuvių apjungimo kovoj, tau 
tinio susipratimo palaikyme ir 
visos Mažosios Lietuvos išlais 
vinimo akcijoje. Bet to nega
na. Reikia ir finansiškai remti 
pačią Tarybą. Ji leidžia vie
nintelį Mažosios Lietuvos lie
tuvių laikraštį — „Keleivį“, 
— ji sielojasi išleisti propagan 
dinių veikalų Mažosios Lietu
vos klausimais, ji turi visokių 
specifinių savo reikalų.

Paskutiniu laiku liko tik vie 
na lietuvių gimnazija Vokieti 
joje. Kadangi joje mokosi ne 
maža dalis mokinių, kilusių iš 
Mažosios Lietuvos, M. L. B. 
Dr-ja ėmėsi iniciatyvos Ka
nadoje suteikti aukas ir toliau 
jai renka.

Kad šis labdaringas darbas 
atneštų dar geresnių vaisių rei 
kia, kad kiekvienoj lietuvių 
kolonijoje susiburtų panašiai 
galvojantieji mūsų tautiečiai ir 
įsijungtų į Mažosios Lietuvos 
bičiulius. Juo mūsų daugiau 
bus, juo mūsų darbas bus na
šesnis ir juo tikresni būsime 
visų lietuviškų žemių sujun
gimu ir suaugimu į Vieną Ne
priklausomą Laisvą Lietuvą. 
To Mažosios Lietuvos Bičiu
liai trokšta iš visos širdies.

V. Pėteraitis.

raline ir materialine padėtimi 
nesirūpinama. Tas iššaukė 
tauriuosius mūsų tautiečius 
burtis ne partiniais pagrindais 
į Mažosios Lietuvos Gelbėji
mo ir Išlaisivinimo akciją.

1950 metais liepos mėn. 22 
d. susirinkome saujelė žmonių 
— viso labo 13 — Montrealy 
je ir įsteigėme Mažosios Lie
tuvos Bičiulų Dr-ją. Netru
kus tiek Kanadoje, tiek JAV- 
ėse (o (kiek vėliau ir Australi 
joje) kitos lietuvių kolonijos 
sekė mūsų pavyzdžiu, subur- 
damos išeivius lietuvius, kilu
sius iš visų Lietuvos dalių, įvai 
rių partijų, religijų ir įsitikini 
mų.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-ja pasirinko sau tikslą ap
jungti kuo didesnį skaičių lie 
tuvių, pasiryžusių remti Mažo 
sios Lietuvos lietuvių kovą dėl 
to krašto išlaisvinimo iš sveti
mųjų ir jo sujungimo su Lais 
va Nepriklausoma Lietuva.

Norint tą įgyvendinti, reikia 
padėti Maožsios Lietuvos Ta
rybai ir Mažosios Lietuvos gy 
ventojams.

Mažosios Lietuvos lietuvnin 
kai, išvaryti iš savo krašto, 
skursta nesvetingoje Vokieti
joje, negalėdami niekur į užjū 
rį išplaukti, nei pastoviai įsi- 
(kurti. Jų padėtis tikrai nepa
vydėtina. Tad jų padėtį kiek 
sušvelninti padeda Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Dr-jų au|kos 
drabužiais ir maisto siunti
niais. Negalima įsivaizduoti, 
koks moralinis sustiprinimas 
suteikiamas siuntinuką gavu
siam lietuviui. Dažnai jis žo
džių neranda išreikšti savo dė 
kingumui. Štai pavyzdys vie
no senesnio amžiaus ūkininko, 
gavusio nedidelį siuntinuką iš 
Montrealio skyriaus: „Br'an- 
gūs tautiečiai, mieli Bičiuliai! 
Ačiū, nuoširdžiausiai ačiū iš 
giliausios širdies už šiandien 
gautą man ir mano šeimai ne
apsakomai vertingą pagalbos

FILATELISTŲ ŽINIAI,

Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir % peno. Jų kai 
na Kanadoje doleriais 5,70. NORINTIEJI šių pašto 
ženklų jsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

sų kalbą.
* Prof. Pr. Jucaitis, chemi-

kas, jau treti metai dėsto che
miją Gannon College, Erie, 
Pa., ir yra kolegijos kaip „as
sociate profesor“.

* Kap. A. Kudirka, baigęs 
jūrininkų mokyklą Marselyje, 
Prancūzijoje, ir ten gavęs jū
rų kapitono diplomą, dabar tar 
nauja amerikiečių prekybinia 
me laive, kuris plaukioja su 
Panamos vėliava.

* Prel. J. Balkūnas gegu
žės 30 dieną minėjo 25 metų 
kunigavimo jubiliejų.

* P. Butėnas, publicistas ir 
buvęs tremtyje „Žingsnių“ 
žurnalo redaktorius, dabar gy
vena JAV.

* Petriko dienos minėjimo 
proga Gellongo porto stadione 
įvyko didžiulė australų sporto 
šventė. Joje dalyvauti buvo 
pakviesti ir Geelongo apyl. 
lietuvių šokėjų grupė. Stadio
ne buvo susirinkę apie 4.000- 
5.000 žiūrovų. Įspūdingi lie
tuviški šokiai buvo priimti su 
didelėmis ovacijomis. Sporto 
šventės vadovas, trumpai api
būdinęs Lietuvos įstoriją, mū
sų šokėjus pristatė miesto bur 
mistrui.

Kovo mėn. 18 d. ta pati šo
kėjų grupė buvo pakviesta da 
lyvauti Australijos Airių kon
certe. Publika savo pasitenki 
nimą reiškė ilgai nesiliaujan
čiu plojimu. Geelongo lietu
vių šokėjų grupę sudaro: V. 
Čižauskas (vadovas), R. Bar- 
kutė, D. Bartašiūtė, J. Dak- 
nytė, G. Starin^kaitė, J. Gai
lius, K. Starinskas, V. Strains 
kas ir R. Zenkevičius (akor
deonistas).

—Lietuviai visur------
* Prof. Vacį. Biržiška Chi- * Australijos Lietuvių bend

kagoje pradėjo darbą viena- ruomenės Krašto Taryba, su- 
me milionierių klube. sirinkusi pirmo suvažiavimo

* Dr. D. Monstavičius, bu- 1950 metų gruodžio mėn. 29- 
vęs Lietuvoje Apelecinių Rū- -30 dd., kreipiasi į pasaulio lie- 
inų prcĮkuroras, pakviestas į Sy tuvius ir skelbia, kad Austra- 
racuse universitetą dėstyti ru lijos lietuviai stoja solidaiiai į

darnias gretas kovoje dėl Lie
tuvių tautos laisvės ir nepri
klausomybės atstatymo ir pa
sižada tą kovą vispusiškai reni 
ti. Mes kviečiame visus lietu
vius, gyvenančius įvairiuose 
pasaulio kraštuose, kuo akty
viausiai prisidėti mūsų bend
roje kovoje visomis galimomis 
priemonėmis, kad mūsų bend
ras tikslas, Lietuvos laisvė ir 
nepriklausomybė, būtų kuo 
greičiau atsiektas.
Prezidiumas J. Kalvaitis, 
Pasirašė: A. Ustjanauskas, 

S. Balčiūnas.
* Keon Parke, Melbourno 

priemiesty, esančiame 7,5 my
lių tstume nuo miesto centro 
gatvė pavadinta lietuvio Liu- 
binsko vardu. Šiame priemies 
tyje numatyta parduoti 800 
sklypų nuo 50 iki 150 svarų 
vertės.

* Pirmosios gegužės pary
čiu, Vila Prudentėje žmonių 
buvo sulaikytas ir policijai ati 
duotas lietuvis Leonas Juodai 
tis, gyv. Quinta des Paineiras, 
S. Pauly, Brazilijoje. Pas su
laikytąjį rasta keletas plakatų, 
raudonų vėliavų, kurios nak
ties metu turėjo būt užkabin
tos ant elektros laidų. Einant 
valstybės saugumo įstatymais, 
sulaikytasis bus išsiųstas į sa
ko kilmės kraštą. .Taigi ne
mokamą kelionę gaus iki „ro
jaus“ /vartų.

* Em. Putvytė, aktyvi vi- 
suomeninkė ir vyr. skautinin
ke, parašė scenos vaizdelį Pas® 
tizano motina, kurį š. m. gegu
žės 13 d. New Yorko skautai, 
režisuojant Br. Kuliui, suvai
dino. Dekoracijos vyr. skiltn. 
V. Zelinkevičiaus.

* Ant. Škėma, rašytojas ir 
dramos artistas, ruošiasi grįž
ti iš Čikagos atgal į Brookly- 
ną. Jo šeima jau kuris metas 
gyvena Brooklyne.

* Prel. L. Tulaba vyksta į 
Lawrence, Mass, į prel. Pr. 
Juro įvilktuves.

— Lietuvių Dienoje Čika
goje birželio 3 d. gražuole 
Miss Lithuania prpažinta J. 
Karvelytė, jos enturažą suda
ro L. Gailiūtė ir P. Karvely
tė.

Iš visur ir apie viską
— Berlyno aukštąsias mo- — Komunistės persirengu- 

kyklas pernai lankė 5000 stu sios vienuolėmis Kinijoje nau 
dentų iš rytų sektoriaus. Vien dojamos kaip kalbėtojos komu 
tik Laisvąjame Berlyno Uni- nistų susirinkimuose.
versitete mokėsi per 2000 ry- — Graikijoje šiais metais 
tinio sektoraius studentų. ruošia išklmes paminėti ap.

— Limos Universiteto pro- Povilo atvykimui į Graikiją, 
fesorius F. Grana surado, kad Atėnų ortodoksų arkivysku'.-;
Peru indėnai jau prieš 2.000 
metų mokėjo daryt smegenų 
operacijas. Tatai parodė at
kasti tų žmonių palaikai.

— Anglijos parlamentas nu 
tarė, kad nėra tcJkių „sutvėri
mų“, kaip ragenas. Todėl pa
naikino senovinį įstatymą, rei 
kalaujanti baust raganas.

— Naujai išrastos deiman
tines patefono adatos išlaiko 
net 90 kartų ilgiau už dabarti
nes safirines adatas. Be to, 
jos nebraižo patefono plokšte 
lių.

-Didysis „proletaras“ Sta 
linas mėgsta ištaigingai gy
venti. Kremliuje visi kamba
riai įrengti su didele praban
ga. Po praeito karo, kai Sta
lino žveigždė dar labjau sušvi 
to, nutarė, kad ir visa aplinku
ma apie jį turi dar labjau bliz 
gėti. Tuo tikslu ir buvo pra 
dėtas didelis Kremliaus sienų 
ii cerkvių bokštų remontas, 
kuris truko net ketverius me
tus. Aukštos Kremliaus mūro 
sienos turi apie 3,5 kilometrų 
ilgio ir jas remontuodami mū
rininkai įmūrijo net apie 60. 
000 naujų plytų; jos buvo dar 
kiek paaukštintos, kad „tėve
lis“ saugiau ten jaustųsi. Cerk 
vių bokštai buvo apdengti nau 
jomis blizgančio vario plokštė 
mis ir dabar jie iš tolo blizga. 
Kremliaus bokšte yra laikro 
dis, kurio valandų mušimą 
transliuoja Maskvos radijas, 
taip pat buvo pagrindinai at
remontuotas.

— Amerikos spaudos tira
žas šiais metais yra, 54.877. 
000 egzempliorių, 2,5 miliono 
daugiau negu praeitais metais/. 
Kidkvienas trečias amerikonas 
kasdien perka laikraštį.

— Walt Disney, pieštos fil- 
mos įkūrėjas, buvo nutraukęs 
išgarsėjusių Mickymauzų ga
mybą. Dabar jis vėl mano pa
gaminti visą seriją trumpų 
Mickymauzų filmų.

— Pijaus X beatifikacijos 
proga Vatikanas yra išleidęs 
naują seriją pašto ženklų.

— Romoje sklinda gandai, 
kad Šv. Tėvas Pijus XII nori 
pakelti kardinolu vieną negrų 
vyskupą.

pas pakvietė šiose iškilmėse da 
lyvauti ir Šv. Sostą, Šv. Sos
tas jose dalyvauti atsisakė.

— Miunchene pradėta vyk
dyti 7 aukštų didžiulio preky
bos namo statyba. Šio pasta
to skeletui reikia 100 vagonų 
geležinių sijų. Prie statybos 
dirbs apie 400 darbininkų. Vie 
toje ’keltų bus įrengti slenka
mieji laiptai. Iš viso norima 
šio pastato įrengimui panau
doti naujausius teenikos laimė 
jimus. Pvz. numatyti įreng
ti automatiški gaisro gesintu
vai, kurie kilusį name gaisrą 
užgesintų be ugniagesių pa
galbos.

— Dviejų automobilių su
sidūrime Californijoje vienas 
jų dideliu greičiu smogė į lie
tuvės namą ir, išlaužęs sieną, 
namo savininkę sužeidė lovo
je.

— Miami, JAV, piktadariai 
ai fanatikai dinamitu išsprog
dino naujai pastatytus žydų 
maldos namus.

— Anglijos amunicijos įmo 
nėję, kur dirba 5.000 darbiniu 
kų, įvyko sprogimas. Du žmo 
nės žuvo.

— Lenkijoj dabar yra 24. 
976.926 gyventojų.

— Milionai kandžių apnyko 
Kolorado miestą Canon. Nė
ra jokių galimybių su tom kan 
dim kovoti. Kandys lenda į 
maistą, už apykaklių ir tt.

— Vokietijoj, Bochumo li
goninėj, ligonis, kuriam buvo 
uždrausta judėti, ant pilvo pa 
sidėjo kiaušinį, iš kurio per 3 
savaites išsirito viščiukas.

— Berlynui Popiežius pa
skyrė vyskupą W. Waskaiiim, 
kuris užims mirusio kardinolo 
Preysingo vietą.

— Tartų kalnuose, Slovaki 
joje, vykusios kietos kautynės 
tarp čekų reguliarios kariuo
menės ir slovakų partizanų. 
Slovakų kovotojų skaičius sie
kiąs 5000 vyrų. Jie turį ryšį 
su kitų kraštų partizanais.

— Rygos Įmonėse vyko va 
dinamosios soclenktynės, ku
rių skelbiami laimėtojai. Iš 26 
laimėtojų 16 yra rusai, 3 žy
dai, 4 nežinomos tautybės ir 
tik 3 latviai.

— Mes tamstą sutrukdysi- 
rz • _ 1 * 1 — • • me, — sakome.Kaip Kanadoje kūrėsi — Malonu, kad kuo nors

«. . . galėsiu padėti, — sako p. Sc-LietUViai liekas, kai mes išdėstome sa
vo reikalą, patogiai įsisėdę į 

„REIKIA TURĖTI TIKTAI GALVĄ“... gražaus pp. Selic'kų buto fo-
. tolius.

18. vietomis siekianti 6 mylių plo Netrukus pasirodo pp. Selic
Bejieškodami geresnės pik- čio ir siauriausioje vietoje apie kų visa šeima: p. M. Selickie- 

nikams — gegužinėms vietos, pusantros mylios...), bet tai nė, dukrelės Vanda, kuri tik-’ 
ana sekmadienį su p. J. Lck- nieko nepasako. Kas už Šv. taį prįeg kurias dienas pabai- 
nicku nuklydome net į St. Lam Lauryno upės, kas pasiekiama gė Marionopolio kolegiją (žiu 
bert. P. Leknickas prisiminė, P^r tuos du tiltus, tai jau yra rįk 5 puslapy atvąizdą) ir 
ikad ten yra lietuvių. (Ten yra užmiestis. Ir telefonu kalban Akvilė, kuri lanko vidurinę mo 
žinomos sios šeimos: pp. Si- tis, reikia kalbėti kaip su už- kyklą ir sūnūs — Vytautas ir 
liekų, Mackevičių, Sadauskų, miesčiu. Bet tai jau aiškiai ne Danielius, taip gi moksleiviai. 
Rugenių, Barauskų). normali padėtis, nes šis už- >pai yra labai malonu konsta-

Tiesą sakant, anapus Šv. upis faktinai yra tas pat Mont tuoti, kad pp. Selickai visus 
Lauryno upės vietą montrealie realis, gyvenąs bendru gyveni savo vaikus leidžia į mokslus, 
čiai vadina vienu vardu — Lon mu> susietu ir neapjungiamu. — Kas gi mums daugiau be 
guil. Tai ir mes važiavome į Kai sumanėme nuvykti ana heįka, kaip tiktai ruošti vai- 
Longuil. Bet pataikėme į. . . pus upės, p. Leknickas siūlė kams ateitį, — jautriai paste- 
St. Lambert. Pasirodo, kad imti taksi, kad būtų greičiau, bi p. Marijona Silickienė.
tos sritys, kurios yra už Mont bet man rūpėjo: jeigu gausi- Mokslas ir darbas yra vis- 
realio tiltų, — Harbour arba me ten piknikams vietą, tai ko geriausio kūrėjai. Todėl 
Jaque Cartier ir Victoria — tu mums ptiems reikia išbandyti pp. Selickų šeimą reikia labai 
ri visai ne vieną vardą ir ne tą 'kelią, kurį turės padaryti vi pagirti, kad ji taip rūpinasi pa 
vieną Lonjguil miestą sudaro, si žmonės, kurie vyks į pikni- žanga ir ta ateitimi, kuri, dė- 
bet yra keli skirtingi miestai, kus. Todėl leidomės Welling ka išsimokslinimo, gali būti 
Longuil — tai žemiausiai (žiū tono tramvajum ligi Bridge aukščiausio laipsnio.
rint upės tėkmės) besikuriąs gatvės, ten persėdome į auto- — Na, tai važiuokime pa- 
miestas esąs už ilgojo tilto; busą, kuris nuvežė ligi Gusvi- sižiūrėti mūsų miesto, — sako 
tiksliau — į apačią nuo jo; lidžio, kur perlipome į tram- p. Silickas. Lėtai, švelniai 
augščiau, kad ir visai beveik, vajų, einantį per Viktorijos apvažiuojame visas didžiąsias 
susijęs su Longuil yra Pietinis tiltą, o šis jau nuvežė į mūsų gatves. Ir galima konstatuo- 
Montrealis — Montreal South, įsivaizduojamą Longuil’ą, tifk- ti, kad St. Lambert — tai gra 
kuris yra tarp abiejų tiltų, ir rumoje gi — į St. Lambert. žus rezidencinis miestas, ku- 
dar augščiau pagal upės tek- Čia netrukus susiradome žy riame nėra nė vieno fabriko ir 
mę,už Viktorijos tilto, net augš mųjį šio miesto lietuvį p. Juo- taktai pačios būtinosios dirb
čiau už jį, yra St. Lambert. O zą Silicką, kurį vos spėjome už tuvės — pieninė ir statybos 
dar augščiau, kur matomi tikti. Jeigu būtume pavėlavę medžiagų įmonėlė. Kuriasi 
augšti fabrikų kaminai, yra 15 minučių, jis jau savo žyd- gi čia milionieriai ir šiaip tur- 
taipgi atskiras miestas — Lap riuoju Plymouth‘tu būtų nu- tingi žmonės, kurie statosi vi 
rairie. Tai vis atskiri miestai, dūmęs į St. Jean, pas tautietį las. Statosi ir eiliniai darbinin 
Jie ir valdosi visai savarankiš p. Paulauską. kai.
kai: turi savo majorus, savo — Seniai nesimačiau su Pau Beje bevažinėdami užtiko- 
savivaldybes. Nors tie miestai lausku, tai šiandien buvau nu me gaidžių farmą: didelis plo 
yra neatjungiamai susiję su sistatęs jį aplankyti, — sako tas žemės apstatytas gaidžių 
Montrealio meistu, nuo kurio p. Silickas. — Gerai, kad pa- katidžiais. Gaidžių katidžiai
juos skiria „tiktai upė“ (beje, gavote dar laiku.

gaiš. Kiekvienas gaidys turi 
savo atskirą rezidenciją. Jie 
čia specialiai maitinami, pri
žiūrimi ir dresiruojami. Šitie 
gaidžiai dalyvauja gaidžių 
rungtynėse.

