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Pasibaigė ilgiausiai trukusi komedija
LIETUVOJE PRASIDĖJĘS PARTIZANŲ SĄJŪDIS. NUTRŪKO KETURIŲ DERYBOS PARYŽIUJE. 
AGRESORIAI METE NAUJĄ TAIKOS ŠŪKĮ. IRANE VERDA NAFTOS ĮKARŠTIS. BUDAPEŠTE

NAUJAS BOLŠEVIKŲ SMURTAS.

POLITINIS VEIDRODIS

nas nenorįs blogų santykių.
Neramumas visame pa

saulyje didėja.
Kanados karo ministeris 

Claxtonas pareiškė, kad Mask 
va turinti 25 atomines bombas, 
kurių 7 esančios taikomos tai
kiniams Kanadoje. Užs. reik, 
min. Pearsonas kalbėjo, apie 
Atlanto paktą, kaip apie At
lanto bendruomenės pradžią, 
kuri turi patarnauti taikai.

Taikos reikalų stiprinimui 
Frankfurte, Vokietijoje, susi
renka 10 milionų socialistų ats 
tovaujantis susirinkimas, ku-

Apie keturius mėnesius Pa
ryžiuje trukusi Keturių Didžių 
jų konferencijos dienotvai|kės 
sudarymo komedija pagaliau 
pasibaigė. Sovietai parodė vi
sam pasauliui, 'kad jie apgau
lingai iššaukė tas derybas. So 
vietams tos derybos buvo rei
kalingos tiktai propagandos 
tikslams. Kai paaiškėjo, jog 
vakariečiai sutinka su Rusijos 
pasiūlyta dienotvarke, ji iškėlė 
tokių reikalavimų, kurie ketu
rių konferencijai nepriklauso. 
— į dienotvarkę įtraukė At
lanto pakto klausimą.

Tokiu būdu Rusija iššaukė 
tas derybas ir Rusija jas 

nutraukė.
Skandalui sušvelninti, Rusi

ja tuojau griebėsi naujo pro
pagandinio manevro — pasiū
lė „taiką“ Korėjoje. Bet vėl 
propagandiniais sumetimais. 
Kai suėjo metai nuo tos die
nos, kada Maskvos apmokyti 
ir apginkluoti šiaurės korėjie
čiai buvo pasiųsti į brolžudiš
kas kautynes prieš pietų korą 
jiečius, Maskva siūlo neva tai
ką, bet pati tebestiprina karą: 
jstūmė į tą kar3 Kiniją, kurią 
dabar tais pat propagandiniais 
sumetimais, pastūmėjo padary 
ti „taikos" siūlymus; ginkluo 
ja ir kiniečius ir (korėjiečius, ir 
daro visa, kad karas plėstųsi.

Į tuos „taikos“ pasiūlymus 
atsiliepė

prezidentas Trumanas 
radijo kalba,

kurioje pasakė, jog taikos pa
siūlymas turi būti paremtas 
veiksmais: kai agšresorius at
sitrauks už 38 lygiagretės, nu
trauks karo veiksmus, tada ga
lės būti ir taika.

D. Achesonas patikslino, 
ikad Korėjos karas turi du tiks
lus: atremti agresiją bei su
tramdyti agresorių ir sudary
ti vieningą Korėjos respubli
ką. Taikos aliuzijoms nebus 
pasiduota. Taika turi būti re 
ah — ne propagandinė.

O Jungtnių Tautų Organi
zacijos generalinis sekretorius

Trygve Lie kreipėsi į vi
sas JTO valstybes 

ir kvietė jas konkrečiai prisi
dėti atremti komunistų agre
siją. Tam tikslui yra reikalin 
gos karinės jėgos, nes sovietai 
paleidę „taikos“ antį, į frontą 
traukia naujas dideles jėgas. 
T. Lie sakė, kad visos JTO 
valstybės turi siųsti į Korėją 
karo dainius. Kas ypač įdo
mu, Generalinis JTO sekreto
rius pabrėžtinai kreipėsi į na
cionalinę Kiniją — Čiangkai- 
šdką, kad ir jis siųstų į Korėją 
savo kariuomenę. Tai yra la
bai reikšminga.

IŠ šių pasisakymų vis dėlto 
taikos nematyti. Sovietai ir 
šiuo atveju daro tiktai propa
gandą, nes tokios rūšies „tai
kos“ pasiūlymai jau nebe pir
mą kartą iškyla.

Didesnių neramumų kelia 
konfliktas dėl naftos Irane. 
Anglija bylą perdąvė Tarp

tautiniam Tribunolui Haagoje. 
Aštrėjant santykiams, kaip 
pareiškė užs. r. min. Morriso- 
nas, įsakyta visiems 27 Angli
jos tankeriams apleisti Irano 
uostus ir, jeigu reikėtų, palik
ti ten ir naftos krovinį. Be to, 
Anglija atšaujkia savo specia
listus iš Irano. Dėl to didelis 
susirūpinimas Irano valdžioje, langai, 
kurios kabinetas susirinko ne
paprasto posėdžio. Pirminin
kas pareiškė < 
dėl anglų traukimosi, nes Ira- licijos skaičius.

ris išrinks Socialistų Interna
cionalą.

Vengrijoje naujas smurtas 
prieš bažnyčią.

Komunistų teismas pareika
lavo arkivyskupui Groesz‘ui ir 
kitiems mirties bausmės, nes 
jis ir kun. Vezer prisipažinę 
šnipinėjimu JAV naudai; Ve
zer žudęs kareivius ir tt. Tie 
prievartiniai 
žinoma, yra 
tai yra proga daryti naujas 
represijas, vykdyti naują smur 
tą. Jau 50 bažnyčių Vengrijo
je uždaryta. Budapešte šv.

prisipažinimai, 
nesąmonė, bet

naujausi NEWSWEEK periskop

Atkaklios taikos viltys
Oficialiuose sluogsniuose ne 

miršta įsitikinimas, kad taikos 
jaustukai vis dar tebejieško 
tinkamos dirvos. Nors ir ne
buvę tam gandui jokio rimto 
pagrindo, tačiau Marshallio pa 
skutinio vizito Japonijoje me
tu ir Bradley apsilankymo Ang

Stepono bažnyčioje padaryta 
šokių salė ir tt.

Kas lietuviams savaimingai 
įdomu, tai tas faktas, kad į 
Bambergą, Vokietijoje, sugrį
žo vokiečių karys Maisinger, 
kuris sako, kad trejus metus 
išgyvenęs

su Lietuvos partizanais.
Jis teigia, kad Lietuvoje pra lijoje dienomis šis gandas bu 

sidėjęs didelis sąjūdis prieš 
okupantus. Žmonės iš depresi 
jos darą žygių kaip nors nusi
kratyti komunistinę vergiją.

Bendrai, visame pasaulyje 
neramu.

vęs atkakliai kartojamas. Šis 
optimizmas kyla dalinai iš šių 
faktų: a. Pentagono nuotaikų, 
kad raudonųjų pavasirio puoli 
mo sumušimas vers juos jieš- 
koti taikos ir b. besiplečiančių

Atentatai ir neramumai už geležines uždangos
LĖKTUVU IŠ BERLYNO.

Kaimuose nepasitenkinimas 
rusais dar didesnis. Ten iš
tisi mėnesiai verda beviltiška 
kova prieš kolektyvinimą. Į 
aukštus mokesčius, policijos 
sauvalę gyventojai atsako pa 
šyviu pasipriešinimu. Stettino 
apygardoj pernai išpildė 90 
proc. ūkio plano. Už tai Var
šuva įsakė konfiskuoti javų at
sargas. Ūkininkai atsakė gy 
vulių skerdimais ir pavasario 
sėjos nevykdymais.