— Gaidžių kova žiauri, — 
pastebi p. Silickas. — Jiems 
prie kojų mūšių metu pritaiso 
specialius pentinus. Jų kova: 
žūt-bųt! Vienas dažniausia 
krinta negyvas, o dažnai ir 
abu.

Bevažinėdami, apžiūrime ir 
galimas piknikams vietas. Gra 
žu. Ir maudytis Šv. Lauryno 
upėje galima. Miestas yra pa 
ruošęs maudykles, kuriose bu 
di gydytojas ir gelbėtojai - vai 
tininkai. Bet vėliau sužinome: 
niekam piknikų čia neleidžia
ma daryti.

Bevažinėdami po St. Lam
bert, privažiuojame gamtos 
prieglobstyje namus, prie iku- 
rių p. Silickas sustabdo maši
ną.

— Čia, — jis sako, — gy
vena lietuviai, pp. Markevičių 
šeima. Mes šią šeimą atskvie 
tėme iš Vokietijos.

— Gal Tamstų giminės? — 
teiraujamės.

— Visai buvo nežinomi ir 
nepažįstami, — atsako. — Bet 
dabar tiek susidraugavome, 
kad geresni už geras gimines, 
— sako p. Silickas.

Bet čia pat p. Markevičius 
junjoras tuojau į kaštanų pa 
vėsį atsiveda tėvus p. Ago
tą ir Joną Markevičius. Sode 
po medžiais kėdės, stalas ir 
ant stalo pasistiprinimas. Pp. 
Markevičiai vaišingi, kaip ir 
pp. Silickai.

P. Markevičienė tyliai infor 
muoja, kaip pp. Šileikai, jų ne
pažindami, sudarė galimybę 
atvykti visai didelei jų šeimai

— vilos baltos, raudonais sto- — 7 asmenims.

darė sąlygas ir galimybes nusi 
pirkti šiuos namus su dideliu 
sklypu žemės; paskolino pini
gų sumokėti už namus. Už tą 
pp. Markevičiai nepaprastai 
dėkingi pp. Silickams. P. Mar 
kevičienė mums rodo savo dar 
žą, prisodintą pamidorų, svo
gūnų, saločių ir kitų daržovių.

— Mes dabar mokame už 
šiuos namus tiek', kiek mokė
tume už porą kambarių, ku
liuose mūsų šeima negalėtų 
sutilpti. Bet kai išsimokėsi
me, tai jau bus mūsų nuosa
vybė, — sako pp. Markevičiai 
choru.
~ Pp. Markevičiai mus vaiši
na, o mes kalbamės visokiomis 
temomis. Pavėsyje malonu pa 
sipasakoti, pasiplepėti. Pasi
duodame ir mes šiai silpnybei. 
Daugiausia pasakoja p. Silic
kas. Aš jį provokuoju, kaip 
jis kūrėsi, kaip praturtėjo.

— Ooo, Kanadoje žmogui 
reikia tiktai galvą turėti, o 
gyventi galima, — tvirtai tei
gia p. Silickas ir pradeda pa
sakoti apie savo praeitį

— Iš kur Tamstos kilę — 
teiraujuosi.

— Iš Paežerio vienkiemio, 
kuris tada, kai aš išvykau į 
Kanadą, dar vadinosi Vagilka, 
Troškūnų vai., Panevėčio ap. 
Atvykęs į Kanadą 1928 metais, 
jau po trijų mėnesių išpirkau 
žmonai laivakortę, o po pusant 
rų metų aš jau turėjau Mont
realio mieste krautuvę. Ne 
vienoje vietoje. Dėl vaikų, no 
rėdamas juos apsaugoti nuo 
blogos miesto įtakos, turėjau 
įsigyti namus už miesto. Pasi 
stačiau juos čia — St. Lam- 
berte, Paslkui, kai teko dirbti 
mieste, o nakvoti čia, pasida
rė nepatogu, — todėl sugalvo
jau visai čia persikelti. Todėl

Maža to, su- pasistačiau antrus namus Vic

toria ir Cheron St. kampe, )kur 
dabar yra mūsų grosernia.

— Kaip gi sekasi čia: ge
riau kaip mieste?

— Neblogai, — atsako p. 
Silickas. — Turiu gerą klijen 
turą. Parduodu visokius pro 
duktus ir alų. čia klientai 
duoda užsakymus labai soli
džius ; nėra smulkmenų. To
dėl ir malonu dirbti.

Palikę pp. Markevičių na
mus, vykstame apžiūrėti pp. 
Siliokų biznio. Dviejų aukštų 
namas su dideliu bizniui pri
taikytu rūsiu. Dideliame plo
te. Krautuvė šviesi, švari, erd 
vi ir turtinga. Viskas p. Si- 
licko pritaikyta, kad būtų pa
togu ir paranku dirbti. Biz
nis vertinamas apie 60.000.

Tikrai reikia tikėti p. Silic- 
ko teigimu, kad reikia turėti 
tiktai galvą ir netingėti dirbti, 
ir gyvenimą galima sukurti ir 
gražų ir patogų.

P. Silickas dar daug pasa
kojo apie tai, kaip jis pradžio
je dirbo, kaip anksčiau gyve
no. Tas gyvenimas, lyginant 
su jo pradžia Kanadoje, da
bar jau yra pakitęs ne šimtais, 
bet tūkstančiais ’kartų.

Išbuvę St. Lamberte visą die 
ną, apžiūrėję jį, paviešėję pas 
pp. Silickus pakartotinai, vai
šingus namus turėjome palik
ti ir su p. Leknicku grįžti at
gal į triukšmingąjį ir judrųjį 
Montreal}, kuris milžiniškais 
tempais plečiasi, auga ir šako
jasi iš salos į užupius. Nuo ru 
dens, kaip sakė p. Silickas, jau 
ir su St. Lambertu galėsime te 
lefonu tiesiai kalbėti, kaip su 
Montrealio dalimi, nes bus 
įvestas tiesus telefono susisie
kimas. Tokiu būdu, dar dau
giau galima bus suartėti, ir 
dar geriau vieni kitus pažinti.

Daugiau bus.
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FAKTAI IR PROBLEMOS.

Ar visos motinos vertos to 
vardo ?

RAŠO JERONIMAS CICĖNAS.

Mirė poetasgJuozas Kruminas^

Tai ne šiaip sau klausimėlis, 
bet rimta, ypač tremties, prob 
lema. Man ji visada dingos, 
kai tik užtinku „patarimus šei 
mininkėms“ ar kitus prajovus 
iš „moterų pasaulio“. Nese
niai išėjo storokas spaudinys, 
ištisai skirtas moteriai, deja, 
ir šiuo atveju kaip virtuvės 
valdovei. Apie motiną, kaip 
kovojančios politinės emigra
cijos veiklią narę, kaip kultū
ros saugotoją, maža užsimin
ta ir Motinos Dieną. Tiesa, už 
siminta motina kaip vaidilutė 
ir Vargo mokyklos puoselėto
ja. Bet ta užuomina jkaip tik 
verčia panagrinėti ar taip iš 
tikro yra?

Motina — visos šeimos sie
la, motina — vyriausias jau
nosios kartos vairininkas, tar
kime — vėliavnešys viso to, ką 
gera išsinešėm iš tautos būdo 
ii tradicijų. Pareigos dide
lės ir, jei jas tęsėtų, tremtinė 
motina ateityje būtų minima 
su šlove ir garbe, kaip minimos 
arčiau nežinomosios motinos, 
kurios per baudžiavas, spau
dos draudimą ir kitus negan
dus ne tik išsaugojo, bet tau
tos būdą paryškino, liaudies 
meną papildė ir palikuonims 
perdavė.

Faktus imu iš JAV „N. Lie 
tuvos” skaitytojai lengvai ga
lės pasakyti: skiriasi kuo trem 
tinė Kanodoje ar nesiskiria, 
vietinė tai liga ar bendruome
ninė?! Esu surinkęs žinias iš 
įcelių stambių kolonijų, ir vi
sos liūdnos.

Sakysime, Vargo mokyklą 
telanko 46—69 proc. tremti
nių vaikų. Ar čia nėra moti
nos kaltės? Kai pernai bend
ruomenės kūne pasirodė šun
votės (prof. K. Pakštas juos 
pavadino judošiais, pavojinges 
niais už J. Paleckį), t. y., kai 
Pittsburghe 25 tėvai raštu pa 
reiškė nenorį lietuvių kalba 
pradinio mokymo, kviečiau vi 
sų kolonijų korespondentus 
skelbti Vargo mokyklas nelan 
kančių  jų vaikų tėvus (vardais, 
pavardėmis ir kt.) visai Vaka 
rų lietuvių bendruomenei ži
noti. Teigiamas atgarsis tebu 
vo vienų vieną kartą „Nau
jienose“. Tenka būkštauti, 
kad šį rudenį tremties mokyk 
lose dar mažiau besusirinfks 
mokinių?

O spauda — mūsų gimtinės 
akys į pasaulį, žmones ir viso
kį žinojimą? Liūdna, bet trem 
tiniai savo troškimu gimtojo 
žodžio vargu bepralenkia „Auš 
ros*' gadynę, vadinasi — ir čia 
ne pirmyn žingsnis, bet ata
tupsta, ir tai beveik 100 me
tų. „Aušros“ dienomis aps
tu beraščių, o šiandien? Į to 
kią Ameriką iš viso neįsilei- 
džiami neraštingi. Tada kny 
ga buvo maža kur' užtinkama 
gėrybė, o šiandien? — Tik tu 
rėk gerą valią ir norėk ir nepa 

šykštėk cento kito. Bet, anot 
„Kultuvės“, juo žmogus ma
žesnis, juo doleris didesnis. Do 
leris temdo lietuviškąją sąži
nę ir pareigas tėvynei.

Šit vienos kolonijos sielos 
pjūvis. Iš 600 tremtinių, vos 
10 tenusiperka vieną kitą kny 
gą. Tai ne iš piršto išlaužta 
žinia. Šventadienį ar kada 
podarbinėmis valandomis pas
iūlau tremtes biičiuliams, anot 
K. Binkio, rašto pauostyti. 
Pradėjau nuo durų lig durų. 
Pirmąsyk aplankyta apie 60 
vienetų, šiuo metu tarp 10 — 
20 (mat, „Karys“, „Nemunas,* 
ar kt. periodinis spaudinys pi 
gesnis ir lengviau leidžiamasi į 
„derybas“).

Čia tremtinės motinos „įna 
šas“ liūdnas. 3 atvejais vyrai 
noriai imdavo „Kąrį“, bet vie 
na dieną visos „židinių saugo
tojos* * (viena su auikštuoju 
mokslu) paprašė jų namų 
slenksčio nebeperžengti. Vie
nas vyras, sykį pavartęs kny 
gą, piktai užtraukė dūmą ir iš 
košė: „kad su ta žmona...“ 
Po savaitės patyriau, kad į na 
mus pribuvo. . . televizijos 
aparatas.

Dažniai pasikartoja jaudi
nančios scenos (kai nešiojau 
V. Pietario „Lapės pasaką“, 
ar Čikagos tremtinių mokyto
jų leidžiamus „Vaizdus“) : vai 
kai nori, tėvas graibosi apie pi 
niginę, bet „šeimos židinio sau 
gotoja“ pastato „veto“.

Ir kur tu žmogų (vyriausia 
- lietuvį), pažinsi, jei ne prie... 
knygos. Kai šiandien peržvel 
giu tremtinį, lyg švyturys iš
kyla Vilniaus krašto pašuki- 
niai pusbasiai, bet galiūnų šir
dies ir proto tautiečiai. Kalė
dų atostogų metu ar vasarą 
būdavo išeinama pajieškoti raš 
to mėgėjų. Namuose, palei 
bažnyčią ar turguj užkalbin
tas tautietis nė karto nedrėbė 
pikto žodžio: vyrai nuo ma
chorkos nesukę ar močiutės 
užu vištapinigius pirko elemen 
torių, kalendorių, laikraštį. 
Tremties Vargo mokykloje ne 
visi mokinukai su „Aušrele“. 
Jei gailimą dolerio su centais 
„Aušrelei”, tai kaip „išmes“ 
4 dolerius už Lietuvių Kalbos 
Vadovą?

Senais gerais laisvės laiškais 
sielvartauta, kad knygų spin
ta pas lietuvį yra retokas bal
das. šiandien juo labjau. Ar 
čia ne motinos kaltė? Susi
randa skatikas kitas naujes- 
niam indui, siuviniui, stiklui, o 
lietuviškajai knygai pinigo nė 
ra. Ne pinigo, bet valios, įdė
maus atsiminimo apie savo se 
nutes ir mačiutes spaudos drau 
dimo laikais. Spaudos drau
dimo laikais maldaknygės ne
buvo pigios, bet šviesa ir tiesa 
tada pinigų neseikėta. Viešpa 
tie, ir gimtąją maldaknygę jau 
ima išstumti angliškoji, airių

Henrikas hagys
DVI JŪRININKŲ DAINOS

Uuostą paliekant

Snausti gana jau, senoji statine, 
plauksim jieškot nematytų šalių! 
Ko jūs čia raudate, gražios merginos, 
dėl pasakytų žodžių kelių?
Motinos žemės niekingas brūkšnelis 
greitai sutirps ant bangų skiauturių. . . 
Gal dar sapnuosim nakčia josios žalią 
žvilgsnį akių ant virvinių narų;
Miestus šviesius ir triukšmingus ir rausvą 
karčiamų vyqą stikluos purvinuos.
Baltus žuvėdrų sparnus ir jų šauksmą, 
ir skepetaitę mergaitės lieknos.
Supk mus, sena ir smaluota statine, 
tiek nematytų salų ir šalių!
Ko čia raudoti, juodakės merginos, 
ko čia liūdėti padaužų kelių!

Mirusio draugo šermenys

Angelai tikrai neverks prie karsto jo. 
Bet ir neprikels jo ašarų lietus.
Visos ašaros jam tik vanduo, ho-jo!
O vandens mes matėm per kraštus!
Kaip gyventi be stiklinių sklidinų, 
Plaukim vynu surūdijusias gerkles. 
Jei stiklų skambėjimas švelnus 
nepabudins jo — jis niekad nebekels.
Uždainuokime kartu, mieli draugai 
apie tolimas, saulėtąsias salas. 
Neseniai ir jis dainavo su visais, 
o rytoj — gal būt, ir mum jau duobę kas. . . 
Šuns lemtis numirt ant žemės purvinos! 
Teskamba jo šermenų liūdna daina. 
Jei dabar jisai nekels ir nedainuos, 
ryt užpils jam duobkasiai akis žeme.
Ar n,ebuvo mėlynos jo akys, o draugai, 
nuo žiūrėjimo į vėją ir bangas?
Kas iš to?! Ponia mirtis šaltais nagais 
jų gelmėj išgręš juodas angas.
Argi vertas toiks gyvenimas ko nors? 
Pypkes dūmų dešimt — ir žuvim 
išmeta tave, pririšę prie lentos. 
Arba širdį užkala dėžėj vinim.
Angelai neverks tikrai prie kapo jo. 
Bet neprikels jo ašarų lietus.
Visos ašaros jam tik vanduo, ho-jo! 
o vandens mes matėm per kraštus!

kunigų ir biznierių urmu ga
minama, o lietuvių vienuolių 
vedamose mokylklose įvairio
mis progomis, net su grasini
mais, peršama. Vargu beiš- 
stumtų, jei vaiko motina būtų 
kaip eglė, kur prie šešupėlio. 
Ir maldaknygė traukiasi į še
šėli, maldaknygė, už kurią La 
niaučaitė ištremta caro Rusi
jos gilumon, maldknygė, an
dai, krauju apsruvus, ypač tą 
syk, kai girti kazokai lietu
vius durtuvais vijo iš Kražių, 
per Kražantę ir toli-toli, kiek 
arkliai išneša, per klimpius lau 
(rus ir lapkričio darganą.

Neseniai pati bolševikų „Tie 
sa* * rašė, kad ten, mūsų tė
vynėje, maldaknygė ir groži
nė literatūra, bolševikams ją 
uždraudus ar suklastojus, ei
na nuorašais. Vienas Biržų, 
agitpropo pareigūnas skundė 
si NKVD draugystėje, kad se
nieji lietuviški laikraščiai per 
sineSama ir į kolcozus sugrū- 
dant. Du matai ir saikai: ko
vos lietuvio ir. . . gerbūvio lie
tuvio. J- -Cicėnas.

Vanda Silickaitė

Marijonos ir Juozo Silickų, tu
rinčių St. Lamberte, už Vic- 
torijos tilto, savo namus ir sa
vo krautuvę, duktė, kuri šio
mis dienomis baigė Mariono- 
polio Colege'ą ir dabar ruošia
si specialybei. (Plačiau žiūr. 

4-me puslapyje atkarpą).

Dar tiktai prieš pusmetį po 
etas, rašytojas, žurnalistas Juo 
zas Kruminas ruošėsi iš Vo
kietijos persikelti į Kanadą. 
Montrealy jam buvo parūpin
tas pirmam apsistojimui ir 
kambarys. Bet jam nepasise
kė. Greičiausia permenka svei 
<ata neleido pereiti tų užtva
rų, kurios nemažam tautiečių 
kiekiui pasirodė per aukštos, 
neperkopiamos. Teko likti Vo 
kietijoje.

KLCT pasiuntė jam maisto 
siuntinį, bet netrukus buvo 

gautas laiškas, kuriame jis 
skundėsi sunkiu likimu. Dar 
vėliau pasiekė žinios, kad jis 
jau džiovininjkų santaorįjoje. 
Iš Vokietijos pasigirdo SOS, 
bet pavėluotai. Poeto jau ne
bėra gyvųjų tarpe. Juozas Kru 
minas mirė 1951 metų birželio 
1 dieną Edmundsthalio sana
torijoje, palaidotas birželio 4 
d. Geestachto Spackenbergo 
kapuose. Juozas Kruminas bu 
vo gabus poetas, kūrybingas 
rašytojas, darbštus žmogus. 
Jo yra išleistos kelios kūrybos

ŽYMUSIS LIAUDIES ŠO KIŲ ŽINOVAS 

Vytautas Beliajus.

Užpernai Montrealy lankė- 54 lietuvių liaudies šokiai bei 
si žymusis liaudies šokių ži- žaidimai. Savo veikaluose Be 
novas, pagarsėjęs visoje Ame hajus apibūdina ne vien lietu 
rikoje, Vytautas Beliajus, ku- viską šokį — jis kiekviena pro 
ris buvo atsivežęs leidinių apie ga stengiasi supažindinti akai 
liaudies šokius ir liaudies so- tytoją su Lietuvos istorija, 
kių plokštelių. kultūra, menu ir žmonėmis.

Vytautas Beliajus gimė ir Šiai vasarai Beliajus vėl bu 
kūdikystę praleido Lietuvoje, vo pakviestas visoj Amerikoj 
Prieš 20 metų atvyko Ameri bei Kanadoj įvairioms organi 
kon ir visas savo dienas pa- zacijoms, institutams bei kole 
šventė šokio menui. Ypatin- gijoms dėstyti tautinių šokių, 
gai gilinosi į charakterinius ir Gydytojas patarė tos kelionės 
liaudies šokius. Studijavo vi- atsisakyti, nes ir taip nekokia 
sų tautų šokius, tačiau visą sa Vytauto sveikata (apgydyta 
vo dėmesio svorį nukreipė į tuberkuliozė), paskutiniu me- 
lietuvių tautnius šokius. Prieš tu buvo gerokai pablogėjusi.
10 metų įsteigė lietuvių tauti 
mų šokių grupę „Ateitis“. Ne 
apsėjo nė vienas didesnis lie
tuvių pasirodymas be Belia- 
jaus ir jo „Ateities" šokėjų. 
Visoj plačioj Amerikoj tauti
niai ir tarptautiniai festivaliai 
kvietėsi Beliajų.

Kviečiamas įvairių organi
zacijų, mokė jas įvairių tauti
nių šokių, o ypatingai lietuvis 
kų. Daugelis amerikiečių liau 
dies šokių mėgėjų įvairiose 
Amerikos valstybėse šiandien 
šoka ir lietuviu liaudies šo
kius, o Kolorado ir Kaliforni
jos valstybėse takios grupės, 
Beliajui tarpininkaujant, įsigi
jo netgi lietuvių tautnius rū
bus tiems šokiams tiksliau cha 
rakterizuoti.

Duoną Vytautas iki šiol pel 
nė pamokomis International 
House prie Chicagos univer
siteto ir įvairiuose kituose ins 
titutuose bei kolegijose.

Ką uždirbo, viską sudėjo į 
šokio menui skirtą žurnalą 
„Viltis“ ir knygas: „Merrily 
Dance“, „Dance and by mer
ry“ I ir II tomą, „Dance of 
Lietuva“, kuriame aprašomi

knygos ir liko paruoštų, bet 
nespėtų išleisti, dėl lėšų sto
kos.

Nenurimdamas, nors ir džio 
vos kankinamas, J. Kruminas 
našiai dirbo ir tremtyje: reda
gavo žurnalą „Gintaras“ ir iš
leido kelias savo kūrybos kny 
gas.

Juozas Kruminas yra gimęs 
1914 m. sausio 26 d. Palionės 
vienkiemy, Gelvonių valsčiaus, 
Ukmergės apskrities. Ukmer 
gėje ir Kaune lankė gimnazi
ją, Kaune lankė Vytauto Did. 
'Universiteto Humanitarinių 
mokslų fakultetą. Būdamas ne 
turtingų tėvų sūnum, dirbo vi
sokius darbus, bet visuomet 
linko į literatūtą, kuriai atida 
vė geriausias savo jėgas ir su 
gebėjimus.

Kaune gyvendamas, vedė ra 
šytoją Nelę Mazalaitę, kuri da 
bar yra apsigyvenusi JAV.

Platesnį J. Krumino kūry
bos ir jo literatūrinio paliko 
įvertinimą duosime sekančia
me „NL“ numeryje.

Tačiau Vytautas negali atsisa 
kyti, nes turi skolų už išleistas 
knygas ir leidžiamą žurnalą 
„Vytis“. Pakeliui suserga ir 
pp. Daudžvardžių pagalba at
vežamas į Chicagą. Konsulas 
bando jį patalpinti sanatori- 
jon, bet. . . reikia lėšų. Bcsirū 
pinantieji juo prašo, kas išga
li, siųsti adresu: Vyts Belia
jus, c. o. Franįk Kaltman, 1159 
Broad St., Newark 5, N. J., 
USA (iš p. Jameikienės str.).

Muriel Millard Kanados pran
cūzų dainininkė,

Praėjusių metų 
dailioji literatūra

G. I. ŽIDONYTĖ.

POEZIJA 1950-aisiais metais ypatingai gyvai reiškėsi 
Prancūzijoj. Ir seni ir labai skaitlingi jaunieji poetai semia
si įkvėpimo meilėj, gamtoj, mistikoj, religijoj. Įvairiausios 
kryptys turi savo atstovų. Vienu žodžiu — poetų pasauly 
laisvė ir demokratija. . . Nenorint dar daugiau išplėsti ir taip 
jau ilgą šią bibliografinę apžvalgą, tepaminėsime tik nedau
gelį poezijos veikalų, nerūšiuodami jų pagal literatūrines sro 
ves.

Tik dabar išspausdinta jau mirusio įžymaus prancūzų 
poeto — simbolisto Frnacis Jammes autobiografinių eilėraš
čių knygutė Ironijos ir eilės poema (Le Poeme L’ironie et 
d'amour, Librairie universelle, 1950). Šiame meniškai išleis 
tame rinkinėly patalpinti poeto jaunų dienų eilėraščiai, pa
vaizduoją jo gilius meilės išgyvenimus ir nusivylimus, ke
lionių įspūdžius ir kt. Kaip visuose savo kūriniuose, taip ir 
šioje Poemoje, autorius — jautrus lyrikas — savo jausmus 
reiškia grakščia, sklandžia forma.

Didžiojo mūeų poeto Milašiaus buvęs geras asmeniškas 
draugas, dabar, Milašiui mirus, jo didelis garbintojas, pran
cūzų senesniosios kartos poetas ir rašytojas Jean de Bossche 
re neseniai išleido įdomų savo poezijos rin’kinį Bedugnės pa
veldėtojai (Heritiers de 1‘Abime, Ed. Au Parchemin d'Antan, 
1950). Jean de Bosschere, panašiai kaip ir Milašius, yra 
spiritualistas - mistikas, visatos esmės ir prasmės jįeškotojas, 
savo bendraamžininkų nesuprastas ir neįvertintas atsiskyrė

lis. Jo kūryba simbališka ne formaliai, bet esminiai. Šio di
džios dvasios ir gilaus įkvėpimo poeto mintis ir intuicija 
siekia toli ir jį suprasti nelengva. Tik didelėmis valios, pro
to ir širdies pastangomis galima įsijausti į poeto kūrybą, su
vokti jo subtilų panteizmą, pajusti jo Dievo — visatos sie
los — prigimtį.

Kitas žinomas senosios kartos poetas neo-klasikas Fer
nand Gregh praturtino prancūzų poeziją nauju veikalu Pa
sakiškasis teatras (Theatre feerique, Editions Nagel, 1950). 
Tradicingas humanistas, gamtos mylėtojas ir garbintojas, 
Fernand Gregh šiame veikale, kaip ir visoj kūryboj, pasižy
mi tobulu, taisyklingu eiliavimu, švelnia lyrika, ryškiai iš
siskirdamas iš savo bendraamžininkų simbolistų. ,

Vidinio žmogaus pasaulio ir visatos poetas Jules Super- 
vielie pasirodė su nauju kūriniu Pirmieji žingsniai Pasauly
je (Premiers pas dans 1‘Univers, Gallimard, 1950). Šio Ikūri- 
kios vaizduotės sukurta. Rinkinėlis simpatiškas, mažiau her- 
lis paimta iš graikų padavimų, kita dalis — paties poeto ta
nelio forma — poezija prozoje, tematika — mitologiška: da- 
metiškas nei didžiuma Superville kūrybos.

Iš senosios kartos poetų 1950 -aisiais metais prancūzų 
poeziją papildė savo kūriniais du katalikų poetai: Armand 
Gody ir Paul Claude;!. Pirmojo Sonatai aušrai (Sonnets 
iš Lisieux jums įkalba (Sainte Therese de Lisieux vous parle). 
l'Aube) išspausdinti pas Gravet, o antrojo Šventoji Teresė 
nepaprastai prabangiai išleisti benediktinių vienuolyno Ab- 
baye Notre Dame du Are, Lisieux. Andre Godoy sonetai 
melodingi, įkvėpimo pagrinde — religinė egzaltacija. Paul 
Claudel eiliavimo forma savotiška, iškflrriinga, autoriaus nuo
taikos kartais švelnios, kartais atšiaurios, visada pamaldžios. 
Jaunesniosios kartos prancūzų poetų skaičius tikrai įspū
dingas. Kai kurių kūriniai turi neabejotiplos literatūrinės 
vertės. Čia piminėsime tik keletą.

MEILĖS inskiruotas gilių išgyvenimų poetas Yves 
Gandon išleido Duoklę Timonojai (L'Offrande a Timonoe, Ed. 

Henri Lefebure, 1950). Iš to paties šaltinio įkvėpimą semia
si poetas - mistikas Jean Grosjean, kurio Hypostazos (Hypo
stases, Gallimard, 1950) primena Saliamono Giesmių Gies
mę. Švelnia lyrika meilės išgyvenimus apdainuoja Philippe 
Chabaneix savo Nokturnuose (Nocturnes, Edit. 1. A. C., Ge
neve, 1950). Tačiau visus 1950 metų meilės dainius pralen
kė poetė Marie - Antoinette Daguet savo Malonumu mylėti 
(La Douceur d’Aimer), o ypač savo Santiment'aline Geogra
fija (Geographic sentimentale, Edit. M. - A. DagueJ;, Dou- 
zens, Aude, 1950), kurios nuotaikos primena Baudelaire’ą ir 
už kurią jaunoji poetė gavo Academic der Jeux Floraux pre
miją.

SPIRITUALISTAS Rene Menard savo Hymnuose vie
nišam buvimui (Hymnes a la presence solitaire, Ed. Cahiers 
du Sud, 1950) apdainuoja nuosatbų, keistą, nerealų pasaulį.

ESTETAS Rene Chars savo Trumpame Mene (Art Bref, 
Ed. G. L. M., 1950) savo užburiantiems eilėraščiams taip 
pat semiasi įkvėpimo iš paslaptingo burtų pasaulio.

KLASIKINĖS FORMOS jaunuosius poetus garbingai 
atstovauja šveicaras Gilbert Trolliet, savo kūriny Nesitikėtas 
(L’Inespere, Ed. Trois Cojlines, 1950) apdovanojąs vidinį 
žmogaus pasaulį; už šį veikalą autorius yra gavęs 18-ojo Ra
šytojų kongreso didžiąją premiją ir Rhonos literatūrinę pre
miją. Taip pat klasikinę formą naudoja egzaltuotas poetas 
Henri Thomas savo Jokioj netvarkoj (Nul Desordre, Galli
mard, 1950) ir poetas Rene Hener savo Žvaigždėtame Rate 
(Le Cercle etoile, Ed. Points et Centre points, 1950); šio 
pastarojo jautrumas ir švelnus muzikalumas tikrai žavūs.

Anglo - saksų mūza 1950-aisiais metais buvo mažiau 
produktinga. Tik dabar išspaudintas poeto Theodore Spen
cer pomirtinis eilėraščių rinkinėlis Apsėtas akras (An Acre 
m the Seed, Harvard Univ. Press, 1950). Eilėraščiai parašy
ti prozai artiais sekstetais, subtilūs ir sąmojingi. Poetė 
Edith Sitwell išleido savo poemų rinkinį Rožės Giesmė (The
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Oi’ganizuojamas lituanistikos 
institutas

(Organizacinės komisijos informacijos).

Tautos gyvybei išlaikyti ir 
jos egzistencijai pagrįsti svar
bus ne tik jos gyventojų skai
čius, jų ekonominiai turtai, bet 
didele dalimi ir jos kultūra. To 
kiame išsilaikymo vyksme ma 
žoms tautoms kultūrinės ver
tybės, kultūrinis lygis dažnai 
turi didžiausią reikšmę.

Bet ir pačioje tautos kultū
ros kūryboje ypatingai svar
bus būdingosios, individuali
nės tautos kultūros puoselėji
mas, o šioj srity, šiokios kul
tūros vertybių bei duomenų ty 
rinėjimas. žalia savo pačios 
kultūros lygio kėlimo, tuo bū
du tauta įneša savo dalį ir į 
bendrąjį žmonijos kultūros lo
byną.

Šiam tikslui reikalinga tam 
tikra specialinė mokslinė insti 
tucija būdingai tautos kultū
rai tirti bei jos problemoms 
nagrinėti. Tokia iš rimtai sa
vam k iškam mokslo darbui pa 
siruošusių mokslininkų specia 
listų sudaryta institucija bent 
kultūrinio darbo srityje pasta 
to tautą lygiomis su kitomis 
senų kultūrinių tradicijų tau
tomis ir tuo būdu įgalina tą 
tautą įsigyti atitinkamą res- 
pektą tarptautinėje plotmėje 
bei atitinkamą svorį tautų pa
žangoje ir jų varžytynėse.

Šiokios institucijos reikšmė 
šiuo metu mums dar padidėja. 
Laisvajame Vakarų pasaulyje 
atsidūrusiems lietuviams tenka 
pareiga tęsti ir išsaugoti ob
jektyvaus lituanistikos moks 
lo tradicijas, kurios turi dide
lę savo reikšmę ir mūsų tau
tos likiminėje kovoje.

Tokios mokslinės instituci
jos įsteigimo mintys Vakaruo 
se, specialiai Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse, jau nuo se
niau brendo vieno kito mūsų 
mokslininko ir vsuomeninin- 
ko galvoje.

Visa tai turėdama prieš akis, 
Lietuvų Profesorių Draugijos 
Amerikoje Valdyba pasiūlė 
metiniam narių suvažiavimui, 
įvykusiam 1951 m. vasario 17 
d. Ciceroje, Illinois, steigti Li 
tuanistikos Institutą Jungti
nėse Amerikos Valstybėse. Su 
važiavimas, klausimą išdisku
tavęs, visais balsais tam pa
siūlymui pritarė ir LPDA Vai 
dybai pavedė tokį institutą ne 
atidėliojant įkurti.

Meksio-technikot naujienos
SUDĖTINGAS ATOMINIS BANDYMAS 

Naujų galimybių akyvaizdoje.
Amerikos atomo tyrinėtojai 

specialistai paskutiniu metu 
darė labai sudėtingus tyrinė
jimus, kuriuos išbandė -Eni- 
wetok saloje, Ramiajame van 
denyne.

Svarbiausis šių bandymų 
tikslas buvo, ikaip praneša la
bai santūrios žinios, įjungti į 
skaldymo procesą vandenilio

Po to netrukus valdyba iš 
savo tarpo paskyrė komisiją 
(Dr. P. Joniką, Dr. D. Krivic
ką, Dr. V. Viliamą) Lituanis
tikos institutą organizuoti. Ko 
misijos svarbiausias uždavinys 
— paruošti instituto statutą ir 
apsvarstyti būdus instituto lė 
šoms telkti, kurios, be abejo, 
yra viena iš svarbiausių insti
tuto gyvavimo sąlygų.

Šiuo metu jau paruošti Li
tuanistikos Instituto moksli
nės sąrangos statuto apmatai. 
Prieš galutinai statutą formų 
luojant, krepiamasi pirmiausia 
į mokslininkus lituanistus, 
kviečiant juos pareikšti čia 
įvairiais klausimais savo nuo
monę bei pasiūlymus.

Pagal tuos apmatus, Litu
anistikos Institutas būtų moiks 
line Institucija, kurios apim
tis, taikantis prie laiko ir ap
linkybių, būtų kiek platesnė 
.negu paprstai. Instituto tiks
las būtų — tirti lietuvių kalbą, 
lietuvių literatūrą, lietuvių tau 
totyrą, Lietuvos proistorę, Lie 
tuvos istoriją ir Lietuvos ge
ografiją, gal net įtraukiant ir 
kitus glaudžiai su šių sričių 
lietuvių kultūra susijusius da 
lykus; taip pat institutui rū
pėtų rinkti, tvarkyti ir skelb
ti šių sričių medžiagą bet šal
tinius ir skelbti tų dalykų stu 
dijas, prireikus net ir jų popu 
liarizacijas. Suprantama, kad 
svarbus instituto dėmesys bū
tų skiriamas Amerikos lietu
vių kultūros dirvonams.

Lituanistikos Instituto dar 
bui pasiruošusių specialistų bei 
pagalbininkų netrūksta. Ir 
minimumas šaltinių ir mokslo 
priemonių dabartiniu metu 
yra arba gali būti prieinami. 
Bereikia moralinės ir ypač ma 
terialinės mūsų visuomenės pa 
ramos. Bet šitokiam didingam 
bei reikšmingam užsimojimui, 
kaip pirmą kartą lietuvių tau
tos istorijoje kuriamai autori
tetingai mokslinei įstaigai — 
Lituanistikos Institutui,—stei 
giamam už Lietuvos ribų esan 
čių lietuvių, atrodo, paramos 
nė vienas sąmoningas lietuvis 
ar patriotinė organizacija ne
galėtų atsakyti.

Adresas: LPDA Ass’n of 
Lithuanian University Profes 
sors, 1836 So. 49th Caurt, Ci
cero 50, Illinois, USA.