Padėčiai keblėjant, Varšuva 
inscenizavo teismus. Karo tri 
bunolas nuteisė, be kitų, eilę 
saugumo policijos pareigūnų 
ir kom. partijos tarnautojų.
Tarp Piliavos ir Klaipėdos 

20 fortų
Viet. spaudos žiniomis, tarp 

Piliavos (Piliau) ir Klaipėdos 
veikia 20 stiprių fortų. Helos 
pusiasalis — ištisa tvirtovė. 
Tarp Zoppoto ir Gdynės įreng rį laiką iš Lietuvos repatrijuo

„Telegraf“ praneša, kad 
trečią „taikos plebiscito' ‘ die
ną Oberoderwitz'es, Saksoni
joj, transformavimo įmonėse 
įvykdytas atentatas ir įmonės 
visiškai sunaikintos — susprog 
dintos. Sunaikintos apylinkės 
su ištisais kaimais. Žuvusių ir 
sužeistų skaičius iki šiol nenu
statytas. Minėtos transforma 
vimo įmonės sovietų zonoj už
ėmė svarbią vietą, nes per jas 
vyko elektros srovės tiekimas 
Lenkijai.

Įmonių susprogdinimas 
vertė svajonėmis visą eilę ru
sų zonos penkmečio plano 
simojimų. Planuota susprog
dintas įmones sujungti užtvan 
komis, pakelti elektros jėgos 
galingumą ir du trečdaliu lai
mėtosios srovės tiekti Lenkijai, 
o likusią dalį skirti zonos plie
no fabrikams.

Prieš „taikos plebiscitą“ zo 
noj įvyko eilė žymių susidūri
mų tarp gyventojų ir policijos 
bei valdančiojo luomo — ko
munistų. Leuna įmonėse, Mer 
seburge, po pranešimų apie 
prievartinį „taikos plebiscitą“ 
darbininkai išgirdo, kad ir už
darbiai bus sumažinti. Darbi
ninkai pradėjo reikalauti už- 
mokesnių pakėlimo, o komu
nistai juos apšaukė sabotažinin 
kais. Kilusiems neramumams 
malšinti iššaukta „liaudies po
licija“ ir rusų kariuomenė. Šū
viai, šautuvų buožės privertė 
savo teises ginančius darbiniu 
kus nutilti.

Neseniai paaiškėjo, kad ge
gužės pirmąją zonoj įvyko visa ministerius ir spaudos atsto- 
eilė ūkininkų ir darbininkų ne 
ramumų. Visur malšino liau
dies policija“ arba rusų ka
riuomenė. Be kitko, gyvento
jai pasipiktinę pavasario ma
nevrų veiksmais, kurių metu 
tankais nuniekojo pasėlių plo
tus. Šiuo metu, birželio vidu
ry, vyksta aviacijos oro prati
mai, kurių metu mėtomos ko
vos bombos. Šio pasėkoj yra 
žmonių aukų ir sugriauta ei
lės gyvenamų namų. Ypač nu 
kentėjo Kummersdorf'o, Be- 
etz‘o ir Priotzel'io kaimai. Ru
sų sprausminiai lėktuvai pra
švilpia ir viršum vak. sektorių.

Neramumai Lenkijoj
„Die N. Zeitung“ patyrė, 

kad gegužės mėn. lenkų admi
nistruojamam Stettin'o mies
te pakartotinai Įvykusios prieš 
sovietinės demonstracijos. Gy 
vento.jų minios mėginusios par 
tizanų aikštėj nuversti rusų 
paminklą, dainuojant antirusiš 
kas dainas.

Abiejose pusėse esama au
kų. Išdaužyti rusų karininkų 

Riaušes numalšinus, 
kelių valandų laikotarpy su
areštuota per 1000 asmenų.

pa-

uz-

ti kaimyniniams uostams amu 
nicijos ir degalų tiekimo san
dėliai. Gdynėj pastatytas po
žeminis uostas pov. laivams.

Leningrade baigta kovos lai
vo „Sovetskij Sojuz“ (35.000 
to) statyba. Skubiai perdirba
mas buvęs vokiečių kreiseris 
„Lutzow“ į „Petropavlovsk“ 
ir „Seidlitz" į „Poltavą“ šar
vuotis „Deutschland“ ir „Niurn 
berg“ (dabar „Markov“) su 
pradžioj minėtais ir neminėtais 
papildys raud. laivyną Balti
jos jūroj. Šiam laivynui pri
klauso ir „Raudonasis Spalis“ 
bei „Marat“ karo laivai.

Nuo Leningrado iki Kara
liaučiaus veikia orinio gyni
mosi, draudžiamoji zona.

Vokiečius iš Lietuvos 
repatrijavo.

Šiuo metu rusų zonoj įvairio 
se stovyklose laikomi prieš ku-

ti 3500 vokiečių. Repatrijuoti 
pasisekė tik tiems, kurie gimę 
„anapus Nemuno“, t. y. Rytų 
Prūsuose. Po karo iš Vokie
tijos išvežti Pabaltyj gimę vo
kiečiai Lietuvoj nepasirodė.

Vak. Vokietijoj pradės 
bunkerių statybą

Netrukus prasidės tarp Bon 
n‘os vyriausybės ir vak. okupa 
cinių įstaigų pasitarimai dėl 
orines apsaugos.

„Die Zeitung“ mano, kad 
bus leista išremontuoti seną
sias slėptuves; naujų namų sta 
tybos pianuose nepamiršti slėp 
tuvių; valdinėmis ir panašioms 
įstaigoms įrengti atskiras ori
nio puolimo apsaugos patal
pas; paruošti evakuavimo pla
nus ir atstatyti perspėjimo ir 
orinį puolimą pranešančius 
signalus. Alg. V.
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PRADĖJO VEIKTI BALTIEČIŲ KOMITETAI PRIE 
„L. EUROPOS”.

Laisvoji Europa kalbės 
lietuviškai.

Birželio 14 d. formaliai pra
dėjo veikti lietuvių, latvių ir 
estų patariamieji komitetai 
(Consultative Panels) prie 
Laisvosios Europos Komiteto.

NCFE pirmininkas Ch. D.

kas ir V. Vaitiekūnas — LAIC 
dir. adv. K. R. Jurgėla ir sekr. 
M. Kižytė, ir prel. J. Barkū
nas.

Pasikalbėjime su LAIC ats
tovais, p. Dolbeare pareiškė, 
kad — jei pavyks nugalėti tech 
niškas kliūtis — rugsėjo mėn. 

Jackson sukvietė komiteto pa pradės veikti lietuviškos pro- 
reigūnus, visų trijų patariamų
jų organų narius, akredituotus

gramos per Radio Free Euro
pe. (LAIC).

vus.
Vicep. F. R Dolbeare pa

skaitė trumpą deklaraciją ir 
pasidžiaugė, kad „Estijos, Lat 
vijos ir Lietuvos prisidėjimas 
užbaigia visų pavergtų tautų 
iš anapus geležinės uždangos 
organizuotųjų grupių tremty
je apsijungimą", kurio yra 
„vienas visiems bendras tiks
las — laisvė“.

Visų trijų komitetų pirmi
ninkai pasakė kalbas.

Išklimėse dalyvavo Lietuvos 
Ministeris p. P. Žadeikis, Gen. 
Konsulas Budrys, visi aštuoni 
lietuvių Komiteto nariai — 
pirm. V. Sidzikauskas, sekr. 
dr. A. Trimakas, iždin. K. Bie 
linis, J. Audėnas, B. Nemic- 
kas, M. Tolišius, Pr. Vainaus-

KAS KIEK INDIJAI PADĖ 
JO MALŠINTI BADĄ

Sovietinė propaganda išpū
tė, kad Rusija pasiuntusi In
dijai javų. Bet oficialios žinios 
yra tokios: Indijai reikia 6 
milionų tonų kviečių. 4 mil. 
Indija nupirko taip: 1.400.000 
to JAV, 1.500.000 to Argenti
noj, 300.000 to Burmoj, 300. 
000 
joje 
je- 
mis sąlygomis Indijai duoda 2 
milionus to kviečių.

— Kardelis pareiškė, kad 
Jugoslavijai labai svarbu, jog 
Europa būtų apsiginklavusi, 
nes Maskvos agresija darosi 
vis didesnė.

to Siame, 1.500.000 Kini- 
ir tik 100.000 to Rusijo- 
Be to, JAV palengvinto-

Vajus „N. L.“ būstinei
„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 

apgailestavimą Pašalintas žymus saugumo po- ir jau prisiuntė „NL“ bendro- 
___ vės šėrų-dkcijų, statybos veika

są-lams, pirkimus. Štai ir jų 
rašo tęsinys:
211. Dalmantas Jonas,

Montrelais.................10,—

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

Sp. b-vė „NL“ ir KLCT,

KARAS KORĖJOJE
Nežiūrint Maliko „taikos" 

pasiūlymų, Korėjos karas ple
čiasi ir stiprėja. Prasidėjo di
deli oro mūšiai, kurie vyko vi
są praėjusią savaitę. Maskva 
komunistams davė daug lėk
tuvų, kurie stojo į oro mūšius. 
Paskutinėmis žiniomis, į fron
tą komunistai veža labai daug 
Uariuomenės. Per vieną tiktai 
birželio 25 d. JTO lėktuvai su 
naikino per 100 transportinių 
mašinų. Tokia yra sovietinė 
„taika“. ,

Į Korėją Norvegija pasiuntė 
karo ligoninę. Graikija siun
čia naują karo dalinį. Laukia
ma Čiangkaišeko karo dalinių.

— Maskvos „Pravda“ tarp 
autinę vaikų dieną paskelbė, 
kad milionai vaikučių Ameri
koje ir Kanadoje miršta badu.

— Atsargūs pranešimai at
sakingų asmenų Amerikoje 
rodo, kad amerikonai turi ne 
vieną pliką atominės bombos 
lūšį, bet ištisą „šeimynėlę“ 
minių ginklų, 
vo suplaišyta 
rėjusi 20.000 
rako galią.

— New London, Conn, 
prieplaukoje Amerika paleido 
į vandenį pirmąjį naujos rū
šies submariną, kuriam lygaus 
pasaulyje dabar nėra.

— Paryžiuje gauta 
kam Maskva įsakė savo 
liams Graikijoje ruošti 
tarpusavį karą pasigrobti val
džią Atėnuose.

— Berlyno „N. Depesche" 
praneša, kad Lenkijoje įvyko 
ginkluotas užpuolimas trans
porto, kuris buvo siunčiamas 
į Rusiją. ,

— Prahos komunistų ofi
ciozas „Rude Pravo“ rašo, kad 
škodos fabrikuose susektas są 
mokslas prieš komunistinę 
santvarką.

Eniwetok 
bomba, {kuri 
tonų TNT

ato 
bu- 
tu- 
pa-

žinių, 
gize- 

naują

riaušių Kinijos viduje.
Tačiau karo planai tęsiami
Nenustebkime, jeigu gyny

bos ministerio Marshallio „ei
linis" vizitas Korėjoje duotų 
ką nors kita, negu oficialiai 
tvirtinama. Esama kai kurių 
užuominų, kad svarbūs spren
dimai, imtinai su naujais karo 
vedimo būdais, buvę aptarti 
Marshallio ir gen. Ridgeway 
ir laukiama kai kurių drąsių 
staigių manevrų.

Labai atydžiai stebi
Nežiūrint paneigimų, britai 

labai rimtai susirūpinę atkak
liais iš JAV ateinančiais gan
dais, kad Amerika rengiasi Ki 
fii.jos blokadai. Pagal šiuos 
pranešimus, tam tikras skai
čius JAV minininkų ir naikin
tojų yra skubiai nusiųsti į Ki 
nijos pakrantes. Yra visuoti
nai žinoma, kad JAV karo lai
vynas yra pasirengęs blokadą...
vykdyti, tik Vašingtonas nori, 
kad prie jos visi prisidėtų.

Raudonųjų kariniai judesiai
Iš Rusijos pasiekė žinia, kad 

raudonųjų strateginiai bombo 
nėšiai yra pervesti sovietų lai
vyno žinion.

Žvalgyba praneša, kad Kini 
jos komunistai nutraukę Indo 
kinijos Ho Chi Minh karinių 
jėgų mokymą ir ginklavimą.

Žaidimas užrištomis akimis
Lauktina daugiau skundų iš 

Rusijos ir jos satelitų, kad pa
slaptingi lėktuvai pažeidžią jų 
sienas. Šito fakto negalima 
oficialiai patvirtinti, tačiau yra 
duomenų, kad tai yra psicholo 
ginio karo lėktuvai, kurie nu
meta „pogrndžio judėjimo“ vai 
ruotojus ir agentus, praneši
mus ir pinigus antikomunisti
nėms jėgoms.

Laukiama neramumų 
Ispanijoje

Ispanijos pogrindis prana
šauja, kad Madride laukiama 
visuotinio streiko. Br.itų prof 
s-gos turinčios 50 pavardžių 
baskų, kurie buvę kankinami 
Franco policijos. Tikslas-: teis 
mo procesas prieš antifranki- 
ninlkus. ,

Ne nedavertinkite!
Pagal slapčiausius sovietinio 

pajėgumo įvertinimus, atrodo, 
kad atitinkamu metu Rusija 
galinti lygintis su JAV dabar 
žinomų ar nuo jos slepiamų 
ginklų gamyboje.
turinti tik trečdalį Amerikos 
pramonės pajėgumo, kad ga
lėtų rungtyniauti. Tikimasi, 
kad rusai sutelks savo visą dė 
mesj tik į kai kurių esminių 
ginkią gamybą, palikdama vi
sa kita Amerikai.

Geresnė bomba.
Nevertėtų sudėti visas akci

jas kalboms apie atominę lau
ko artileriją. Tiesa, atominiai 
sviediniai jau gaminami, ir po 
1,5 metų gali pasiekti arsena
lus. Tačiau blaiviai į reikalą 
žiūrį karininkai nėra perdaug 
tuomi susižavėję, nes tokio 
sviedinio degtuvas būsiąs ga
na apgaulingas ir jeigu netikė
tai sprogtų prieš laiką, pada
rytų daug žalos. Kas svar
biau, toks sviedinys bus pali- 
ma pakrauti į lengvą lėktuvą 
ir numesti kaip bombą.

Būtų nuostolinga.
Pagal žinovų apskaičiavi

mus, jeigu visa prekyba būtų 
nutraukta su komunistiniais 
kraštais Europoje, tada Ame-

(Nukelta į 8 pusi.)

Tačiau ji

naciv>iv.4'nc \ •.
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PIRMIAUSIA PABALTIJO FEDERACIJA

Naujieji laikai stato ir nau- tytina, bet ir konkrečiai vyk- 
jų politinių reikalavimų, nes 
jeigu praeitis visai nesunaiki
nama, tai ji neišvengiamai rei 
kalauja modifikacijų, naujo pri 
sitaikymo.

Trumpai kalbant, jau Antro 
jo Pasaulinio karo ir pokario 
laikais Pabaltijo žmonės gyvai 
svarstė politinio Pabaltijo per 
si tvarkymo klausimus. Tai 
buvo daroma galvojant apie 
ateitį, Head ji būtų Pabaltijo 
tautoms naudingesnė.

Pirmiausia buvo kilusi Pa
baltijo Federacijos mintis. Tie 
sa, ji ne nauja. Jau po Pirmojo 
Pasaulinio karo dr. J. Šliupas 
ją buvo ryškiai atnaujinęs. Po ir bus dideli ir agresyvūs. Mes 
Antrojo ~ j
stipriai iškėlė žymusis Latvi- , 
jos intelektualas ir diplomatas 
dr. Biimanis. Pabaltijo Fede
racijos sugestijų sklido ir iš 
didžiųjų valstybių — D. Bri
tanijos, Amerikos.