(hydrogenium) atomą. Van
denilio atomas esąs suskaldo
mas Uranijaus ir Plutoni jaus 
atomų skilimo metu. Todėl no 
rint suskaldyti vandelio ato
mą, teko daryti sudėtingą ato 
mų skaldymo procesą.

kadangi apie bandymus Eni 
wetok saloje yra pranešta, jog 
bandymas pasisekęs, tai daro

mos išvados, kad vandenilio 
atomų skaldymo klausimas yra 
išspręstas. O jeigu taip, tai 
atominės energijos gaminimo 
galimybės nepaprastai padidė 
ja ir išsiplečia ligi dabar dar 
nenumatomų ribų ir galimy
bių.

Uranijaus arba Plutonijaus 
gauti yra sunku, nes jo gamto 
je daug neaptikta. Bet van
denilio gauti yra labai lengva: 
leidžiant per vandenį elektros 
srovę, vanduo suskyla ir pasi 
d.alina į vandenilį (hydroge- 
njum) ir deguonį (oxyge
nium). o vandens žemės pavir 
šiuje yra bent du trečdaliai 
ploto.

Jeigu pasisekė, (o praneši
mai tą patvirtina), tai panau
dojant vandenilio atomų ener
giją, žmonijai atsidaro visai 
naujos gyvenimo perspekty
vos, kurias šiandien ir numa
tyti dar sunĮk u.
LABAI ĮDOMUS TYRINĖJI 

MŲ IŠRADIMAS
Amerikoje yra išrastas toks 

seismografas, kuris nustato 
bet kokio daikto senumą, šis 
aparatas veikia taip, kad pa
gal garso bangų virpėjimų 
skaičių nustatomas daikto se
numas.

Du Amerikos mokslininkai 
J. Lynch ir D. Linehan šio 
aparato pagalba tyrinėjo iška
senas, atrastas po Šv. Petro ba 
zilika Romoje. Jų pirmas ban
dymas davė gerų rezultatų. 
Šv. Tėvas juos pakvietė kitą 
kartą ištirti visą šv. Petro Ba 
zilikos aplinlką. Jiem pasise
kė atrasti vertingų dalykų ir 
jie savo aparato pagalba nu
rodė, kur reikia daryti tolimes 
ni kasinėjimai. Jie tyrinės Ne 
rono cirko aplinką ir kitas vie
tas.
ATKASTI HERODO RŪMAI

Archeologai atkasė liekanas 
didžiausio senovės palociaus 
Palestinoje. Jį pastatė kara
lius Herodas Didysis, gyvenęs 
nuo 73 metų iki 4 metų pirm 
krikščionių gadynės, o vėliau 
jį iš naujo atstatė Herodo sū
nus Archelajus.

To palociaus griuvėsiai at
kasti Jericho priemiestyje. Je
richo miestas yra Jordno upės 
klonyje už 17 mylių į šiaurės 
rytus nuo Jeruzalės ir už 5 my 
lių nuo Mirusios Jūros.

Palociaus griuvėsiuose at
kasti metaliniai tų laikų Ro
mos pinigai ir įvairūs dirbiniai.

Žydų istorikas Jesefus Fla
vius (gyvenęs nuo 37 iki 95 
krikščioniškosios gadynės me
tų) rašo:

— Herodas pastatė Jeriche 
palocių ir ten nužudė savo švo 
gėrį Aristobalą. Kai tik Hero 
das mirė, tuoj ir palocius tapo 
sudegintas; bet Herodo sūnus 
Archelajus paskui šaumai at
statė palocių.

Jo sienas amerikiniai atkasi 
nėtojai atrado po žemių sluogs 
niais nuo 2 iki 6 pėdų storu
mo.

Surasta meistriškai padaryti 
vynui indai, įgabenti iš Vidur 
žemio Jūros salų, ir 120 daihų

KULTURWwKKO^IKA
PARODA FIZINIAM DARBUI PAGERBTI.

Prieš trejus metus Paryžių 
jc įsikūrė Draugija: Les te
moms de notre temps. Tiks
liau ją būtų pavadinti „Dar
bas menininkų akimis“. Šitos 
Draugijos tikslas: pasistengti 
paveikti įvairių pažiūrų, kryp 
čių menininkus, kad jie susi
pažintų fabrikuose, darbovietė 
se su sunkiu fiziniu darbu ir 
pavaizduotų svarbiausią šių 
dienų problemą — darbą.

Vasario mėn. „Art modern“ 
muziejaus patalpose ši draugi 
ja suruošė labai įdomią paro
dą, kurioje dalyvavo pei- 60 
menininkų. Kiekvieipas teiš- 
sratė po vieną kūrinį. Vis
kas vaizdavo darbininką dar
bo metu ir meniųinkus pas 
darbininkus. Čia daug nuos
tabių paveikslų. Y patingai 
jų tarpe reikia išskirti Bon- 
nar’o, kurio paveikslas nuos
tabiomis spalvomis gieda di
dingą giesmę darbui. Jokia 
darbo šaka nebuvo pamiršta. 
Matėsi kėdžių taisytojas gat
vėje, lėlių dirbtuvė ir didelis 
nuovargis moterų, gaminančių 
puikias lėles. O greta Tere- 
chkovicht paveikslas — ke
liaujantis lėlių teatras. Net 
„djįkaduoniai“ aistringi žuvų 
meškeriotojai, susėdę prie po
etiškai fantastiško ežero, ra
do savo menininką - išreiškė- 
ją-

Sunku atsitraukti nuo Hen
ri Matisse paveikslo — „Au
dėjos“ vargingoje pirkioje. 
Žiūrint į tą paveikslą, mintys 
skrido prie dailių drobių ir 
spalvingų priejuosčių lietuviš 
ko kaimo audėjų. Mare Cha- 
gal „Rugių pjovėja“ žėri pur
puro ir auikso spalvomis ir ža- 
vėte žavi savo poetiška muzi
ka lietuviško kaimo fone. Gai 
la, kad daugiau.nebuvo nė vie 
no dailininko iš Lietuvos. 
Crommer'io paveikslas „Poil
sis laukuose“ garbina sunkiu 
prakaitu persunktą duonelę.

Dailininkas Sen - Sens'as
— „Pečkuryje“ žavi ugningų 
spalvų gama, per kurias jau
čiamas nepaprastai sunkus dal
bas, kuris iščiulpia visas jėgas 
iš darbininko. Celen'o darbi
ninkai atrodo fantastiškomis 
šmėklomis.

Paveikslas „Angliakasiai' * 
vaizduoja angliakasius už 
griūtus žeme. - Šiurpulingos 
akys pirmojo, nenori visai dar 
tikėti, kad išliko gyvas ir jau 
pradeda nesąmoningai džiaug 
lis atgauta gyvybe. Antrojo 
akys, tai akys pamišėlio. Ne
paprastas paveikslas, mokinąs 
geriau negu visi pamokymai,
— nusilenkti šiam pavojingam
darbui. (DR.)

— Torontietė lietuvaitė Ma 
rija Pauliutė, vaidina Hollly- 

dėžių visokiems kvepalams lai 
kyti.

Vienas įdomiausiųjų atradi 
mų palociuje — tai puošnios 
vonios, aprūpintos šaltu ir šil
tu bėgamuoju vandeniu.

woode ir yra laikoma kylan
čia filmų žvaigžde. Filmose ji 
vadinasi Marie Aldon vardu. 
Ji vaidins „Distant Drums'* 
filme, šalia Cooperio.

ATSIKURIA „ŠVIESA“
Akademinis jaunimas tiem 

tyje turėjo gražią organizaci
ją, kuri buvo vadinama stu
dentų sąjūdžiu „Šviesa“. Tos 
organizacijos žmonės išsiskirs 
tė po platųjį pasaulį ir, kur bū 
darni, atkuria savo organiza
ciją.

Montrealy „ŠĮviesa“ veikia 
jau nuo kurio laiko, bet viešu 
mon ji išeina laikydamasi tra
dicijų senųjų lietuvių studen- 
iu, kurie turėjo' savo organiza 
cijas Petrapily ir siejasi su fi
laretų - filiomatų tradicijomis.

Į sąjūdį priimami tiktai aka 
demikai - akademikės, skel
biantieji toleranciją visoms stu 
dentų organizacijoms, kovoja 
už Lietuvos išlaisvinimą ir di
džiuosius žmonijos idealus.

MAŽOJI TREMTINĖ
Nuo gegužės 4 d. iki birže

lio 2d. Londono Meno Gale
rijoje vyksta vienuoliktoji Va 
karų Ontanjos meno paroda, 
(kurioje dalyvauja ILondono, 
Chatham, Kitchener, Woods
tock, Waterloo, Windsor, Ha
milton ir kitų miestų dailinin
kai.

Jury komisija buvo gavusi 
128 asmenų 305 darbus. Pa
rodai tinkamais pripažinta ir 
išstatyta 101 paveikslas, kurių 
tarpe „Mažoji tremtinė“ yra 
mūsų tautiečio Zigmo Žilins
ko, gyv. Londone. Jo kūrinys 
labai realiai ir nuotaikingai pa 
vaizduoja pilną rimties ir su
sikaupimo mažos mergaitės 
veidą. Didelės nekaltos akys 
ir kaip maldai sudėtos ranku
tės, kiekvienam lietuviui, iš
ėjusiam ir beeinančiam nelem 
tu tremties keliu, yra tikrovė
je per dažnai matytas ir to
dėl, kaip savos, mielos, išgy
ventos ir artimos.

Jaunas dailininlkas Z. žilins 
kas paskutiniojo karo audros 
nublokštas į Daniją, tik prieš 
metus pasiekė Kanadą. Jis 
Londone gavo darbo veik pa
gal savo specialybę — pritai
komojo meno bendrovėje.

Didesnėje Londono lietuvių 
susibūrimo vietoje — ant pp. 
Statkų salės sienų — jis yra 
nutapęs tris didesnius paveiks 
lūs: „Jūratę ir Kastytį’’. „Jū 
ros dugno pulsą” ir „Mažąjį 
Kalnų krioklį“. Taip pat jis 
yra iliustravęs „Raguvos ma
lūnininką“, neseniai išleistą 
Rūtos leidyklos Rodney.

Du realistinius ir nuotaikin
gus gamtovaizdžius parodoje 
išstatė ir Londono latvė Mir- 
dza Lesins.

Daugumos kanadiečių daili
ninkų paveikslai pilni moder
nizmo. Tai didžiulės Ameri
kos technikos ir dinamikos iš
dava. Yra ir realistinių kūri

nių, kaip tai C, Bice — „Sau
lė ir audra“, J. Symington. 
„Gryžimas namo“, A. Ziegler 
„Pirmasis sniegas“, W. Cross 
„Londonas rudenį,, ir kt.

Keletas paveikslų yra pre
mijuoti, tačiau premijos nepra 
šoka 50 dolerių. Nemaža pa
veikslų išstatyta parduoti. Ste 
bina, kad daugelio parduoda 
mų paveikslų kainos palyginti 
labai neaukštos.

Parodos lankytojų būna 
gausiau savaitgalyje.

L. E-tas.

LEIDINYS APIE VILNIŲ
Jeronimas Cicėnas rašo kny 

gą „Vilnius lenkų dkupalijos 
metais“. Leidinys žada išeiti 
š} rudenį. Autorius reikalin
gas paskutinio LŽS metraščio. 
Kas turi Lietuvos Žurnalistų 
Sąjungos paskutinį metraštį, 
maloniai prašomas atsiliepti 
šiuo adresu: Mr. J. Cicėnas, 
5509 So. 31st Str., Omaha 7, 
Nebr., USA.

— Rašytojas Jurgis Jan
kus fabrike susižeidė ranką, 
nukirto sausgyslę. Operacija 
nepavyko, reikia ranką naujai 
operuoti. Negalėdamas dirbti 
fabrike, jis tvarko savo raš
tus.

— Buv. Vilniaus Dramos ak 
tore Albina Katiliūtė įstojo į 
Hatfordo teatro trupę ir ban
do pirmuosius žingsnius. Ji 
jau turi ir vaidmenį dramoje 
„Born yesterday“.

NAUJI RAITAI
Albinas Marius Katiliškis. 

PASKENDUSI VASARA. 
Prošvaisčių skaitymų Nr. 3. 
Išleido „RŪTA“ 1951 m. ge
gužės mėn. Atspausta 1250 
egz. Adresas: „Rūta, Rod
ney, Ont., Canada. Kaina 25 
centai. Leidinyje, kuris turi 
56 puslapius, be Katiliškio no
velės yra dar Laimės šęštokie 
nės IŠVAŽIAVIMAS.

Rūta duoda pigių ir gražių 
leidinėlių, kurie ilgainiui su
darys gražią bibliotekėlę. Kiek 
vieno leidinio tiktai 25 centų 
kaina yra prieinama kiekvie
nam. Visi leidiniai ilustruoti 
ir estetiškai atrodo.

DARBO RANKOS — Les 
Mains des Travailleurs — Nr. 
2. Paryžius. 1951 m. Lei
džia Lietuvių Darbo Sąjunga 
prie katalikų organizacijos 
Prancūzijoje — C. F. T. C.

EGLUTĖ 1951 m. gegužės 
mėnesio 5nr. šis „Eglutės** 
numeris pavestas Motinos die
nai paminėti. „Eglutė“ gra
žiai atrodo ir įdomi.

„PELĖDA 2 nr. Įdomus 
juokdarybos susivienijimo mė 
nesinis organas. Redaguoja 
rašytojas humoristas Alb. Va
lentinas, leidžia „Nemunas“: 
3143 S. Halsted St., Chicago 
8, Ill. USA.

GARNIO KALENDORIUS 
1951 metams. Parengė Klm. 
Jūra. „Garnio“ leidinys: Cai- 
xa Postai, 4189, Sao Paulo, 
Brasil.

GARNYS 1951 m. kovo - ba 
landžio mėn. 13-14 nr. Ilius
truotas. Adresas tas pat, kaip 
ir „Garnio“ kalendoriaus.

ro vyksta su okupacinėm trupėm į Vokietiją. Jis švelnus, 
jautrus, liberalas. Susitinka Angeliką Hencken. Ji buvusi 
partijos narė. Tačiau suvargus, nelaiminga. Gyvenamoji at
mosfera, vokiška pokarinė, sunki, užnuodyta; joje reiškiasi 
ir žmonių skurdas, ir politinė bei moralinė dezorientacija, 
ir rasinė neapykanta. Bet Angelika graži; jos veidas mie
gant išblyškęs lyg skenduolės. Jis ją myli, parsiveš Prancū- 
zijon, ves. Tuo pat metu jo sąmonė nepamiršusi vokiškos 
skriaudos, visų jo kraštui padarytų žaizdų. Angelikos bro
lis — buvęs budelis. . . Humaniškas dalykų ir vertybių svars 
tymas, noras aiškiai pažinti save, pamiršt neapykantą; mei
lės susikirtimas su logika, ir nerimas, lydįs jo meilę, yra di
džiai įdomūs G. Auclair romano bruožai.

PSICHOLOGINIO romano žanre gražiai pasireiškė po 
nia Dominique Rolin. Ji parašė romaną šešėlis seka kūną 
(L’ombre suit le Corps, Ed. du Seuil). Šis romanas yra ne
rimo, kuriuo serga ir .'kankinasi modernus psaulis, vykęs pa
vaizdavimas. Romano vyriausiojo veikėjo išgyvenimai vaiz
džiai byloja apie šių dienų nepasitenkinimą savim, savo bui
tim, savo šeima. Apie desperatišką jieškojimą kaž ko ne
pažįstamo, nai|ja, neišvengiamai susijusio su išsisėmimu, 
seksualiniu blaškymusi, gyvenimo tikslo praradimu. Ponia 
Rolin tačiau neužsiima moralizavimu. Ji nenurodo, dėl ko 
žmogus blaškosi ir kokiom priemonėm būtų galima jį pagy
dyti. Gal būt ji dabartinę pasaulio būklę laiko fatališku reiš
kiniu.

Įdomų ir keistą psichologinį romaną yra parašęs pran
cūzas Pierre Molaine. Tai yra Pragaro Vargonai (Les Or- 
gues de l’Enfer, Correa). Už šį romaną P. Molaine laimėjo 
1950 metų Renaudot premiją. Jaunas gydytojas, politikuo
jąs, streikuojąs, dalyvaująs Ispanijos civiliniame kare, ne
sulaukia svajotos ir pelnytos garbės, o dargi yra pajieško- 
mas policijos. Numatydamas blogą ateitį, gal net kalėjimą, 
jis slepiasi bepročių namuose Clermond Ferrand’e. Vaidina 
beprotį, kas jam puikiai vyksta. Tačiau jo paties išgyveni

Canticle of the Rose: Poems 1917 — 1949, Vanguard Press, 
1950). Dauguma šio rinkinio poemų — satyrinės. Yra gana 
vykusių. Paminėtinas Rosalie Moore Žiogavyris (The Gras
shopper's Man, Yale Univ. Press, 1950) : muzikališkų, nuo
taikingų eilėraščių rinkinėlis. Autorės žodynas savotiškai 
simbolistinis ir daugelio eilėraščių mintis sunkiai pagauna
ma. Georgijus universiteto leidykla 1950 m. išspausdino du 
eilėraščių rinkinius: poeto Conrad Aiken Dieviškąjį Piligri
mą (The Divine Piligrim) ir poeto Archibald Rutledge Am
žinąją šviesą (The ever las tig Light).

1950 metų pabaigoje dar yra pasirodžiusių keletas įdo
mių veikalų, (kuriuos reikia paminėti.

Savo Atsiminimus tęsia W. Churchill’is, po Didžiosios 
Santarvės tuoj pat išleisdamas Likimo Vyrių (The Hinge of 
Fate, N. Y. Houghton Mifflin Co). Tai yra tęsinys jo ant
rojo Pasaulinio karo istorijos. Knygoje autorius aprašinėja 
įvykius, nulėmusius sąjungininkų persvarą prieš vokiečius. 
Kųyga labai įdomi mėgstantiems politiką, istoriją bei dip
lomatiją. Įvykiai pradedant 1942 metais, liečią armijų susi
dūrimus, mūšius, desperatišką vokiečių traukimąsi; politi
kų, strategų posėdžius; Churchill’io bendravimą su Roose
velt’u ir kitomis stambimois pereito karo figūromis — visa 
tai pasaulinė drama Likimo Vyriuje dėstoma aiškia, preci
ziška ir stilinga kalba.