Tokiu būdu, Pabaltijo Fede 
racijos idėja ne tiktai nenyks
ta, bet kaskart iškyla vis pla
čiau ir aukščiau. Jai reikia at 
kreipti daugiau dėmesio.

Šveicarijos pavyzdys yra kla 
siškas. Keturių tautų .keturi 
kantonai susieina prie Keturių 
kantonų ežero. Skirtingos tau 
tos, skirtingos kalbos, atsisa
kiusios savo kaimyninių kamie 
nų, sudarė valstybę, kuri gra
žiausiai tvarkosi, puikiausiai 
gyvena ir sudaro visokeriopą 
jėgą. Didelę, imponuojančią 
jėgą.

Pabaltijo tautos ir jų vals
tybės tautinės kaimynystės, 
kuri jas trauktų prie savęs, ne 
turi. Tokiu būdu Pabaltijo 
tautoms šis didelis kliuvinys, 
koks yra Šveicarijos tautoms, 
neegzistuoja. O pavojai, (ku
rių auka Pabaltijo tautos jau 
ne kartą buvo, yra labai aki
vaizdūs, Tuo pačiu ir paskati 
nimas vienytis yra labai aiškus.

Pabaltijo tautos — lietuviai, 
latviai ir estai — labai gražiai 
gali sudaryti vieną valstybę, 
trijų kantonų pagrindu. Gal 
tai būtų federacija ar kokios 
kitos formos kombinacija, bet 
tai būtų tas politinis - valsty
binis vienetas, kuris būtų bent 
trigubai galingesnis už kiekvie 
ną pasikrą valstybę.

Tiesa, regis prof. T. Dau
kanto vadovautoji karo metu 
organizacija, yra projektavusi 
keturių kantonų Pabaltijo fede 
raciją, nes siūlė į federaciją 
įtraukti rytinę Prūsiją, kaip 
ketvirtą kantoną. Gal net ir 
Baltgudiją, kaip 5-ą. Idėja svars 
tytina. Bet visokiu atveju Lie 
tuvos, Latvijos ir Estijos fede 
racijos idėja yra ne tiktai svars alizavimą.

dytina. Tai visų pirma.
Pabaltijo Federacijos idėja 

Kanadoje jau pradėta gyven
dinti. Ir nežiūrint, kad čia ne 
buvo jokios propagandos, šian 
dien mes jau turime kelis tos 
organizacijos skyrius.

Norisi šią mintį aukščiau iš 
kelti ir kreiptis j viso pasaulio 
lietuvius siūlant jiems gyviau 
ir giliau susirūpinti Pabaltijo 
Federacijos gyvendinimo rei
kalu.

Aplamai imant, Pabaltijo 
Federacijos tikslas visiems yra 
aiškus ir jau pernelyg akivaiz 
dus. Mūsų priešai buvo, yra

Pasaulinio karo ją geriausiai galėsime atsispirti 
jiems ekonomiškai, kultūriškai 
ir kariškai tiktai būdami vie
ningi.

Todėl einant į valstybinę vie 
nybę, praktiška pradėti 
nuo visuomeninės vienybės: 
kurkime Pabaltijo Federacijos 
organizaciją. Visose vietovė
se, kur tiktai yra lietuvių, lat
vių ir estų, visur sudarykime 
Pabaltijo Federacijos skyrius.

Kad tas uždavinys sklan
džiau sektųsi, visur eikime ly
gybės principu. Šia prasme, 
Toronte veikiąs kaip ir centri
nis skyrius, turėtų parodyti pa 
vyzdį. Sakysime, pirmininkau
ti turėtų sutartam laikui iš ei
lės visų tautų atstovai. Gen. 
Liet. Konsulas p. V. Gylys, 
kaip iniciatorius, galėtų būti 
Garbės pirmininku. Centrui 
parodžius daugiau iniciatyvos, 
susidarytų daugiau skyrių, o 
po to ir didžiulė organizacija, 
kuri klausimus apimtų į konk
retesnius rėmus. Taip praktiš 
kai išaugtų Pabaltijo tautų vie
nybė, įpavidalinta tokia 
forma, kuri jau priartintų ir 
visų Pabaltijo valstybių federa 
ciją.

Tikrai: praplėskime atei
ties akiračius.

Ne tiktai mūsų visų gyvybi
niai interesai mus skatina su
sirūpinti toliau numatomąja 
ateitimi, bet ir naujos žmoni
jos organizavimosi formos ir 
sąlygos.

Vieninga Europa, o po to 
ir vieningas Pasaulis, tikrai su 
sikurs. Klausimas tiktai lai- 

' ko. Ir vieningoje Europoje 
Pabaltijo valstybės turės didės 
nę reikšmę ir galės didesnį svo
rį turėti tiktai būdamos vienin 
gos.

> Išblaškytieji po visą platųjį 
pasaulį Pabaltijo tautų žmonės 

i labai pasitarnaus savo tautoms 
ir savo valstybėms, jeigu priar 

; tins Pabaltijo Federacijos re-
J. Kardelis

„Nepriklausomai Lietuvai“
Nuoširdžiai sveikinu „Nepr. 

Lietuvą” 10-čio proga ir lin
kiu vis greičiau augt ir stiprė
ti, kaip tam lietuviškam ąžuole 
liui, išdygusiam Canados že
mėj, ir jau 10-tį metų atlaikiu
siam, audras. Linkiu išbujoti 
į galingą ąžuolą, kad Tavo la
puose „Nepr. Lietuva“, lietu
viai teješkotų tautinės dvasios 
ir per tai nuo jos nenutoltų.

Tavo augimas „NL“ priklau 
so nuo šaknų, kiek jos teikia 
syvų. Aš, būdamas Tavo ma
žytė šaknelė, bet apginkluota 
kontraktininko kirka, skver- 
biuos į Canados akmenis ir 
čiulpiu į juos syvus ir siunčiu 
jums jų pavidale 2,— dolerių 
jūsų našesniam augimui!

K. Cinčius.

„NL“ DEŠIMTMEČIO 
PROGA.

Kai 1940 m. kaitriomis 
želio dienomis, skaudžiai 
dejavo tremiama į Sibiro 
kūmas nieku neprasikalcusi mū 
sų tautos dalis ir mažų kūdi
kių, jų motinų ir senelių gaili 
rauda skverbėsi pro užkaltus 
vagonus, vežant į vergiją — 
šios žinios sielvartingai pasie
tė ir Kanados lietuvius.

Visu žiaurumu šėlstantis 
Lietuvoje raudonasis teroras 
privertė ir Kanados išeiviją su 
siburti, tam, kad bendrai pasi
priešintų svetimų atėjūnų da
romoms skriaudoms.

To pasėkoje 1941 m. rugpj. 
mėn. 15 d. susirinko Toronte 
C. C. F. skyriaus, Tėvynės My 
lėtojų Draugijos, SLA 236 kp., 
Šv. Jono pašalp. draug. ir Auš 
ros choro atstovai: Pr. Kund
rotas, J. Jokubynas. J. Samu- 
levičius, V. Dagilis, A. Augu
tis, A. Frenzeiis, P. Lekšys, J. 
Novogrodskas, St. Balčiūnas 
ir K. Burė, kurie, plačiai ap
kalbėję padėties svarbumą, 
vieningai sutarė įkurti bend
ros veiklos oranizgaciją pava 
dintą Kanados Lietuvių Tary
ba.

K. L. T. veikimo pastango
mis buvo nutarta pradėti leis
ti „Nepriklausomą Lietuvą“, 
kurios pirmas numeris gimė 
1941 m. vasario mėn. Tiesa, 
jis pasirodė kuklus, bet nuo
širdus ir ryžtingas, patvarus ir 
kantrus.

Deja, prisiminus įvykius 
prieš dešimt metų skaudu da
rosi, kad po neilgo švento pa
siryžimo, radosi žmogus, veid
maininga skraiste prisidengęs 
ir vieningai sukurtą darbą ban 
dęs arba užvaldyti ir paversti 
vienos srovės darbu, arba visai 
sugriauti. Teko „NL“ leidimą 
perduoti į Montrealį — mont-

bir- 
su- 
dy-

realieČių lietuvių globai. Čia 
nuoširdžiu pasišventimu „NL“ 
ir buvo leidžiama.

Montrealiečiams, o ypač at
sistojusiems prie „NL* vairo, 
nors ir sunku buvo, bet jiems 
sekėsi. „NL“ skiltyse sutilpo 
visi lietuviai, kam tik buvo 
svarbi vienybė dėl ištiktos tau
tos nelaimės.

Šitaip tęsėsi, iki karo audrų 
blaškomi, pradėjo vis daugiau 
į Kanadą atvykti naujieji lie
tuviai - tremtiniai, kurių buvo 
laukiama, gražiausiomis vilti
mis, iš kurių buvo tikėtasi, dar 
didesnio vienybės sustiprini
mo, dar rimtesnių ir kultūrin
gesnių darbų vykdymo. Pasiro 
dė, kad ne visiems naujiems 
ateiviams terūpėjo bendros ir 
glaudžios jėgos. Kad taip bu
vo, nebetenka įrodinėti, nes 
apie tai kalba 1949 m. kovo 
mėn. įvykęs Montreale KLCT 
suvažiavimas. Ir čia tenka nuo 
pelnas Montrealio lietuviams, 
kurie, stropiai budėdami, neda 
leido sugriauti to, Ką jie per 
patį sunkiausią laikotarpį sąži
ningai išnešė ant savo pečių.

Minint „NL“ dešimtmetį, 
nuoširdžiai pelnytą padėką ten 
ka tarti montrealiečiams lie
tuviams, kurie bendrai ir vie
ningai supratę bendro darbo 
svarbą, garbingai išnešė sun
kią naštą, nedaleidę piktai va
liai pkkrikdyti bendro darbo ir 
kilnių siekių.

Šia proga J. Kardeliui, da
bartiniam „N. L.“ redaktoriui 
kantriai dirbančiam, linkiu 
daug patvaros ir ryžtingumo 
eiti ir toliau atsakingas parei
gas, nebojant nieko, o visiems 
„NL“ bendradarbiams, rėmė
jams ir bičiuliams linkiu daug 
jėgų ir patvarumo „NL“ įvai
rios talkos teikime. Bendrai 
ir vieningai dirbant, neilga atei 
tis nulems „NL“ iš savaitraš
čio į dienraštį. N L rėm.

„NL“ DEŠIMTMETĮ 
ATŠVENTUS.

Jei Įram buvo ir neaišku, tai 
paaiškėjo, kokiais sumetimais, 
kokiais jausmais pirmieji atvy 
kėliai lietuviai, kūrė lietuviš
ką spaudą ir kiek sunkenybių 
nugalėta tuo didžiu pasišventi 
mu. To didžiojo lietuviško 
ginklo pagerbimo šventė taip 
pat nuplovė primetamą sroviš 
kūmo „NL“ nuodėmę.

Visi kūrėjai, redaktoriai aiš 
kiai pasisako, kad „NL“ yra 
visai plačiajai lietuviškai visuo 
menei, o ne kuriai nors grupe 
lei ir kad ji tarnauja kiekvie
nam lietuviui, neatsižvelgiant, 
kokių pažiūrų ar įsitikinimų be 
būtų. Pirmieji atvykėliai su
prato, kad patriotiškoji visuo-

menė šiame skaudžiame tėvy
nės momente pavyks sujungti 
tam kilniam kovos darbui tik 
panaudojus spausdintą žodį, ža 
dinant lietuvybės idėją ir savo 
tėvynės meilę ir griežtai panei 
gė čia buvusias nesugyvenimo 
priežastis, kurios drasko lie
tuvišką kūną.

Džiugu, kad toji ilgai jieš- 
kotos 
čiausiai buvo surastas čia Ka
nadoje 
naujam vieningam darbui, 
tai atliko, kaip patys „NL“ kū 
rėjai sako, didžiųjų mokslų ir 
universitetų nebaigę asmens, 
o paprastoji lietuviškoji širdis 
ir jų pūslėtos nuo darbo ran
kos. O kas gi per amžius sto
vėjo lietuviškos kultūros sar
gyboje, kas išlaikė mūsų kal
bą, papročius ir tautinę sąmo
nę, jei ne taip pat pūslėtomis 
rankomis artojas? Vardan tos 
trokštamos tolerancijos nesi- 
braukime į kito žmogaus sąži-

vienybės idėja anks-

ir lietuviai sujungti
Ir

kiti, kokiu aš esu, leiskime 
jam garbinti savąjį Dievą, o 
tuomet mes vėl eisime vienu 
keliu, kaip ėjo 1918 m. klumpė 
ti savanoriai, ir dabar žaliųjų

Aklas atsidavimas siauriems 
partiniams reikalams ir užmir
šimas bendrųjų, šiandieną ir 
tremties laiku labai skaudžiai ’ 
buvo jaučiamas ir daug žalos 
pridarė.

,NL“ kūrėjai, didi idealistai, 
supratę lietuviškos bendruo
menės subūrimą, ryžosi aiškiai 
pasisakyti už kenčiančios tė
vynės interesus, dažnai pasisa
ko dėl esamų blogybių ir eina 
mūsų tautos pranašų keliu, ku 
rių partiškumo dar ir šiandie
ną niekas nėra nustatęs, kaip 
Basanavičiaus, Vaižganto, Ku 
dirjkos, Sim. Daukanto, Žemai 
tės ir k. Marijos Aukštaitės 
idealizmas tiesiog romantiš
kas ir velioniui Vaižgantui ne
tektų jieškoti lietuviškų dei
mančiukų. Šiandieną perdaug 
toli mūsų „politikai^ įsileidę į 
siauras kombinacijas, ir visų 
mūsų turėtų būti partiją tai 
kankinama, niekinama ir prie 
genocido kryžiaus kalama tė
vynė. Kiekvieno idealisto pa
trioto šiandiena partija yra — 
Lietuva ir jos gerovė, o ,,Nep. 
Lietuvai“ linkėtina ir toliau 
eiti plačiuoju lietuvišku keliu 
nepasiduodant jokių vėjų įta-

Kompozitorių - muzikologą

JUOZĄ ŽILEVIČIŲ,

mirus Jo žmonai, nuoširdžia i užjaučiame

E. ir J. Kardeliai

AUKOJO „N L“
J. Pelikys,

Camp Robinson, Ont. 1,50
K. Patapas, Montreal ..0,75 
P. Jakubka, Montreal ..1,00 
A. Lazauskas, Montreal 1,00 
J. Sinkevičius, Vancouver 5,00 
A. Norris, Montreal . . . .2,00 
A. Jusys, Hamilton, Ont. 1,00

Nuoširdžiai dėkojame.
NL.

TAUriEli! Nepamiršk savo 
mėnesinio įnašo Vasario 16 
Gimnazijai, Diepholze. Siųsk 
jį šiandien M. L. B. Dr-jos ka

sininkui A. Lymantui, 
7116 Cartier Ave., 
Montreal, P. Que.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Dr-jos L. C. Valdyba.

Bolševikas išsigando. .. 
pragaro.

Tūlas komunistų gydytojas 
Kaškiaučius nelegaliai darė 
abortus; kelias moteris nuva
rė į kapus; sėdėdamas cypėje 
dabar susirūpino pomirtiniu Ii 
kimu ir komunistų „Laisvėje“ 
liūdnai aimanuoja;

„Pasakyk, brolau,
Kaip tada mum bus,

Kai važiuot reikės 
Į tamsius kapus?