PROBLEMINIS romanas labai vertingai buvo papil
dytas prancūzų autoriaus George Auclair, kurs pereitą rude
nį išleido pirmąjį savo romaną Vokiška Meilė (Un Amour 
Allemand, Gallimard). Už šį veikalą šiam 30 metų žurnalis 
tui, dailiojoj literatūroj prieš šio romano pasirodymą dar vi
sai nepasireiškusiam, suteikta 1950 metų Tarpsantarvinė 
(Interalie) premija. Vokiškoje Meilėje G. Auclair pasireiš
kia kaip subtilus, giliai mąstąs.žmogus. Veikalo konstruk
cija rūpestinga. Stiliuje jokios gražbylystės, patoso. Tai 
gili probleminė studija. Jaunas prancūzų leitenantas po ka 

mai, asistuojant savo kaimynų įvairių rūšių kliedėjimuose, 
šiurpūs. Autorius parodo daug sąmojaus, netgi talento, įves 
damas į šiuos bepročių namus moderniąją poeziją. Tariamas 
beprotis deklamuoja pilnais plaučiais ir su įkvėpimu chao
tiškąsias Arthur Rimbaud ar Lautreamont poemas dideliam 
savo bendrininkų džiaugsmui, jų nuoširdžiam įvertinimui. . . 
Greit jie visi tampa entuziastais improvizatoriais, meninin 
kais, deklamuotojais, pragaro vargonų meistrais. _ Tuo pat 
metu beviltiškai tragiška meilė įsiliepsnoja tarp mūsų gydy
tojo ir gražiosios Jany, bepročio Cosselli žmonos, atvykusios 
į ligoninę slaugyti savo vyro, (kurs jos nepažįsta. Įvykiai ru- 
tulojasi, kol, pabaigoje, Jany nusižudo, gydytojas vis dėlto 
surandamas, suimamas ir pasiunčiamas į kalėjimą, o bepro
tiški vargonai ir toliau groja Clermond Ferrand ligoninėj.

Pierre Molaine talentas pastabus, aštrus. Jis turi dide
les psichinio analizo galias, sugeba sukurti stiprius perso
nažus.

Tam pačiam psichologinio romano žanrui priskirtinas 
ir amerikiečio rašytojo Budd Shulberg o veikalas Nusivylu
sia (The Disenchanted. New York Random House). Šiame 
romane yra aprašinėjama rašytojo Scott Fitzgerald o gyve
nimo tragedija, ištiš rašytojas, dalyvavęs Amerikos optimis- 
tiškąjame atgimime (20 šimtm. pirmame dvidešimtmety), 
vėliau pergyveno skaudžią dvasios krizę, nusivylimą, neri
mą, kurs taip ryškus Amerikos po Pirmo Pasaulinio karo raš 
tuose. B. Shulberg sugebėjo išvystyti aštrią psichologinę 
studiją rašytojo (pavadinęs jį Mr. Halliday) savo žydinčioj 
jaunystėj, garbėj, ir su ja susijusiuose malonumuose (kelio
nės po Europą, metai po metų puto ją šampano taurėse), 
kurs po truputį smunka į persisotinimą, neviltį, liguistą nėr 
vuotumą, beprotybę ir mirtį. Autorius sugebėjo įsijausti į 
žmogaus vidaus pasaulį, pagauti slapčiausias gaidas, virpan
čias jo dvasios agonijoj.

Bus daugiau.
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gyventojų
Anketų klausimai dau-

Iš Anglijos salų gyvenimo
NL“ ATSTOVAS ANGLIJOJE J. JANULAITIS.

sterl. premiją. Šiuo laiku pa
gal išrinktąjį projektą paga- 
ginti metaliniai nario ženkle
liai jau yra platinami, tačiau 
dėl jų esamos aukštos kainos 
teturi mažą pasisekimą. Ženk
lelio sudėtis — tautinės spal
vos ir žemiau jų s-gos inicia
lai — DBLS.

Gyventojų surašymas 
D. Britanijoje.

Balandžio 7 d. gyventojams 
buvo įteiktos specialios sura
šymui anketos, kurios užpil
dytos balandžio 9 d. vėl buvo 
surinktos. Oficialūs šaltiniai 
skelbia, kad surašymas prave
damas grynai statistiniams ir 
informaciniams duomenims su 
rinkti apie krašto 
buitį.
geliui atrodė keistais esą, be 
vardo, pavardės, amžiaus, ly
ties, užsiėmimo, kilimo vietos, 
šeimos padėties, darbovietės 
adreso klausimų, buvo dar 
klausimai, kiek amžiaus būda
mas mokslą baigei, kiek laiko 
gyvenai vedęs ir kt. atrodą su 
rašinėjimui nesudarą svarbos 
klausimai.

Festival of Britain
Gegužės mėn. 3 d. D. Bri

tanijos karalius atidarė Festi
val of Britain. Paštas festi
valio propagandos tikslu išlei
do specialius pašto ženklus, ku 
riais tikimasi surinkti geros 
sumos pinigų iš pasulio pašto 
ženklų filatelistų. Londone 
esančią centrinę festivalio pa
rodą rengiasi ir lietuviai iš 
įvairių A nglijos vietų vykti 
aplankyti.

RAŠO
Mažoji Lietuva ir VLIK’as.

Mažosios Lietuvos atstovo 
įsileidimas į VLIKą, tautie- 
čiouse vis dažniau diskutuoja 
mas. Organizacijų susirinki
muose tarp svarstomų eilinių 
organizacinių reikalai iškyla ir 
Mažosios Lietuvos atstovo įsi 
leidimo į VLIKą reikalas. Tai 
yra džiugus ir sveikintinas reiš 
kinys, kad pati tauta svarsto 
ir sprendžia savo politinius 
klausimus.

Liet. S-gos Bradfordo sky
riaus jau eilėje susirinkimų 
protokoluose daugiau ar ma
žiau vis yra liečiamas Mažo
sios Lietuvos atstovo VLIKe 
klausimas.

Paskutiniu laiku skyrių ap
lankius centro valdybos vice- 
pirm. kun. V. Kazlauskui, su
sirinkime vėl iškilo M. Lietu
vos atstovo VLIKe buvimo 
klausimas. Pasisakymuose bu 
vo girdėti: „Mažosios Lietu
vos mes norime, tačiau jos žmo 
nių ne!“, arba „Mažosios Lie
tuvos atstovo neįsileidimas į 
VLIKą yr fanatinis diktatas 
daugiau nieko“.

Atsakydamas į tai, kun. V. 
Kazlauskas pareiškė, kad maž 
lietuviais yra rūpinamasi. Per 
nai Anglijoje atsilankius BA 
LFo dir. kan. F. Končiui, Liet. 
S-gos centro valdybos nariai 
prašė, Head BALFo parama bū 
tų daugiau nukreipta mažlie- 
tuviams. Pastrasis tai pažade 
jo ir, be to, dėti pastangas 
Valstybės Departamente, kad 
mažlietuviai galėtų tomis pat 
teisėmis emigruoti, kaip ir iš 
visų Lietuvos sričių lietuviai 
pabėgėliai. Vicepirm. dar pa
brėžė, kad Vakarų Vokietijo
je veikiantis vokiškasis meme 
lenderių bundas stengiasi maž 
lietuviams „įrodyti“, kad jie 
yra vokiečiai. . . Pastarieji yra 
įjungti į vokiečių ūkį, tačiau 
juose lietuviškas patriotizmas 
yra didelis. Savo vaikus sten 
giasi išauginti tikrais lietu
viais. Neleidža jų i viokšką- 
sias, bet į vienintelę* lietuvišką 
gimnaziją Diepholze. Atsto
vas prižadėjo M. Lietuvos ats 
tovo buvimo reikalą VLJKe 
iškelti Liet. S-gos centro val
dybos posėdyje ir pranešti 
apie tai VLIKui, kuris nesi
skaito su išeivijoje esančia mū
sų visuomene.

Išleisti metaliniai nario 
ženkleliai.

D. Britanijos lietuvių sąjun
ga pernai rudenį paskelbė kon 
kursą s-gos nario ženklelio pro 
je/ktui pagaminti. Atsiliepė 
projektais nemaža asmenų, ku 
rių projektus peržiūrėjusi su
darytoji jury ikomisija išrinko 
Patl „geriausią“ ir paskyrė to 
projekto autoriui 5 svarų

cijų platinimo vajus.
Jau seniai „NL“ buvo rašy

ta, kad Anglijos lietuviai dėka 
gero susiklausymo ir solidaru
mo nusipirko Londone dide
lius namus, tačiau jų akcijų 
platinimo vajus tęsėsi iki da
bar. Vajus truko dvejus me
tus ir šiandien jau yra užda
rytas. Surinkta 121 svaras 
sterlingų daugiau to, kas bu
vo užplanuota. Namai pasko
las išsimokės lengvai, iš tų pa 
čių eksploatacijos gaunamų 
pajamų. Liet. S-gos centro 
valdybos pirm. M. Bajorinas 
nuoširdžiai diftcoją visiems 
lietuviams, kurie savo materia 
line parama pastatė D. Brita
nijos' imperijos sostinėje visų 
lietuvių Namus.

Sklinda žinios, kad netrukus 
vėl būsiąs paskelbtas naujas 
akcijų platinimo vajus, tačiau 
koks? Atrodo, kad bus plati 
narnos akcijos nuosavos spaus 
tuvės įsigijimo reikalu. Eilė 
propagarfdistų jau pasktįbo-j 
mis kuria planus, kaip sėkmin 
giau ir greičiau šis reikalas 
pavyktų pravesti ir įgyvendin
ti* J. J-tis.

ALKSTA KOKYBĖ ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

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

Kaina U. S. dol.

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado

Nr. 18 
$ 9.80

5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono

Nįt. 19 
$ 9.50

3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje) 
2 sv. m. p. kavos
1 sv. Aliaskos

Salmon 
y2 sv. kakao 
54 sv. arbatos

Nr. 20

$ 7.15

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

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
J4 arbatos

Nr. 21 

$ 6.00

Nr. 22
$ 6.0012 sv. gr. k. taukų

5 sv. mlt. p.kavos

2 sv. m. p. kavos 
y2 sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
J4 sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 sv. arbatos 
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1J4 oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
54 oz. kardamono 
\y2 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
154 oz* paprikos

ruošiami susitarus.______
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

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

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

Esu prašytas Abitibi P. P. 
Co Ltd. padėti surasti darbi
ninkų popiermalkių gamybai, 
kuri paskutiniu metu yra padi 
dėjusi ir numatoma didinti. 
Dabar ir viso sezono laikotar
pyje jiems reiks dąug darbi
ninkų.

Ne kartą esu rašgs apie po
piermalkių ganfybą. Sąlygos 
ir dabar veik tos pačios su iš
imtimis atlyginimo už darbą 
ir pragyvenimo kėinos atve
jais.

Kiek pats dirbdamas paty
riau, galiu pasakyti, tiems, ku 
rie nori ar randa reikalą miš
ke dirbti, tikrai verta pasirink 
ti Abitibi P. P. Co Ltd. Tai 
viena iš didžiųjų popieriaus ga 
mintojų krašte, su gera^. nusi
stovėjusia tvarka, galinti už
tikrinti darbo pastovumą, savo 
rajonuose turinti daug gero 
miško.

Visais su darbu susijusiais 
reikalais kreiptis tiesiog:

Woods Employment Office, 
Abitibi P. P. Co. Ltd. 
Sault-Ste-Marie, Ont. 
Turint įvairesnių reikalų 

asmeniškai kreiptis: Mr.
W. Stevens, Superintendent, 
Industrial Realiations 
pat. Jisai, sutikęs 
transportą Halifaxe, turėjo pro 
gos pažinti mus ir geriausiai 
visus mūsų pageidavimus su
pranta.

Jei rastųsi neaiškumų — pa 
rašyti man.

Galvoju, kad ne vienam, 
esančiam Anglijoje ar Belgijo 
je ir norinčiam persijkelti į Ka 
nadą, čia būtų galimybė gauti 
darbo, kas palengvintų išva
žiavimą ir užtikrintų pirmas 
dienas naujame krašte.

Jei tokių atsirastų, mielai 
padaryčiau Abitibi pasiūlymą. 
Jei kompanija sutiks duoti 
darbą sezono laikotarpyje bet 
kuriuo metu atvykus, tuo pa
čiu ji ir lauks jo atvykstant.

Šiuo atveju norėčiau išgirs 
ti tik rimtai galvojančius ište
sėti įsipareigojimą pažado ri
bose.

Būsiu dėkingas už žinių per 
davimą latvių, estų ir ukrainie 
čių bendruomenėms.

P. Adamonis. 
7730 Broadway St.
Ville Lasalle, Montreal, P. Q. ne būti generolu — įsivelti į

Naujausis „Pelėdos 
sapnininkas

DŪDŲ ORKESTRĄ gro
jant girdėti — ženklina dar di 
dėsnį kainų kilimą. Pačiam or 
kestre pūsti klarnetą — daly-, 
vauti bimbinnkų susirinkime.

BLAIVININKĄ sapnuoti— 
ženklina kaulų suminkštėjimą, 
tulžies akmenis, bei žiaunų at 
ropaciją ir kitokias nepagadas. 
Pačiam būti sapne blaivininku
— rytoj ne tu, o žmona iškeis 
tavo čekį.

BLUSĄ sapnuoti — ženkli
na, jogei dalyvausi tremtinių 
namų šokiuose.

BIMBĄ sapnuoti — ženkli 
na sunkią chronišką ligą; su 
Bimba sapne kalbėti arba jam 
ranką paduoti — vačikis, nes 
tavęs laukia dar baisesnes bė
dos ; bimbininkų subuvime 
spyčių, sakyti — ženklina, jog 
tu greit turi skubėti pas psi
chiatrą, arba tokį daktarą, ku 
ris tiria ir gydo proto ligas.

GILTINĘ SU DALGE sap 
ne regėti — ženklina, jog ne
tolimoj ateity tau teks išgerti 
viskės. . .

MUILO BURBULUS LEI
DŽIANT sapne stebėti—ženk 
liną, jog dar kas nors pasiū
lys susirinkti „keturių didžių
jų“ konferencijai pasaulio tai
kos reikalus aptarti.

KOČĖLĄ sapnuoti — ženk 
liną gerus, malonius ir nuošir 
džius šeimyninius santykius.

LUPTI gauti nuo žmonos
— reiškia, jog tave išrinks į 
’klubo valdyba.

STALINĄ sapnuoti — sau
gokis nuodingos gyvatės įkan 
dimo; su Stalinu draugauti ar 
ba glostyti jo ūsą — neišven
giama mirtis.

DIPLOMĄ gauti iš BALFo
— ženklina amžiną gardę, ba 
gotystę ir laimingą gyvenimą;

saugokis,

ar
F.

— ten 
pirmąjį

diplomą įteikti — 
nepamesk pinigus.

IDEALISTĄ sapnuoti — 
turėsi didelių nemalonumų; bū 
ti pačiam idealistu a ba patek 
ti j idealistų draugiją — ši- 
čion ženklina, kad pateksi į 
beprotnamį.

GENEROLO KEPURĘ sap 
nuoti — ženklina, jogei vėl 

didžios „po 
pačiam sap

nuoti 
kils „Naujienose“ 
litinės diskusijos’

Rata
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

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

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

Lietuvis laikrodhiinkas, turįs ilgametę praktiką,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Riverview Ave., Verdun, Montreal, Que.

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai.

Kainos žemesnės kaip kitur. Už pataisymus garantuoja.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

Telef.: HE 0106
LIETUVIŠKAS RESTORANAS

727 Church Ave, Verdun (tarpe Vordun Ave ir 
Banantyne Avė netoli Aušros Vartų par-jos bažnyčios) 
GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.

Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 
SAVININKAI BR. JOCAI.

VIOLETA JURIENĖ
kviečia visas lietuves atsilankyti (

MOTERŲ
KIRPYKLĄ

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.

J. Alide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle. 

TR. 7849.

7 PSL.

polemikas ir kritikas apie gruo 
džio 17-tą.

POETU sapne būti — pasi 
sekimas biznyje.

LIEMENĘ sapne matyti — 
turėsi reikalų su BALFu. Pa 
čiam liemenę sapne dėvėti ir 
dar su auksniu „dziegorium” 
ant krūtinės -— būsi įtrauktas 
i visuomeninę veiklą.

LIETUVIŠKĄ TEATRĄ 
sapnuoti — ženklina vienybę; 
pačiam teatre vaidinti arba bū 
ti vaidyla — tapsi apviltas; teti vaidyla 
atrą režisuoti — partnės intry 
gėlės.

JUODĄ KATĘ sapne re
gėti — gausi fletą (su vai
dais).

ČERMONU sapne būti — 
neteksi darbo.

BOSĄ sapnuoti — didžios 
linksmybės; su bosu draugau 
ti — saugokis neprietelių; pa 
čiam būti bosu — visai netikė 
tai gausi nuo žmonos lupti.

VLIKĄ sapnuoti — ženkli
na sutarimus, taiką, vienybę ir 
gerus ateinančius laikus; sto
vėti prie VLIKo durų — reiš 
kia, kad tu esi klaipėdietis ar
ba mažlietuvis.

BALFą sapnuoti — nauda; 
pačiam sapne būti BALFo įga 
liatiniu Vokietijoje 
laukia nerūpestingas gyveni
mas, prabanga ir pagarba; 
Miunchene dalyti BALFo gėry 
bes — ženklina, juk tu greit 
jau pirksi hausą ir karą; ka
vą skirstyti — visuotinas su
siklausymas.

VĖJUS GAUDYTI RĖČIU 
— ženklina, jog kada nors

tavęs

bus įsteigta ir Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė.

ŠAUDANT IŠ ARMOTŲ 
sapne girdėti — ženklina, jo
gei tarp Kanados lietuvių bus 
tajka ir ramybė; pačiam būti 
iššautam iš armotos — pralai
mėsi rinkimus.

CHORĄ dainuojant girdėti
— susilauksi šeimos laimės, t. 
y. tavo namus aplankys gar
nys ; girdėti dainuojant chorą, 
kurio basai labai „ojaunasi“, t. 
y. kiekvienas giesmininkas šau 
kia sau atskirai — ženklina, 
kad vėl užgirsime apie Kana
dos lietuviškųjų organizacijų 
veiklą, kaip antai: susiskaldy
mus, apsiskaldymus, nusiskal- 
dymus ir ikitus linksmus daly 
kus; pačiam chore dainuoti— 
saugokis, kad kas tave nepa
trauktų teismo atsakomybėn 
už ilgaliežuvavimą.

KIAULĘ sapnuoti — drau 
gas paprašys paskolinti pini
gų ; an|t kiaulės joti ir dar at
bulam (žinoma, ant pabalno
tos kiaulės) — ženklina tai, 
jog venk eiti tą dieną į taver
ną, nes sutiksi senų bičiulių ir 
draugų ir tada visi pavirsite į 
kiaules.

ATOMINĘ BOMBĄ sap
nuoti — vieniems ženklina 
galą, o kitiems pradžią.