Tos vežėčios — oi — 
Pamažu dardės,

Ir pargrįžt atgal
Nebebus garbės.. .

Tu gaili dabar, 
Kam blogai darei, —

Kai artėja vis
Karštesni garai. . .

Nei vėjelio nėr,
Nei pavėsio čia:

Jau visai arti
Peklos apačia. . .

Taigi! Belieka tiktai mels
tis, atgailauti ir iš viso gyve
nimo atlikti išpažintį.

„Nepraustaburniai“.
Lietuvių liaudis asmenis, ku 

rie nieko neišmanydami ima 
ką plūsti, vadina nepraustabur
niais.

Tokiu nepraustaburniu „Vii“ ar ne bjaurus toks „LB“ el
nyje“ pasirodė L. Jonikas, „iš 
drįsęs“, kaip pats sako, nieko 
neišmanydamas diplomatijoje, 
pulti Nepriklausomos Lietuvos 
konsulą dr. Daudžvardį.

Neišmanėliui L. Jonikui joks 
kitas vardas geriau netinka, 
kaip tiktai lietuvių liaudies taik 
liai tokiems tipams, d^ąip L. Jo
nikas, taikomasis epitetas „ne 
praustaburnis“.

Ir pagal Mizarą Stalinas. . . 
fašistas.

Mes seniai žinome, kad Sta
linas ir Hitleris buvo draugai 
ir sąmokslautojai prieš demo
kratiją. Jų abiejų valdymo me 
lodai buvo tie patys. Dabar jau
ir Mizara „Laisvėje“ pripažįs birą ir ruošia mirties pabūklus, 

fakto nekėlėme viešumon) — ta, kad Stalinas yra fašistas.
Įdomus jo įrodymas. Girdi, P bus žiauriai atsakinga. O su 

Trumanas suėmęs 17 komunis- Ja drauge ir visi tie, kurie gi

Trumanas esąs fašistas. . . Ka 
ciangi Stalinas nepalyginamai’ 
daugiau yra suėmęs žmonių ir 
dabar suimiinėja, tai, Mizaros 
logįka, Stalinas yra didesnis 
fašistas. . .

Reikia pripažinti, kad Miza
ros logika Stalino atžvilgiu 
yra visai teisinga. Stailnas 
nuo Hitlerio skiriasi tiktai niu 
ansais, bet esmėje tas pat. To
dėl dabar rytinėje Vokietijoje 
naciai yra pageidaujamiausi 
komunistų partijos nariai.

Bjaurus diskriminavimas.
„Liaudies Balsas“ piktinasi, 

kad JAV, Georgijos valstybė
je, garsioji reviu artistė Zoze- 
fina Beker negavusi viešbučio, 
nes veikiąs įstatymas, kuris 
baltiems viešbučių laikyto
jams neleidžiąs išnuomoti vieš 
bučio negrui, o Žozefina Be
ker yra negrė. „LB“ dėl to 
rašo: „bjaurus negrų diskrimi 
navimas“.

Teisingai. Bet kodėl „LB“ 
nemato, kaip Lietuvos okupan 
tas diskriminuoja lietuvius? 
Kodėl „LB“ neprotestuoja, kai 
komunistai diskriminuotus lie
tuvius tremia į Sibirą? Ar tai 
ne bjaurus diskriminavimas ir

mus opiaisiais mūsų tautos kalu 
simais mėgina nuvertinti ir ap 
teršti. Tas rodo, kad Daugai- 
liui rūpi tik partinis patriotiz
mas ir savo partijos kromelis. 
Ir tik siauro partinio pavydo 
yra padiktuotas Daugailio tvir 
tinimas, kad „Nepr. Lietuva“ 
kas-kart ryškiau palenkiama 
J. Kardelio grupės linijai.

„Nepr. Lietuvos“ perdėm 
patriotinė ir pozityvi linija tei
kia tik garbės jos redaktoriui 
ir visoms grupėms ir asme
nims, kurių pastangomis laik
raštis išeina. Vieton šmeižti 
ir įtarinėti kitus, būtų gera, 
kad Daugailis labjau susirūpin 
tų savo partijos linija, kuri, 
tikrai, pirmoj eilėj yra partinė 
ir konfesinė, ir kuriai lietuvy
bė dažnai yra tik priemonė sa
vajam partiniam tikslui siekti. 
Tokiam teigimui pagrįsti daug 
faktų rasime ir VLIKo veiklo 
je ir BALFe. Atrodo, kad tik 
dėl to Daugailis taip jautriai 
reaguoja į kritiškus pasisaky
mus VLIKo ir BALFo reika
lais, nes bijo, kad neišlįstų yla 
iš maišo.

Deja, iškėlimas VLIKo, 
BALFo ir kitų bandrinių orga nės jų organizacijos — Kana- 
nizacijų negerovių, ypač Dau- dos Lietuvių Sąjungos Mont- 
gailio grupės siaurų kombina- rcalio skyrius dukart šaukė 
cijų, tegali tik teigiamai patar skyriaus susirinkimą ir nė vie- 
nauti bendrąjam reikalui.

- Pagaliau, jeigu Daugailiui 
tikrai rūpi nekenkimas tarp
tautinėje srityje ir santykiuo
se su JAV-bių įstaigomis“, tai

moįktų savo grupinius reikalus 
skirti nuo bendrinių lietuviu 
reikalų, ir kad nedarytų to, 
kas tikrai kenkia VLIKui, 
BALFui ir, apskritai, lietuviš
kajam reikalui.

Daugailio lengvapėdiškas 
primetimas „NL" redaktoriui 
staliniškos taktikos parodo, 
kad Daugailio ne tik taktika, 
bet ir galvojimas yra staliniš- 
kas. Neobjektyvumas, neken- 
timas kritikos, siauras partiš
kumas ir kitaip galvojančių nie 
kinimas — labai būdingas bol
ševikams. Taigi, tikrai p. Dau 
gaili, „staliniška taktika lietu
viams nepakeliui“. Neprimes- 
kite jos kitiems, nes patys ją 
praktikuojate.

M. Nerimantas.
DRAUGO“ IR „NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ 

SKAITYTOJO BALSAS.
tuvos reikalais su didelįu dėme 
siu seku. Todėl negaliu nuty
lėti, kada rimtas dienraštis 
„Draugas“ leidžia tūlam Dr. 
J. Daugailiui skleisti visuome
nę klaidinančias insinuacijas ir 
kartkartėmis kurstyti lietuviš 
kąją visuomenę prasimanymais 
ir užgauliojimais.

Kiekvienas skaitytojas be 
Daugailio „Komentarų“ gali, 
įvertinti „Nepriklausomos Lie
tuvos“ liniją ir jos pasisaky
mus svarbiais VLIKo ir BAL 
Po organizacijų veiklos klausi 
mais. Išimtį čia, gal būt, su
daro tik Daugailis, kuris „NL“ 
patriotinę liniją ir tikrai nuo- tegul jis pasistengia paveikti 
širdžius ir atvirus pasisaky-savo grupę, kad jinai kartą iš-

ČikagiŠkis dienraštis „Drau
gas“ š. m. birželio mėn. 15 d. 
išspausdino savo bendradar
bio Dr. J. Daugailio straipsne 
lį „Nepr. Lietuva nėra nepri
klausoma“, kur, tarp kita ko, 
primeta „NL“ redaktoriui J. 
Kardeliui partiškumą ir dažną 
puolimą VLIKo ir BALFo or
ganizacijų. Esą, „redaktorius 
nepaiso, ar tie puolimai pa
kenks šioms centrinėms įstai
goms darbą tarptautinėje sri
tyje ir santykiuose su JAV-bių 
įstaigomis, ar ne“.

Skaitau „Draugą“ ir „Nepri 
lausomą Lietuvą“ ir spausdi
namus tuose laikraščiuose 
straipsnius lietuvybės bei Lie-

ap-

Chicago.
NEAPYKANTOS 

KELIUOSE

„Tėv. Žiburiai“ piktai
rašė KLT Montrealio skyriaus 
susirinkimą. Kyla klausimas, 
kodėl taip piktai tas vadina
masis „R. C.“ laikraštis rašo?

Atrodo, kad todėl, jog parti

no karto susirinkimas neįvyko, 
(mes to nemalonaus „T. Z.“)

todėl nors tulžį dabar išlieja 
ant Tarybos.

Jeigu po to
viau, ką gį — j sveikatą!

gesys, kad vieną diskriminaci 
ją mato, o kitų nemato?
„Kas mirties sie/kia kitiems, tas 

nuo jos ir pats žus“.
Drąsus ir nepasitvirtinantis 

„LB“ teigimas. Gyvenimo 
praktika parodo, kad dažnai 
esti atvirkščiai: po didelių žu
dynių, dažnai ateina didelis at 
sigavimas.

Na, bet prileiskime, kad taip 
yra, kaip teigia „LB“. Laikan 
tis šio „LB“ teigimo, reiktų 
pasakyti, kad Masikva žudo 
lietuvių tautą, todėl ir ji (Mask 
va) pati nuo to žus. Ir dar 
daugiau galima būtų pasakyti: 
Maskva tremia lietuvius į Si-

— todėl ateis laikas, kad už tą

TŽ“ bus leng- tu veikėjų. Jie suimsią jų dar r*a Jos veiksmus, 
daugiau. Del šių suėmimų Mandrapypkis.
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Kas rūpi šiuo metu žymiems Jungtinių Amerikos Valstybių vyrams
metais, palaips Mc. Carran'o straipsnį, 
JA Valstybių nėjantį priimti Ispaniją

Paskutiniais 
niui blogėjant 
su buvusiuoju sąjungininku — lanto Sąjungą ir teikti jai vi- 
Sovietų Sąjunga, santykiams, sokeriopą karinę paramą. 
JAV spaudoje vis daugiau 
pradeda atsirasti straipsnių, čių vyrų yra pasiruošę padėti 
svarstančių Sov. Sąjungos ag-, mums mušti komunistus, pa- 
resijos galimumus ir kaip even ' 
cualiai reikėtų jai pasipriešinti 
ar bent nebūti staiga užklup
tiems.

Įvairiais tarptautinės politi
kos klausimais pasisako žino
mesni JAV politikai, vadovau
jantys kariuomenės štabo vy
rai, senatoriai ir populiarūs 
žurnalistai. Autoretetin,gas 
nuomones savo srityse pareiš
kia tokie asmenys, kaip Sumn. 
Welles, generolas H. S. Van
denberg, senatoriai Mc. Carran 
ir E. Kefaur žurnalistai J. ir 
St. Alsop ir daugybė kitų ne
mažiau populiarių asmenų.

Stengiamasi žūt būt sudo
minti Amerikos visuomenę 
tarptautinės politikos klausi
mais, kuo ji iki šiol visai nesi
domėjo, taigi mažai apie ją 
ir nusivokė. Iš gausių skaity
tojų atsiliepimų ir komentarų 
aiškiai matosi, kad šiuo metu 
tokiomis temomis nepaprastai 
yra domimasi ir tos rūšies 
straipsniai yra godžiai skaito
mi.

Kadangi pirmaisiais pokario 
metais mes nuolat buvome ne
maloniai nustebinti ir tiesiog 
apstulbinti dėl amerikiečių vi
siško nesusigaudymo Europos 
politikos reikaluose ir dėl nuo 
lat daromų pasibaisėtinų klai
dų santykiuose su Sov. Sąjun
ga, — pravrtu bus sužinoti, 
Cad JAV vis dėlto yra žmonių, 
kurie, mūsų akimis žiūrint, 
galvoja teisingai ir iškelia kaip 
tik tas praeityje padarytas po
litines klaidas, kurias ir mes se 
niai jau buvome pastebėję.

Žinodamas, kad lietuviškoje 
spaudoje tokių straipsnių ver
timai retai pasirodo, patiekiu 
čia' vieną tokio straipsnio su
trumpintą vertimą, kuris, ma
nau, savo temos originilumu 
mums gali būti įdomus. Pri
simenant, kad Amerikos ir da
linai Europos visuomenė ypa
tingai nepalankiai buvo nuteik 
ta Franko Ispanijos atžvilgiu, 
galima įsivaizduoti su kokiu 
nustebimu amerikiečiai skai
tys žymaus senatoriaus Pat.

įkalbi 
į At-

„Milionjas šauniai kovojan-

kanka tik mostelėti jiems ran
ka ir duoti kiek ginklų. Tiesa, 1 
jie yra policinės valstybės pi- ; 
liečia? *, sako šis populiarus 
senatorius, „tačiau tai nereiš
kia, kad jie dėl to blogiau nai
kins raudonuosius“.

Ar pasiseks senatoriui Mc. 
Carran įtikinti iki fanatizmo 
užkietėjusius amerikiečius 
Franko Ispanijos atžvilgiu, 
kad atėjo metas pakeisti nepa
lankią opiniją, spręskite pa
tys, perskaitę čia žemiau de
damą jo straipsnio sutrumpin
tą vertimą.
KODĖL ISPANAI NEGALĖ 
TŲ KOVOTI ŠALIA MŪSŲ?
Rašo sen. Pat. Mc. Carran.
Vieną liepos mėnesio popie 

tę, kai laikraščiuose stambio
mis antraštėmis mirgėjo įspė
jamieji šūkiai, kad Korėjoj^ 
reikia būti pasiruošusiems ant 
ram Dunkirchenui, Senato rū
muose įvyko uždaras posėdis, 
į kurį aš pakviečiau kai ku
riuos senatorius išklausyti ke
lių kariuomenės atstovų pa
reiškimų. Dėl daugelio moty
vų aš čia nenoriu suminėti šių 
kariškių pavardžių.

Atidarydamas šį posėdį, aš 
pareiškiau susirinkusiems se
natoriams, kad esu pasiryžęs 
pasiūlyti Kongresui svarstyti 
įstatymo projektą, kurio efek
tas būtų lygus sprogimui, t. 
y. siūlysiu suteikti Ispanijai 
100 milionų dolerių paskolą. 
Man ištarus žodį Ispanija, šie 
džentelmenai pasijuto taip, 
lyg staiga būtų suuodę dūmų 
kvapą ir niekur negalėtų ras
ti išėjimo. Mat aš drįsau siū 
lyti jiems paremti bilių, kuris 
sukeltų tikrą audrą Baltuo
siuose Rūmuose, pasipriešini
mą Valstybės Secretariate ir 
pasipiktinimą bent keletos šim 
tų laikraščių leidėjų su visu 
jų žurnalistų ir komentantorių 
štabu.

Dar jiems nespėjus atsikvo^. 
i sėti po pirmojo mano skyriaus 

reikalavimo, pareiškiau, kad 
. tai yra dar tik pradžia. Toliau

KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS RINKIMŲ TAISYKLĖS.

Kandidatų sąrašai.
29.

Kiekviena 30 pilnateisių lie
tuvių grupė gali išstatyti savo 
rinkiminėj apygardoj kandida
tų nedaugiau nei tai apygar
dai yra numatyta Tarybos ats
tovų. Kandidatais gali būti iš 
statyti ir gyveną (kitose apy
gardose.

30.
Keliose apygardose išstaty

tas kandidatas tas pats asmuo 
gali būti, jo paties pasirinki
mu, renkamas atstovu tik vie
noje apygardoje.

31.
Tarybos atstovais kandida

tus išstatančioji grupė privalo 
iš anksto gauti iš jos statomų 
kandidatų raštišką 
mą būti renkamais 
atstovais.

jų sutiki-
Tarybos

32.
Tarybon siūlomų 

sąraše turi būti pažymėta:
Kad jis adresuojamas L. K. 