KOMUNISTĄ sapne regėti
— ženklinta badus, marus ir 
ateinančius Įtarus.

DlŠES mazgoti sapne — 
ženklina, jog visi ministrų port 
feliai VLIKe jau išdalinti.

VARPUS skambinant gir
dėti — ženklina, jog ateinantį 
sekmadienį ir šeštadienį nebus 
jokio parengimo ir, sveikas, 
nors įkartą galėsi pailsėti ir at
gauti jėgas.

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ 

(Bellwoods Dry Good Store)
921 DUNDAS STR. W. (šalia lietuvių bažnyčios) 

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.
Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaiįkų apatinių ir 
viršutinių baltinių, kojinių ir kitų aprangos reikmenų, 
taip pat gražių ir pigių mo teriškų suiknelių.

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.
Sav. J. JURKŠAITIS ir P. LELIS.

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.

LIETUVIŠKA

BALDŲ KRAUTUVĖ
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.

KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

į STINSON'S JEWELLERY
j 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
‘ Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran-
l genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos.
f Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

......... H 'X X '""JC=

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.
•u .... M ....... ■ **--■■■■ M
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CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.

' Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie
tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.

J TEL. LA 8621.

j9

w •v'
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AA ŪSU ^įSP ORTAS 
MONTREALIEČIAI HAMILTONE LAIMĖJO KREPŠINĮ 
r-pj-aiaijnįjo stalo tenisą, 

riam sportas 
prie širdies. 

Netolimoje 
nemato pradėti savo darbą 
krepšinio, teniso, vandens 
sporto, bokso bei kitose spor
to šakose.

Bostono Liet. Sporto Klu
bo (B. L. S. K.) valdybą suda
ro šie asmenys: Algirdas Mit 
kuš, Danutė Paplauskaitė, 
Henrikas Gineitis ir Albinas 
Valkavičius. Revizijos komi
siją : Ričardas Lizdenis, Fe
liksas Kontautas.

Su šia žinia B. L. S. K. val
dyba kreipiasi į Kanadoje ir 
Amerikoje esančius liet, spor
to vienetus su prašymu: už- 
megsti ryšius su mumis šiuo 
adresu: Albinas Valkavičius, 
232, Gold St. So. Boston; 27, 
Mass.

LIETUVIŲ TAUTOS KANČIŲ MINĖJILMO DIENA 
DELHI

Birželio 8—9 dd. Hamjltone 
viešėjo Montrealio sportinin
kai: krepšinio ir stalo teniso 
komandos. Tai buvo lyg revi
zitas hamiltoniečiams, nes pa 
statieji prieš kiek laiko lankė
si Montrealyje. Krepšinį lai
mėjo montrealiečiai santykiu 
29—28, o stalo tenisą hamilto 
mečiai santykiu 8 — 1.

Po rungtynių įvyko drau
giška vakarienė, kurios metu 
buvo gražiai padainuota ir 
vieni 'kitiems nesigailėta gra
žių sveikinimų.

Alg. Girdvainis.
NAUJAS SPORTO KLUBAS

Balandžio mėn. 21 d. Bos
tone įsisteigė Lietuvių Sporto 
Klubas. Šį „naujagimį“ lietu 
vių visuomenė sutiko labai pa 
lankiai, o ypač jaunimas, ku-

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 
ATSIŠAUKIMAS

(Atkelta iš 3 psi.) 
visų Vokietijoje esančių trem 
tinių tik vieni lietuviai pajėgė 
lig šiol gimnaziją išlaikyti. Ki 
tų gimnazijos jau turėjo užsi
daryti. Bet tai įvyko tįk todėl, 
kad mes aklai pasitikėjome vi
so pasaulio lietuvių vienybe ir 
susipratimu. Mes tvirtai tiki 
me, kad nebūsime palikti vie
nį be paramos. O toji parama 
reikalinga išlaikyti gimnazijos 
mokinių bendrabučiui, kur tu
rės būti maitinama ir išlaiko
ma 150—200 mokinių, reikės 
nors po nedaug sušelpti gimna 
zijoje ir ktose mokyklose dir
bančius mokytojus, reikės ne
maža išleisti mo/kinių vadovė
liams, rašomąjai medžiagai ir 
kitiems dalykams.

Šiuo metu gimnazijoje turi
me per 100 mokinių, kurių ar 
ti pusės — Maž. Lietuvos lie
tuvių jaunuomenė. Džiugu 
yra matyti, kaip veikiai nyksta 
skirtingumai tarp jaunimo, 
kaip veikiai prisimenama gim 
toji kalba, kurią tūli, eilę metų 
belaikydami vok-as mokyklas, 
buvo be pamirštą. Ir taip au
ga tėvynei Lietuvai naujas gra 
žus atžalynas, kurs, atėjus lai 
kui, stos į vietą audrų išverstų 
ąžuolų...

Mes kviečiame, brangus Lie 
tuvi, ateik mums į talką ir leisk

VICTORIA
CLEANERS 
OYERSCo.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
A'LL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIPE PICK-UP 

AHD delivery \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

yra būtinas ir

ateityje klubas

įrašyti savo vardą į Vasario 16 
gimnazijos ir vargo mokyklų 
rėmėjų knygas — tą tikrąjį do 
kumentą ir įrodymą mūsų 
bendro darbo, pastangų ir ko
vos už Lietuvą ir lietsvį. Net 
ir mažiausia Tavo auka stip
rins mus ekonomiškai ir mora 
liai.

Pagelbėk, sese—brolau Lie 
tuvi, išlaikyti nenutautusią mū 
sų jaunuomenę, kad mūsų tė
vynėje belaukianti močiutė, 
kad iš Sibiro ar Kažechstano 
tyrų sugrįžęs brolis kankinys, 
kad už laisvę ir ateinančių kar 
tų ateitį bekovojęs partizanas 
nepasmerktų mūsų, iš svetur 
sugrįžusių, kad jaunuomenę 
praradom, kad pinigo smul
kaus pasigailėjom tuo metu, 
kai jie ten (kraują ir gyvybę au 
kojo.

Perduok šį mūsų šauksmą 
kitiems, dvasia dar nemiru
siems tautiečiams. Vieningai 
remkite mus, kurie, nepaisy
dami artėjančios pasaulio aud
ros, tarytum, besitraukiančios 
armijos ariergardas, su nar
siom ir atkakliom širdim lieka
me čia, pasiryžę dirbti ir kovo 
ti, kol Nemuno ir Neries pa
krantėse suskambės laisvės var 
pas. . .

Adresas siųsti aukoms: 
Swiss Banlk Corporation,

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

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:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr. 1135

Lietuviškos kolonijos įkūrimas
PEACE RIVER KRAŠTE YRA ĮMANOMAS.

„Nepriklausomos Lietuvos** 
š. m. 20 Nr. skaitėme straips
nį, pavdintą: „Kur bus mažo
ji Kanados Lietuva“.

Bent trumpai norėčiau atsa
kyti, kad Peace River krašte 
lietuviškos kolonijos įkūri
mas yra įmanomas, nes čia yra 
daug neapgyventos derlingos 
žemės, kuri tiesiog juokingai 
pigia kaina parduodama: 160 
akerių už 5 dolerius! O tau
tinėmis bendruomenėmis kur
tis niekas nedraudžia ir nevar
žo.

Sumanymą Kanadoj kurti 
lietuvišką koloniją lidka tik 
sveikinti ir pritarti. Jos įkū
rimas priklausys tik nuo to, ar 
atsiras bent pakankamas skai
čius lietuvių, norinčių žemės 
ūkyj įsikurti, ir ar bus organi
zacija tokiai kolonijai kurti.

Šio krašto žemės derlingu
mas ir jos pigi kaina mūsų 
tautiečius turėtų vilioti. Kaip 
atrodo, šio krašto žemė ir kaip 
gyvena čįa įsikūrę lietuviai, 
jau „NL“ 1950 m. 1 ir 2 Nr. 
buvo rašyta. Dabar tik belie
ka pasakyti, kad jie yra turtin
gi ir jaučiasi laimingesni už, 
tuos, kurie amžių praleido fab
rikuose.

Kaip dipukas, dvejus metus 
praleidau begyvendamas Pea
ce River krašte ir esu liudiniųi 
kas, kuris matė čia esančias ko 
lonijas; būtent: ukrainiečių, 
lenkų, prancūzų ir adventistų. 
Ukrainiečių kolonija yra tokio 
dydžio kaip kelių lietuviškų 
valsčių ribos, o kitų vi
sų, — kaip vieno lietuviško 
valsčiaus ploto didumas.

Peace River upė yra apie vie 
nos mylios platumo su nepap
rastai aukštais ir stačiais kran
tais. Ji teka iš vakarų į rytus. 
Kairiąjame upės krante nete-

15 Nassau Str., New York 5, 
N. Y. for account of Swiss 
Bank Corporation, Zurich, in 
favor of Mr. Pranas Zunde, 
Lithuanian National Commit
tee, Bad Salzuflen. Arba

BALF, 105 Grand Str., 
Brooklyn II, N. Y.

PLB Vokietijos Krašto V-ba. 

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLLISSION
G KE RAITI S,

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai. 

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773.
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. —
--------561 — KEEL ST. TORONTO, Ont.---------

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C.E. DU PRAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO.O529

ko būti ir apie aną pusę nieko 
negaliu papasakoti. Girdėjau 
iš gyventojų, žemė ten taip pat 
esanti derlinga. Kanados val
džia farmeriams ir naujai be
sikuriantiems statybai mišką 
parduoda pigiai.

Žemei įsigyti sąlygos maž
daug yra sekančios: Dipukas 
turi teisę į žemės pirkimą tik 
tuomet, kai Kanadoj yra išgy
venęs nemažiau kaip vienus 
metus.

Ištekėjusios moterys ir pilna 
metės mergaitės turi lygią tei 
sę į žemės pirkimą su vyrais.

Suaugę sūnūs ,nors kartu 
gyvena su tėvais, taip pat turiį 
teisę į žemės pirkimą.

Žemė išmatuota sekcijomis 
Tai yra vieno skvadratinės my 
lios plotas, o sekcija padalinta 
dar į keturias dalis, kiekvieno
je ketvirtojoje yra po 160 ake 
rių žemės ploto.

Kiekvienas perkantysis as
muo gali žemes pirkti nema
žiau kaip po 160 akerių ir ne 
daugiau kaip pusę kvadrtinės 
mylios plotą, ir už tą pusę 
kvadratinės mylios plotą įmo
ka tik 10 dol.

Per penkis metus pusę pirk 
tos žemės reikia padaryti aria 
mais laukais, po penkerių me 
tų, jeigu nustatytas plotas yra 
išartas, išduodami nuosavybės 
dokumentai. Apie žemės iš- 
arimą teisme reikia įrodyti 
liudininkais.

Prieš įsgyjant nuosavybės 
dokumentus, reikia pirmiau 
įsigyti Kanados pilietybę. Nuo 
žemės niekas nepašalina ir be 
nuosavybės dokumentų, bet ne 
galima jos parduoti ir įkeisti. 
Iš privačių savininkų perkant 
160 akerių žemės be invento
riaus reikia mokėti nuo 3 ligi 
5 tūjkstančių dolerių.

Kaip ir kiekvienas daiktas 
taip ir įsikūrimas žemės ūky 
(turiu omenyje lietuvišką kolo 
niją), turi gerų ir blogų, pu
sių.

Gerosios: derlinga ir pigi 
žemė, pigiai parduodama sta
tybai miško medžiaga; iš pir
mųjų metų galima, bent kiek 
pinigų turint, verstis gyvuli-

Beprotiškas žudymas ir nai 
kinimas lietuvių tautos, masi
niai pradėtas rusų bolševikų 
1941 mė birželio mėn. 14 ir tę 
siamas dabar išvežimas,, iššau 
kia nuostabą, su kokiu žiau
rumu XX amžiuje žmogus, 
vadinamas taikos nešėju, žu
do 'kitą vardan „laisvės ir tie
sos“.Toks „laisvės nešimas“ pa 
galiau vis daugiau sukrečia są 
monįngų žmonių prieš fizinį 
žudymą. Žudymas, įvykdy
tas peiliu ar šautuvu, vistiek 
yra žudymas. Dar yra supran 
tama, kai vyras prieš vyrą ko-

ninkyste, geriau negu Jibrikuo 
se užtikrinti savo ateitį.

Blogosios: trumpos, vėsios 
vasaros, nepaprastai ilgos žie
mos su daugybe sniego; šal
čiau negu Lietuvoje, nors tar
pais ir būna atlydžių, vadina
mų šuniukais. Ten, kur būtų 
galima įkurti lietuvišką kolo
niją, iki šiol gyvena tik žvėrys; 
nėra kelių, vienuma, toli mies 
tai. Pradžioje būtų labai pri
mityviškas gyvenimas

Bet nežiūrint tų visų sunku 
mų žmonės atvyksta kurtis 
n,et iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių. Vienas Amerikos 
lietuvis daro žygius čia įsigy
ti žemės, o kitas lietuvis jau 
kurias žemės ūky, jis yra ki
lęs iš Klaipėdos krašto.

Tai tiek šį įkartą bendram la 
bui apie lietuvišką koloniją. 
Ką aš užmiršau ar nepaminė
jau, būtų gera, kad tai atliktų 
kiti. Tik visų bendras darbas 
mūsų tautiečiams išeitų į nau
dą. Stasys Misiulis.
Spirit River, Alberta.

Lietuviškoje 

Jono LADYGOS 
baldu 

studijoje ’ 
„ARTIS“ 

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.; TR5535. 
■ '■■■ .. ..........................................  -y

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Rational. Restaurant 
Lietuviškas Restoranas.

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

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

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

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū- | 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- | 

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

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

MOKIMilMES AAGI.1SKA1
LESLIE MACKINTOSH ,

Anglų kalbos mokytojas tarf tautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS . 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius rcregistracijai ir mokėkite trie
dolerius mėnesiui. j

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

 Quebec,

voja. Bet kai mažus vaikus 
smeigia ant durtuvų, moterims 
pjauja gerkles, seniems lupa 
odą, tas viskas yra žmogaus - 
- gyvulio nusikaltimas. Kas 
teisintų ir kuo teisintų tą nu
sikaltimą, bent mintimi ar
tėja prie žudiko. Tokios min
tys kyla prisiminus birželio, 
mėnesio 14 dieną. Tokios 
mintys kyla po tos baisios tra. 
gedjos, kai masiniai žudymai 
vyksta per metų metus.

Mes, laisvieji lietuviai, tą 
dieną minime kaip Tautos Kan 
čių Dierųi, kaip savo tėvų, se-4 
serų ir brolių kentėjimų dieną.

Delhi ir apylinkių lietuvai 
tautos kančių minėjimą ruošia 
birželio mėn. 17 d, Delhi mies 
tely šia tvarka:

11 vai. 45 min. pamaldos 
Delhi katalikų bažnyčioj. Mi
šias laikys vienas iš vietinių 
anglų kunigų, kartu su lietu
vių kapelionu. Po pamaldų 
parapijos salėj įvyksta tos die 
nos minėjimo programa. x

Prašome kuo skaitlingiau
siai visus lietuvius dalyvauti 
tautos tragedijos minėjime ir 
moterys prašomos atvykti tau
tiniais rūbais.

Ta proga bus renkamos au 
!kos Tautos Fondui.
P. L. B. Delhi Apylinkės LOK.

TAUTIEČIAI, rašykime ‘Iš 
kiekvienos Kanados vietovės 
apie lietuvių gyvenimą, sąly
gas, darbus, atlyginimus, rū
pesčius, KLTarybos skyrių 
veikimą, KLB organizavimosi 
eigą ir tt. Rašykime taip, kaip 
mokame. Už visus raštus ir 
visas žinias bus dėkinga „NL“ 

redakcija ir skaitytojai.

Įsigykite virimo knygą
"TAUPIOJI VIRĖJA"
Knygą paruošė

p. H. Mačiulytė- 
Daugirdienė. 'rjfA
“TAUPIOJI VI-

RĖJA” patiekia
300 įvairių vai- JpWfc 
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 neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

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

- l’6BĮ

Siuntinys Nr. 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) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino 
Siuntinys N r. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70
Siuntinys N r. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90
Siuntinys Nr. 10—$6.40”
2 sv. rūkytų lašinių

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 2244 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 pūkuojami Europos sandėliuose, 

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

2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos

1 sv. Šokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

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

Siuntinys N r. 19—$9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 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.

Siuntinys N r. 25
E. 9 sv. kiaulinių tau

kų ...............$ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys N r. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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HAMILTON
/ BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Šiais metais sukanka dešimt 
metis nuo tragingų mūsų tau
tai masinių trėmimų. Šie skau 
Uūs trėmimai giliai sukrėtė lie 
tuvių tautų, nes buvo įvykdyti 
neparastai žiauriu būdu. Ši 
sunįki likimo ranka palietė vi
sas tris Pabaltijo tautas.

Todėl šių skaudžių sukaktį 
Hamiltone minėti rengia lietu
vių, latvių ir estų bendruome 
nės kartu. Birželio 17 d. 11 
vai. 30 min. ryto vengrų baž
nyčioje, kampas Barton St. 
W. ir Mary St., įvyks pamal
dos ištremtiesiems gyviems ir 
įnirusiems prisiminti. Mišias 
laikys kun. dr. Tadarauskas, 
pamokslų pasakys vyskupas.

Pats minėjimas įvyksta Del 
ta Collegiate salėj Main St. E. 
ir Houghton St. kampas (ten 
kur buvo Anna Kaskas koncer 
tas) š. m. birželio 17 d. 19 v. 
Minėjimas turės oficialių dalį 
ir po to meninę, kurių atliks 
kiekviena tautybė atskirai. Į 
minėjimų pakviesti ir sutikimų 
davė vyskupas, burmistras ir 
kt. aukšti pareigūnai. Kadan
gi minėjimas bendras ir be to 
dalyvauja kviesti svečiai, svar 
bu lietuvių kolonijai kuo gau
siau dalyvauti. Visi, kas tik 
tą dieną laisvas nuo darbo, tu
ri dalyvauti reikšdamas pagar 
bą ir prisiminimą sunkaus liki
mo ištiktiems. Ir kartu kelda
mas protestą visam laisvam pa 
šauliui dėl žiauraus Pabaltijo 
nąikinimo.

Antroji rinkliava pamaldų 
metu skiriama Tautos Fondui.

MIRĖ LIETUVAITĖ.
Birželio mėn. 1 d. po neil

gos ligos mirė Laima Baltru
konytė, 20 m. amžiaus. Ve
lionė priklausė ateitininkų fe
deracijai ir dramos mėgėjų bū 
relini „Aukurui“, su kuriuo 
dalyvavo dar paskutinį kartų 
per Motinos Dienos minėji
mą, išpildė programą.

Laidotuvės įvyko birželio 14 
d., palydint dideliam skaičių' 
lietuvių. Pamaldas ir egzekvi
jas atlaikė lietuvių parapijos 
klebonas kun. dr. J. Tadaraus 
kas, nepaėmęs joįkio užmokės 
nio, o Hamiltono lietuviai au
kų būdu padengė laidotuvių 
išlaidas. Kapuose atsisveikino 
kun. dr. J. Tadarauskas ir „Au 
kuro“ vardu p. Dauguvietytė- 
-Kudabienė. Kapą pridengė 
gyvos gėlės ir vainikai, o gi
lus liūdesys pasiliko velionies

seniems tėvams skaudžiai per 
gyvenantiems šią mirtį.

Tebūnie lengva Tau sveti
moji žemė ir teneslėgia sunkiai 
jaunos krūtinės! J. Dl.

MIELI HAMILTONO 
TAUTIEČIAI!

Praėjusiame „NL“ n-ry bu
vo pranešta apie Tautos Fon
do atstovybės sudarymą.

Atstovybė vykdo Vyriausio 
jo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto (VLlKo) nurodymus 
ir surinktus pinigus persiunčia 
Tautos Fondo centrinei atsto
vybei Montrealy.

Pinigams gauti numatomi 
šie būdai :

1. Pagal VLIK'o nurądy- 
mus, kiekvienas lietuvis bei lie 
tuvė per 18 m. amžiaus sumo
ka į metus po 1 dol. tautinio 
solidarumo mokesčio. Hamil
tono atstovybė maloniai prašo 
Tamstą tai atlikti iki š. m. rug
sėjo mėn. 1 d.

2. Pageidaujama, kad nor
maliai gyvenąs sąmoningas tau 
tietis skirtų per metus vienos 
dienos uždarbį, kaip auką Tau
tos Fondui.

3. Atst-bė įrengs aukų dė
žutes Liet. R. K. Bažnyčioje, 
„Dainavos“ salėje, bei kitose 
lietuvių lankymosi vietose ir 
tuo pačiu prašo kiekvienų tau
tietį, pro ją praeinant, įmesti 
kiekvieną kartą nors po 1 et.

4. Atstovybė numačiusi 
rengti parengimus, kuriuos 
prašome paremti savo dalyva
vimu.

5. Organizacijų įnašai 10 
proc. nuo gauto iš parengimų 
gryno pelno.

Čia atsižvelgdami į tai, kad 
doleris yra sunkiai mūsų už
dirbamas, ir beto visi mes esa
me dar naujakuriai ir patys la
bai reikalingi pinigo, o pasau
lio politiniai įvykiai rieda 
mums palankia krypt/mi ir /kas 
kart vis daugiau reikalauja ak 
tyvumo iš mūsų vadovaujamų 
organų, kas labai tampriai ri- 
šasi su pinigu, — ir verčia šį 
reikalą suaktyvinti. Dėlto 
Atstovybė prašo aukoti, kad ir 
ne po daug, bet nuolatos.

Kad kiekvienas Tamstos ge
ras darbas — auka — nebūtų 
pamirštas, Atstovybė veda met 
laštį — kroniką, į kurį surašo 
mi visi sumokėjusieji metinį 
solidarumo mokestį, o taip pat 
ir visi aukotojai.

Visos Hamiltono lietuvių or

ganizacijos prašomos skirti 
Tautos Fondui 10 nuoš. nuo 
gauto iš parengimų gryno pel 
no. Pinigus siųsti Atstovybės 
iždininkui šiuo adresu :

Jakovickas Vacys,
33 Oxford St., Hamilton, Ont. 

Tel. 3-0455.
Taip pat Atstovybė prašo 

jai prisiųsti žinias, kiek kuri 
organizacija jau yra šiemet pa 
siuntusi aukų Tautos Fondo 
Centrinei Atstovybei Montre
aly. Ateity maloniai prašome 
visą susirašinėjimą ir aukas 
Tautos Fondui siųsti mums.

MIRIMAI.
Gegužės 11d. Hamiltone mi 

rė senas kanadietis Juozas 
Braknys, eidamas 6!) metus. 
Pirmiau jis gyveno JAV. Ve
lionis buvo kilęs iš Daukų kai 
ino, Šimonių vals. Panevėžio 
ap.

Kiek seniau mirė Hamilto
ne savanoris - kūrėjas Myko
las Genevičius, kuris Kanadon 
atvyko 1927 m.

Tačiau jam nesise'kė su šei
ma : persiskyrė su žmona, kuri 
palikdama jį, pasiėmė ir jo vie
nintelę dukrelę; 1950 m. Ge
nevičius vedė n^ują ateivę, su 
kurią buvo laimingas, bet ta 
laime jam neilgai teko džiaug 
tis: apsirgo širdies liga ir pa
simirė. Velionis buvo geras ir 
širdingas žmogus ir turėjo 
daug draugų. Todėl hamilto- 
niečiai jį gausiai palydėjo į am 
žino poilsio vietą. Alg. G-nis

Joninės WELLANDE, Ont

Wellando ALOK-tas.

K. L. B. Wellando A. L. O. K-tas birželio mėn. 23 d. Wellande rengia (ungarų 
parke Port Robinson Rd) NAKTINĘ JONINIŲ GEGUŽINĘ - PIKNIKĄ. 
Gegužinės metu gros Hamiltono lietuvių orkestras „Aidas“, veiks valgių ir gėrimų 
turtingas BUFETAS ir kitos įdomios programos dalys, —Jonų pagarbimas ir pan. 
Welandas maloniai kviečia tautiečius atsilankyti į tradicinę Joninių gegužinę, susitik
ti daug pažįstamų, bei draugų iš U. S. A. ir Canados, pasišokti prie lietuviškos muzi 
kos, pasidžiaugti gamta ir atšvęsti Jonines Wellande.
Nepalankus ORAS gegužinės nesutrukdys, nes bus naudojamasi specialiai geguži
nėms pastatyta sale.

kias aukų sumas:
S. Bakšys $ 205,00, kvitų 

knyg. Nr. 1!) $ 55,00, A. Lau- 
galys $ 42,00, J. Pleinys $, 
42,00, 
37,00, A. A. Dalangauskas $ 
30,00, 
kvitų knyg. Nr. 20 $ 28,00, 
kvitų Iknyg. Nr. 12 $ 26,00, A. 
Sutkaitytė $ 25,00, kvitų 
knyg. Nr. 5 $ 12,50, R. Gied
raitis $ 10,00, kvitų knyg. Nr. 
15 $ 9,00, J. Čižauskas'$ 9,00, 
E. Petru'šaitis $ 7,00, kvitų 
Įanyg. Nr. 18 $ 5,00, kvitų kn. 
Nr. 4 $ 4,00.

Viso surinkta $ 576,00.
Trys aukų knygutės grąžin 

tos tuščios.
Aukojusieji po $ 20,00: kun. 

dr. J. Tadarauskas; po $ 10,00: 
S. Ramanauskas, J. Svilas, V. 
Caržauskaitė, S. Bakšys, „Au- 

"kuras“, S. Naikausikas, Hamil 
AUKŲ VAJUS PASILIKU tono socialdemokratų org-ja; 

po $ 9,00: J. Miliūnas; po $ 
8,00: A. Paliukas, N. Zabulio
nis. po $ 6,00: J. Stankus, J. 
Mikšys; po $ 5,00: K. Kveda
ras, J. Giedraitis, L. Kažemė- 
kienė, D. Šiurna, J. Kamaitis, 
A. Kamaitis, A. ,šeštokas, N. 
242 Hunter St., S. Pilipavi
čius, A. Dalangauskas, J. G., 
V. Sakavičius, M. Biekša, P. 
Zubas, J. Povilaitis, J. Šimai
tis, K. Žilvytis, J. Mačiukas, 
P. Petkevičius, A. Dirsė, Peop 
les Market Grocery, V. Bur- 
dinavičienė, K. Prijalgauskas,

SIEMS VOKIETIJOJE 
ŠELPTI.

Visą mėnesį trukęs aukų va 
jus pasilikusiems Vokietijoje 
šelpti baigtas. Vajų paskelbė 
ir įvykdė KLB Hamiltono Apy 
linkė pritariama ir talkinama 
visų Hamiltono organizacijų. 
Darbas atliktas didelis ir gau
ti rezultatai gražūs, nors gali
ma buvo ir dar daugiau atsiek 
ti. Padėka priklauso visiems 
aukotojams ir pasišventu- 
siems aukų rinkėjams, kurių 
buvo 17. Rengėjai surinko to

kvitų knyg. Nr. 8 $

J. Mačiukas $ 29,50,

GERB. TAUTIEČIŲ DĖMESIUI!
Pinigų išsiuntimas į kitus kraštus yra sunkus ir sudė
tingas dalykas. Tačiau nuo šio laiko pinigus į Angliją, 
už spaudą ir kt. be jokių formalumų galime persiųsti 
per „NL“ administraciją. Pinigai Anglijoje bus išmo 
kami aukščiausiu banko kursu: už 1 dolerį— 6 šil. 6 pe
nai, už 3 dol. — 1 svaras sterlingų. Pinigus administra
cijai įmokant aiškiai pažymėti, kam pinigai Anglijoje 
turės būti išmokėti ir tikslus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

Geležinis, J. Cibas, L. Kubilie 
nė, J. Banevičius, M, Jurgutis, 
J. Jurgutis, R. Gutauskaitė, E. 
Rumbutytė, B. Lisauskas, M. 
Lišauskienė, G. altarokas, K. 
Jurgelis, A. Gureckas, J. Kriš 
tolaitis, P. Sadauskaitė, N. Ša 
dauskaitė, O. Leverienė, G. 
Vindašius, B. Šlepetys, M. Uni 
kienė, E. Milašienė. E. Grovie 
nė, P. Gaidauskas, J. Steigvi- 
la, E. Kudaba, J. Paškevičius, 
P. Vaitkus, M. Ratensbergie- 
nė, S. Normantas, P. Eidukai- 
tis, E. Gumbelevičius, A. ErŠ 
tikaitis, P. Rocys; po $ 0,50: 
P. Meižienė.

Iš viso aukavo 197 asmenys, 
kurie savo au/kas paskyrė BAL 
Fui $ 261,50, Diepholzo gim
nazijai $ 193,50, TBČ sanato
rijose gulintiems $ 102,50, ka 
ro invalidms $ 18,50.

Be to surinkta dideli kiekiai 
drabužių, kurie dabar tvarko
mi ir supakuoti bus pasiųsti 
BALFui. ' JI. Dl.

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 iešt.
I___________________________________________________________ ___ _______________________________________ _

| TE L. FI. 2682 I

1 Marche BOULEVARD Market t
| SA V. PAUL GUDAS, r
| MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES.

f 6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. I

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherat 0S94

LIETUVIŲ KNYGYNAS „NEMUNAS“ 
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.

J. Baranauskas, K. Matkevi- 
čius, V. Narkevičius, F. Kri- 
vinskas, M. Ragauskas, V. 
Bartninkas, V. J. Kazlauskai, 
A. Patamsis, K. Milaševičius, 
E. V. Dargiai, V. Mikuckas, V. 
Kezys; po $ 4,00: J. Karaliū
nas, V. Subatninkaitė, J. Gim 
žauskas, B. A. Racevičiai, V. 
Foškaitis; po $ 3,00: P. Luką 
vičius, J. Zurlys, J. Šarūnas, A. 
Seniūnas, E. Antanaitienė, S. 
Dramantas, A. Muliolis, J. Šta 
ras, B. Bedarfas, R. Tirilis, J. 
Seniūnas, A. Godelis, A. Sta- 
sevičius, A. Jankūnas, K. 
Trumpickas, A. Žulys, V. Sta 
bingis, J. Bulionis, J. Jackū
nas, A. Kelečius; po $ 2,50: J. 
Saunorienė, V. Jasinevičius, A. 
Laugalys; pc $ 2,00: P. Pi
kiai, L. A. Levinekai, A. Min- 
gėla, M. Jonikas, J. Ipkrats, 
V. Ančiulis, G. Repšys, J. Apa 
navičius, A. V. Levinskai, Čel 
kai - Kažemėkai, J. Kšivickis, 
P. Virbickai, A. V. Vaiskia,! 
V. V. Strikai, V. Motiejūnas,
K. Meižys, B. Venclovas, L. 
Rūta, J. Mikutaitis, A. Pun- 
džius, J. Adamauskas, V. Sb- 
lovjevas, P. Jankus, Č. Tiške
vičius, L. Šalčiauskas, V. Poš- 
kaitis, E. Gužienė, Z. A. Puli- 
nauskai, 
Sutkaitytė, St. D., Aselskis, J. 
Grigaitis, A. Geležinis, J. Stun 
džia, V. Jakovickas, S. Raupe 
nas; J. Regina, P. Slučka, V. 
Mačionis, S. Pižerienė, E. B. 
Mickūnįai, K. Baronas, J. Te- 
lyčėnas, A. žolienė, J. Girdvai 
nis, S. Senkus, J. Paukštys, V. 
Juzokas, J. V. Vasiliauskas, 
A. Ruzgas, A. Dūda, S. Sla
vinskienė, J. Petriūnas, K. 
Butkevičius, J. Rutkauškas, A. 
Šilgalis, P. Kareckas, S. Baib- 
šys, J. Dubinskas, A. Buinys, 
K. Minkšys, D. Gutauskienė, 
R. Kairys, O. Šiurnienė; po $ 
1,50: J. Vegis, A. Giedrimas; 
po $ 1,00: A. Lekutytė, J. 
Grantas, A. Petrušaitis, 
Prunskus, D. Stukas, P. Pil
kauskas, M. Bobelis, N. Gar- 
batavičius, A. Kiesiūnas, J. 
Steiblys, V. Babeckas, G. Že
maitienė, A. Keršys, L. Vin
dašius, A. Abcarskis, B. Šapys, 
P. Blekys, A. Blekys, P. Za
karauskas, P. Mataliūnas, V. D-127 British Zone, Germany.

J. Sakalauskas," B.

PADĖKA.
Mūsų tėvelio Prano Žilins

ko mirties atsitikime dėkoja
me visiems lankiusiems, padė- 
jusiems prie karsto gėlių vai
nikus, lydėjusiems į kapus, o 
ypač pp. Jokubauskams už už
pirkimą Šv. Mišių Aušros Var 
tų parapijos bažnyčioje.

Dukterys ir sūnus.
* * *

Reiškiame didžią padėką p. 
Ivaškevičiui, gyv. Marie Anne 
St., padėjusiam daug rūpes
čių ir vargo išrūpinant mums 
įvažiavimui į Kanadą dokumen 
tus.
Klara ir Julius Aniolauskai.

P.

PAJIEšKOJIMAI
— Prašau adresų gyvenan

čių Kanadoje lietuvių: 1) adv. 
dr. Prano Ancevičiaus, (gyve
nusio Vokietijoje, Lįubeck'e, 
Musen - Kaserne) ; 2) pil. Mi- 
siulio, (gyv. Eutin'e, Vokieti
joje) ir 3) pil. Elzbietos Šiau
lienės (gyvenusios Eutine, Vo 
Idetijoje).

Prašyčiau pranešti šiuo ad
resu: Chaleckas Al., (24b) 
Eutin (Holst), Kaserne, BĮ.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

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.

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

* K ’’M"’".....~~*«F

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

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

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

it m ir it i* i* - j< - -

7578. 
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DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

209 Dolhausic Str. Apart. 4. Brantford, Ont.
Priimu taisyti visų rūšių laikrodžius. Darbą atlieku 

greit, sąžiningai ir žymiai pigiau.
Laikrodžius siųskite paštu registruotu siuntinėliu, nes 
tas yra pigu, saugu ir patogu. Pataisęs grąžinsiu paš

tu, kartu su sąskaita už atliktą darbą.

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE'S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 33€2

RENE BOVRDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRIOKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
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

PASIDARYKIM ATEITI BE RŪPESČIŲ — APSIDRA USKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIUNO AGENTŪROJE
MONTREAL ENTERPRISES REG'D.

.   ■ ■ .1 ..i■> . ■.LUJI'1 1 .-r.-rr-•. . '■ L“ ,i. t

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. g

5637 Jeanne D'arc. St. Pirm., antrad. ir ketvirtad. S
Montreal, Que, Vakarais nuo 6 iki 10 v*l. S
Telefonas: CL 2363. S
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VISI J TORONTO ... PIRMĄ KARTĄ KANADOJE ...

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

VISI I TORONTO

NEMUNAS ŽYDI”
GASPARO VELIČKOS 2-JŲ VEIKSMŲ MUZIKAI.INĖ PJESĖ.

Režisuoja AUTORIUS, Šokiai A. VALIšAITĖS 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“.
X XX— XX------ XX XX~..  XR -—XX===XX~-—~XXK K ...xx ...jx: ■XK-----

AVOVTIreAL i mt
BIRŽELIO LIŪDNŲJŲ ĮVYKIŲ MINĖJIMO PROGRA 

MA MONTREALY.
1. Birželio 17 d., sdkmadie 

nį, 10 vai. ryto Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje gedulin
gos pamaldos už bolševiikų nu 
kankintus, išvežtuosius į Sibi 
rą bei pavergtoje Tėvynėje 
kenčiančius tautiečius. Pa
maldose dalyvauja orgarrizaci 
jų vėliavos, perrištos gedulo 
kaspinais. Ta pačia intencija 
gedulingos pamaldos bus atlai 
kytos ir Šv. Kazimiero para
pijos bažnyčioje.

2. Dvyliktą vai. 30 min. Do 
minion Square prie Nežinomo 
jo Kareivio paminklo — pro
testo demonstracija drauge su 
latviais, ir estais. Lietuvių vi 
suomenė prašoma kuo skaitlin 
giausiai dalyvauti, neatsižvel
giant į oro sąlygas.

Moterys prašomos pasirėdy 
ti tautiškais rūbais.

3. 10 vai. 30 min. vakaro 
CKAC radiofonas (banga 730) 
transliuoja birželio įvykiams 
paminėti atatinkamą progra
mą. w
PAMALDOS UŽ LIETUVOS 

PREZIDENTĄ 
A. SMETONĄ.

Praėjusį sekmadienį, 10 vai. 
ryto, Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje buvo gedulingos pa 
maldos už Lietuvos Prezidento 
velionies Antano Smetonos si® 
lą. Dalyvavo pilna bažnyčia 
tautiečių, atėjusių pagerbti 
Lietuvos prezidento atmintį. 
Tokia buvo pamaldų užsakyto
jų intencija. Bet pamaldų me
tu nė žodžiu neužsiminta, kad 
velionis buvo Lietuvos Prezi- 
dents, ir po Libera jpoteriai bu 
vo paskirti tiktai už Antano 
Smetonos vėlę.

MONTREALIO' LIETUVIŲ 
CHORAS

giedąs Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, praėjusį sekmadie
nį, klebono rūpesčiais, turėjo 
išvyką į pp. Čelkių vasarvietę, 
9 mylios už St. Jerome. Ke
lias valandas choro dalyviai 
galėjo praleisti gamtoje gra
žios pp. ČeJĮkių vasarvietės.

BUS IŠKILMINGOS JONI
NIŲ ŠVENTĖS

Piknikams vieta jau gauta. \ LIETUVIAI BIZNIERIAI.
Ilgokai užsitęsęs jieškoji- 

mas baigėsi tuo, kad vieta pik
nikams jau rasta ir sutarta. Ji 
bus visai kaimynystėje tos, 
kur piknikai buvo pernai, bū 
tent: Ville Lasalle Bulvard, 
už Golfo lauko. Lašinės au
tobusas sustos, kaip ir pernai, 
toje pačioje sustojimo vietoje. 
O ten jau bus nurodyta, kur 
bus piknikai - gegužinės.

Gegužines galima būtų pra
dėti jau šį sekmadeinį, bet ka
dangi šis sekmadienis yra ge
dulingas, šokti negalima, tai

piknikai bus pradėti Joninėse, 
birželio 24 d.

Numatomas išįkilmingas pik
nikų atidarymas, kuris sutam
pa su Joninių švente. Kadan
gi Joninės šiemet sutampa su 
sekmadieniu, tai ta šventė, kai 
ją Montrealis švenčia ypatin
gai iškilmingai, su eisenomis- 
-procesijomis, tai ji tam tikslui 
nukeliama į pirmadienį. Tokiu 
būdu susidaro dvi dienos šven 
čių, kurias ne tiktai lietuviai, 
bet ir prancūzai švenčia labai 
iškilmingai. Taigi, birželio 24 
dieną, Joninių šventė bus šven 
Čiama gryname ore, po mėlynu 
dangum, prie šv. Lauryno 
upės. Bet Joninių programa 
bus paskelbta selkančiame 
L.“ nr-

MALONŪS SVEČIAI 
MONTREALYJE.

Pereitą šeštadienį pas p. Ma 
riją Aukštaitę-Navikevičienę, 
atvažiavo praleisti dviejų sa-

Čikagos. e 
ir kun.

N.

vaičių atostogas iš 
sūnus kun. Algirdas 
Jonas Kleiva.

Gerb. kunigams 
Aukštaitės šeimoje linkime jau 
kiai praleisti atostogas.,

(K. L.)

SVEČIAI IŠ AMERIKOS
Šiomis dienomis Montrealy 

vieši Dr. H. Nagio brolis p. 
Mart. Nagys, atvykęs iš Čika
gos. Iš Clevelando atvykęs vie 
ši p. Jonas Lozoraitis. Iš Bos 
tono į pp. Lapinų, vestuves bu 
vo atvykusi H. Kačinsko dra
mos studijos mokipė p. Regi
na Norvaišaitė. Pas inž. Juozą 
Bulotą krikštynų proga lankė
si brolis iš Amerikos. Iš Bos
tono buvo atvykę pp. Stanke- 
vičiūčių tėvai.

GRAŽIOS VESTUVĖS
Birželio 9 d. Aušros Vartų 

bažnyčioje susituokė „Lituani 
cos“ orkestro vedėjas p. Zig
mas Lapinas su Hilda Freidan 
kaitė. Paskui buvo gražios ves 
tuvių vaišės, kuriose dalyvavo 
daug žmonių, net iš JAV. Su- 
kūrusiems šeimos židinį linki
me laimingos ateities.

Marijos

VASAROTOJAMS!
DĖMESIO

IŠnuomoju kambarius gra
žioje St. Laurent kalnų vasar
vietėje St. Emile (savaitėmis, 
mėnesiais arba visam vasaros 
sezonui). Gražus ežeras, ge
ros maudyklės, patogus priva
žiavimas automobiliu arba au 
tobusu. Prieinamos kainos.

Teirautis pas J. Adakauską 
tel. HE 2230 (Montreal).

IŠNUOMOJAMAS
4 kambarių butas

359 — 8 Ave., Ville Lasalle. 
Tel. TR 6586.

p. Lietuvos Generalinis Kon
sulas, latvių, estų atstovai, Sa- 
turdy Night Asso. Red. p. Wo 
odside. Menišką programos 
dalį išpildys: p. Sodeikos, va
dovaujamas Dainavos Ansamb 
lis, latvių mišrus choras, estų 
vyrų choras ir solistai Helmi 
Bethlen ir P. Geistants.

SVEČIAI Iš JAV
Toronte savo vežimu lan 

kėši iš Bostono pp. Mereckų 
šeima. L. Mereckįaitė tremty 
yra baigusi gimnaziją ir Ame
rikoje turi gerą darbą banke.

BIRŽELIO M. DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS TORONTE
vyksta birželio mėn,. 17 d. šia 
tvarka:

1. Nuo 9 — 10 vai. trans
liacija per St. Catharines ra
dijo stotį lietuvių, latvių ir es
tų kalbomis. Angliškai kalba 
p. Generalinis konsulas Gylys.

2. 11 vai. Lietuvių bažnyčio 
je pamaldos už išvežtuosius. 
Per pamaldas gieda „Daina
vos Ansamblis“.

3. 2 vai. po pietų bendras 
lietuvių, latvių ir estų susirin 
kimas, kuris įvyks United 
Curch patalpose ant Bloor ir 
Huron St. kampo. Čia kalbės

TORONTO — MONTREALIO SKAUTŲ STOVYKLA.
Birželio mėn. 29 — liepos 1 

dienomis šalia Montrealio ruo 
šlama 3 dienų stovykla, kurio 
je dalyvauja Toronto ir Mont 
realio skautai. Montrealio 
skautai į stovyklavimo vietą 
vyksta penktadienio vakare, 
kur pasistato palapines ir lau
kia atvykstančių Toronto 
skautų.

Stovyklos programa yra pa
rinkta įdomi ir skautiška. Šeš 
tadienį numatyta praveti pa
tyrimo egzaminai, skautiški 
žaidimai ir palapinių konkur
sai. Vakare ruošiamas didžiu
lis jungtinis laužas.

Sekmadienį tuoj po pamaldų 
numatomi iškilmingi pietūs, 
ruošiami kiekvienos skilties. 
Po trumpo poilsio torontiečiai 
vizituoja Montrealį. Jiems grį 
žus, pravedama iškilminga nis arba tiesiog atvykti skautų 
Skautų — Vyčių sueiga. sueigon. 

— ■■■■

KLT MONTREALIO SKY 
RIAUS VALDYBA

pareigomis pasiskirstė šiaip: 
pirmininkas — A. Navickas, 
vicep. — I. Salala, ižd. L. Gu
das, sekr. — J. Parojus ir na
rys — J. Kuprevičius.

Valdyba savo pirmame posė 
dy išreiškė klebonui kun. J. 
Bobinui padėką už salę, kuri 
pažadėta kiekvienu reikalingu 
atveju ir bendradarbiavimą, 
kaip ir linkėjimus KLT Mont 
realio skyriui sėkmės.

ROYAL VICTORIA 
LIGONINĖ,

kurioje savo laiku dirbo kelio
lika tremtinių lietuvaičių, da
bar stengiasi surinkti 7 milio- 
nus dolerių aukų pastatyti nau 
jas patalpas Du tūkstančiai 
rinkėjų jau surinko arti penkių 
milionų.

P. PAUKŠTAITIENĖ 
SVEIKSTA

P. Paukštaiteinei padaryta 
antra op’eracija, kuri gerai pa
sisekė. Apgijusi po operacijos, 
ji siunčiama pusmečiui į sana 
toriją. Yr tvirtos vilties, kad 
po to ji visai bus sveika, nes 
liga eina mažyn, organizmas 
ligą nugali. Linkime sergan
čiąja! greičiau pasveikti ir, 
grįžti į normalų gyvenimą.

gamto-

Vaudre 
mylios

Stovyklavimo metu, ypač 
sekmadienį ir pirmadienį, tėvai 
bei rėmėjai gali apžiūrėti sto
vyklą, o taipogi ir maloniai 
praleisti laiką gražioje 
je.

Stovyklavimas bus 
uil vietovėje, apie 25 
už Montrealio.

SKAUTŲ REGISTRACIJA.
Montrealio Skautų Tuntas 

praneša, jog registracija į Skau 
tijos eilės nuolat vyksta pas 
šiuos asmenis:

Justas Kibirkštis, 2567, 
Montgomery St.

Jonas Ramanauskas, 662 — 
2nd Ave., Verdun.

Vytautas Sabalys, 183 — 
3rd Ave?, Ville Lasalle. Jau
nuoliai, esantieji per 6 metus, 
prašomi kreipti į šiuos asme-

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas, nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 
įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 
ir Europos univeristetuose.

-------------........................-M X " '

AMERIKOS BALSAS 
MONTREALY

lietuviškai iš New Yorko ge
riausiai girdisi 12 vai. dieną, 
5.45 vakare ir 11.45 naktį.

SPAUDOS MĖGĖJAMS.
Montrealio Aušros Vartų 

parapijos spaudos kioskas yra 
gavęs visą eilę naujų leidinių: 
A. Maceinos „Didysis Inkvizi 
torius“, „Jobo Drama“, J. Kru 
mino „Naktis viršum širdies' *, 
Vaičiulaičio „Italijos vaizdai“, 
„Partizanai už geležinės už
dangos“ ir daug Įkitų. Iš pe
riodinių leidinių — „Aidų“ Nr. 
4, „Nemunas“ Nr. 3-4 ir 5, sa 
tyros žurnalas „Pelėda“, Ma
žosios Lietuvos laikraštis „Ke
leivis“ ir kt.

Be to, kioskas yra įgaliotas 
platinti visus Lietuvių Bendruo 
menės Vokietijoje leidinius ir 
turimas knygas. Gautas nema 
žas skaičius Lietuvių Kalbos 
Vadovo, Mark Twain „Prin
cas ir Elgeta“ ir kitų leidinių. 
Daug įvairių knygų ir vadovė 
lių lietuviškoms mokykloms. 
Norintiems siunčiami katalo
gai. Kioskos adresas: 377 Wil 
librord Str., Verdun, Que.

NAUJI BIZNIERIAI
„NL“ skaitytojas p. Povilas 

Rutkauskas Lachinėje nusipir 
ko (su p. Dauphin) valgyklą. 
P. P. Rutkauskas jaunas darbš 
tus ir sumanus vyras, pramo
kęs šios specialybės Montrea- 
ly. Linikme jam gražaus pa
sisekimo, o tautiečių dėmesį 
kreipiame į naują biznį, kad jį 
kiekviena proga palaikytų.

AUTOMOBILIAI ŽUDO . 
VAIKUS

Nuo praeitų metų pradžios

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

Montrealiečiai Aleksas Nor 
ris ir Petras Garnelis nupirko 
iš brolių Povilo ir Petro Pa
juodžiu viešbutį Imperial Ho
tel, Tillsonburge, Ont.

Ta proga naujiems biznie
riams draugai suruošė šaunų 
išleistuvių balių D. L. K. Vy
tauto klube birželio 8 d. Tar
pe gausaus draugų būrio, bu
vo garbės svečiai — Šv. Kazi
miero lietuvių parapijos kle
bonas kun. J. Bobinas ir vie
tos atstovas parlamente.

Vaišės praėjo linksmoje nuo neatsargūs automobilių vairuo 
taikoje, pareiškiant daug ge
rų linkėjimų naujiems biznie
riam.

MĖLYNOJO KRYŽIAUS 
VAJUS

dabar vyksta ir baigsis birže
lio 25 d. Norintieji įsirašyti, 
prašomi kreiptis į p. Juškevi
čienę šį sekmadienį, nuo 3 vai. 
pp. adresu: 3994 Rosemount 
Blvrd, telef.: TU 6068.

KLT MONTREALIO SKYRIAUS SUSIRINKIMAS
Birželio 10 d. Šv. Kazimiero 

parapijos svetainėje įvyko KL 
T Montrealio skyriaus visuoti 
nis susirinkimas. Nors lailkas 
dabar nesusirinkiminis, bet vis 
tik prisirinko žmonių.

Jau ilgesnis laikas, kaip ne
bebuvo kviečiamas skyriaus 
susirinikmas, dėl senosios vai 
dybos išsiskirstymo. Iš pra
nešimų aiškėja, kad buvęs 
p-kas išvykęs, buvusi sekreto
rė, sukūrusi šeimos židinį, pa
sitraukė iš aktyvaus darbo. Pa 
našūs atvejai ištikę ir kitus na 
rius. Todėl pritariant KLCT 
ir skyr. revizijos komisijai, šis 
susirinikmas ir sukviestas.

Džiugu matyti, kad taip nuo 
širdžiai ir vieningai tiek senie
ji veikėjai, tiek naujieji spren
dė didžiosios Montrealyje or
ganizacijos reikalus.

Revizijos k-jos p-kas p. St. 
Kęsgailą perskaitė revizijos 
aktą, iš kurio matyti, kad sky
riaus finansiniai reikalai tvar
koje. Kdangi jis yra ir Mont
realio ALOK’o pirmininkas, 
tai trumpai pranešė ir apie 
bendruomenės organizavimosi 
eigą. I paklausimą: kodėl

tojai mieste jau yra užmušę 26 
vaikus.
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Aušros Vartų Parapijos Ko
mitetas ir kitos organizacijos, 
š. m. birželio mėn. 23 d., šeš
tadienį, 7 vai. vakaro parapi
jos salėje, 377 Willibrord Ave., 

Verdun rengią
JONINIŲ VAKARIENĘ 

su paįvairinimais
Bus skaniai paruošta vakarie
nė su įvairiais gėrimais ir šo

kiais, grojant „Melodijos“ 
orkestrui.

IŠNUOMOJAMAS 
naujame name 3 kambarių ir 

virtuvės butas.
7236 Milton Ave., St. Michel, Visi tautiečiai maloniai kviečia

Tel.: TA 3932. mi atsilankyti. Įžanga 1,25 d.

BIRŽELIO MĖN. 14—16
Winnpege įvyks birželio 24 d. 
11 vai. Šv. Povilo kolegijos 
koplyčioje pamaldos lietu
viams. 2 vai. pp. visi renkasi 
Šv. Povilo kolegijos aikštėje, 
iš kur bus organizuota eisena 
prie Než. Kareivio paminklo. 
Prie paminklo bus padėtas vai 
nikas ir pasakyta kalba ang
liškai. Po to eisena į miesto^ 
salę „Pleihausą“, kur bus kal
bos ir, jeigu bus laiko, meninė 
dalis.

Visi lietuviai prašomi skait
lingai dalyvauti.

PAMALDOS LIETUVIAMS
Birželio 17 d. 12,30 vai. 

Delhi, Ont., R. Katalikų baž
nyčioje bus lietuviams pamal
dos. Pirm šv. mišių bus klau
soma išpažintis.

Maloniai kviečiu visus lie
tuvius Tillsonburgo, Simcoe, 
Langton, La Sallete ir Delhi

IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS
dalyvauti baisiojo birželio trė 
mimo aukų minėjime. Šv. mi
šios bus aukojamos tąja inten 
cija ir pamokslas.

Praeitą mėnesį nebuvau, ka
dangi šunakiai sirgau.

Laukiu kuo skaitlingiausiai 
visų dalyvaujant.

Klebonas.
PATIKSLINIMAS DĖL 

TAUTOS FONDO 
ATSTOVYBĖS

Anksčiau paskelbtame Ka
nados atstovybės aplinkrašty
je, dėl ne nuo atstovybės pri
klausančių priežasčių buvo pa
skelbta tūlų netikslumų. Šiuo 
patikslinama, kad L. Girinis, 
kaip buvęs anksčiau, taip ir da 
bar yra vienas iš kol kas esa
mų dviejų Tautos Fondo ats
tovybės narių Kanadoje.

Pagrindas VLIK’o 1951 m. 
vasario m. 2 d. raštas.

T. F. Atstovybė.

Montrealis, kaip didžiausia lie 
tuvių kolonija, turi taip mažą 
į bendruomenę užsiregistravo 
šiųjų skaičių, nurodė keletą mo 
tyvų: a) Montrealyje iš seniau 
gyvena didelis skaičius tautie
čių, kuriems bet kokios regis
tracijos yra nesuprantamos ir 
svetimos; b) Dalis naujųjų atei 
vių nesiregistruoja motyvuo
dama, kad jie jau daug kartų 
buvę registruoti, bet daug kar
tų registraciniai sąrašai pate
kę ten, kur dažnas nesitikėjo; 
c) Ir trečioji priežastis — tai 
nedidelės srovinės grupelės tlž 
mačios, kad Montrealis nepra
lenktų skaičiumi Toronto ir 
kad iš čia būtų perkeltas būsi 
masis bendruomenės centras.

Baigdamas gerb. Kęsgailą 
pranešė: vis dėlto nors ir tu
rime Montrealyje nemažai or
ganizacijų su skambiais patrio 
tiniais šūkiais, bet finansiniai, 
per šių metų organizacijų va
jų Tautos Fondą stipriausiai 
parėmė KLT organizacija.

Iš eilės kandidatų valdybon 
išrinkti A. Navickas, L. Gu
das, J. Parojus, J. Kuprevi
čius ir I. Salala; kandidatai: 
J. Puniška, A. Jonelis ir J. 
Trumpa. Revizijos komisijon: 
St. Kęsgailą, J. Knystautas ir 
M. Jonelienė, kandidatai: p. 
čėsna ir V. Kiškis.

Klausimuose ir sumanymu© 
se kilo nemaža įdomių pasiūly 
mų ir pageidavimų. Iš naujo
sios valdybos pasisakymų aiš
kėja, kad numatoma ir pasiryž 
ta išjudinti daugelis apleistų 
tautinių ir kultūrinių darbų. 
Susirinkusieji įgaliavo valdybą 
artimiausiu laiku paruošti pla 
tesnį pasisakymą spaudoje dėl 
busimosios bendruomenės.

Baigiant susirinkimas išreiš 
kė padėką kleb. J. Bobinui už 
suteiktas nemokamai patalpas. 
Susirnikimas skirstėsi su vil
timi, kad naujoji valdyba, ku
ri susideda daugumoje iš se
nųjų veikėjų, sugebės rasti 
nuoširdžią visų lietuvių para
mą — tolerancijos ir vienybės 
ženkle.

Sėkmės naująjai KLT sky
riaus valdybai. Dalyvavęs.
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