L. B. O. K-tui ir kad tame są
raše išvardintus kandidatus siū 
lo 30, žemiau pasirašiusieji pil 
nateisiai lietuviai. Po. to seka 
pats siūlomų kandidatų sąra
šas, kuriame pažymima:

1) Eilės numeris, 2) Kan
didato pavardė, 3) Vardas, 4) 
Kandidato gimimo data; 5) 
Profesija; 6) Gyvenamoji vie
ta.

Toliau seka 30-ties tuos kan 
didatus pasiūliusių pilnateisių 
lietuvių sąrašas, kuriame pa
žymima :

1) Eilės nr., 2) Siūlytojo pa 
va^dė; 3) Vardas (išskaito- 
mai) ; 4) Gimimo data; 5) Gyv. 
vieta; 6) Siūlytojo savarankiš
kas parašas.

kandidatų

PARUOŠĖ 5. LAUKŽEMIS.

bilių. Bent tuzinas kalbėtojų 
įrodinėjo, kad šis mūsų aktas 
sukeltų visuotiną pasibjaurėji 
mą, įtikintų kitas tautas, kad 
mes nesvyruojame susibičiu
liauti su diktatoriais ir kad vi
sos mūsų kalbos apie demokra 
tiją yra bjauri apgaulė ir mul 
kinimas.

Jie priminė kruviną pilieti
nį Ispanijos (Karą, iškasė vėl 
gen. Franco draugystę su Mus 
soliniu, pabrėžė faktą, kad 
Franko ėjo iš vien su Hitleriu 
per antrąjį pasaulinį karą ir 
dar pridūrė, kad Ispanija yra 
policinė valstybę, kurios kalė
jimai dar ir šiandien yra per
pildyti kaliniais nuo prieš pen
kiolika metų vykusio pilietinio 
karo, 
kurios formos bendradarbiavi
mo su Franko 
kai debatai buvo baigti, abe
ji rūmai nesvyruodami pasisa 
kė už paskolos suteikimą. Klau 
site, gal, kodėl?

TO PAGEIDAVO PEN
TAGONO „ŽALSVA- 

MARŠKIN1AI“.
Debatų metu, kariuomenės 

atstovai su Kabineto narių ran 
gu į ginčus nesikišo, tačiau vie

aš darysiu žygių įtraukti Ispa
niją į Atlanto Paktą. Kai šių 
vyrų išgąstis prašoko visas įsi 
vaizduojamas ribas, aš tęsiau, 
kad ir čia dar neviskas. Mano 
užsimojimo esmė glūdi tame, 
‘kad reikia Ispanijai siųsti ne 
šimtą milionų, bet tiek pinigų, 
kad jų pakaktųpadaryti Ispani 
jos kariuomenę viena pačių 
stipriausių Europoje.

Galite įsivaizduoti mano pa
reiškimo pasekmes — tie vyrai 
visiškai apstulbo.

Po to žodį perleidau kariuo
menės atstovams.

Praslinkus po to kelioms sa
vaitėms, abeji Kongreso rū
mai privertė administraciją nu 
ryti vieną iš pačių karčiausių 
piliulių paskutiniųjų metų bė
gyje, — jie psakyrė 62 milio- 
nus dolerių tokiam režimui, ku 
riam aptarti spauda per pen
kis pastaruosius metus panau
dodavo visus keiksmažodžius, 
leidžiamus talpinti žodynan.

Nepaisydamas Administraci 
jos atstovų įtikinėjimų, kad 
toks pasielgimas suskaldytų 
mūsų Europos sąjungininkus 
ir atgrasintų milionus dar ki
lų, kurie, laikui bėgant, taptų 
mūsų sąjungininkais, Kongre- na pakopa žemiau stovintieji 

parėmė Ispanijos paskolos karo specialistai, kurie popie-

mais tarybos atstovais turi bū 
ti įteikti arba išsiųsti paštu L. 
K. L. B. K-tui ne vėliau kaip 
24 v. — 10 savaičių prieš bal
savimo dieną.

34.
Vienas ir tas pats pilnatei 

sis lietuvis turi teisę pasira
šyti tik po vienu siūlomu kan 
didatų sąrašu.

Pasirašius tam pačiam pil
nateisiam lietuviui po keliais 
karųdidatų sąrašais, jie neuž- 
skaitomi ir tuos sąrašus suda
riusioms grupėms per tų sąra
šų pirmaisiais pasirašiusius yra 
siūloma atitinkamai ištaisyti.

Tam reikalui duodamas 10 
d. terminas. Nustatytu lalĮku 
to nepadarius, sąrašai skaitomi 
nepaduotais.

35.
Įteikti ar paštu atsiųsti L. 

K. L. B. O. k-tui kandidatų są 
rašai turi būti nedelsiant įregis 
truoti apygardomis į kandida
tų sąrašų registracijos lapą 
griežtai prisilaikant chronolo
ginės tvarjkos.

Kandidatų sąrašų registra
cijos lape pažymima:

1. Sąrašo gavimo eilės nr. 
(jis užrašomas ir ant sąrašo) ;

2. Kas tą kandidatų sąrašą 
siūlo (užtenka nurodyti pirmą 
tą sąrašą pasirašiusį) ;

3.
4.
5.

sas

Jie griežtai atmetė bet

mintį, tačiau

liuje šimtais kartų jau buvo mums pirmą kartą peržen- 
planavę, leaip sumušti Rusiją, giant 38-tą paralelę, prieš įsto 
laikėsi atkakliai. Jie aiškiai nu jant Kinijai į karą, prieš pri

imant nutarimą pavartoti karo 
laivus, bombonešius ir tankus 
kovai su aziatų masėmis. Tai 
buvo dar prieš mūsų karštli
gišką subruzdimą skubiai vėl 
apginkluoti Europą ir prieš 
gen. Bisenhowerio studijų tiks 
lu atliktas kelionės po Vakarų 
Europą.

Pagaliau ir iš viso pats ak
tas (biliaus priėmimas) nebu
vo perdaug reikšmingas; tai 
buvo panašu daugiau į men
kutę paskolą, kurios suma ne 
prašoko vieno karo laivo pa
statymui reikalingų pinigų.

Laikas yra daugiau negu 
pribrendęs daryti tolimesniam 
ėjimui. Ir aš kaip-tik esu vie
nas iš tos Kongreso atstovų 
grupės, kuri siekia nuimti ka
rantiną nuo Ispanijos, įtraukti 
ją į Atlanto Sąjungą arba — 
jei tai turėtų sukelti perdideles 
tarptautines painiavas — siųs
ti nedelsiant Ispanijai radaro 
ii priešlėktuvinius pabūklus, 
paliekant atviru kitoms Atlan
to Pakto valstybėms vėliau tai 
apsvarstyti ir patvirtinti.

Kai toks mano pasiūlymas 
pasieks Kongresą, aš nė kiek 
neabejoju, kad vėl kils priešin 
gų politinių argumentavimų, 
tačiau jie bus tušti ir silpnai 
pagrįsti.

Iki šiol jau mes esame iš
siuntę daug transportinių lai
vų su devyniolikamečiais } fron 
tą, tat Ispanijos parėmimo rei 
kalas vis labjau darosi logiš
kas. Ir* argumentai kalbą už 
Ispanijos sustiprinimą diena 
po dienos vis labjau išryškins 
ir jų skaičiuos daugės.

Aš siekiu, kad mes bent kar
tą užbėgtumėm įvykiams už 
akių ir išmoktume laiku tvar
kyti savo reikalus.

Bus daugiau.

matė, kad karo atveju Pirėpų 
pusiasalis vakarams turėtų mil 
žiniškos reikšmės.

Tačiau, kai reikia spręsti po 
litinius klausimus, kariškiai ne 
turi balso. Sprendimus daro 
Valstybės Departamentas ir 
Baltieji Rūmai, bet preziden
tas aiškiai yra pareiškęs, kad 
jis nenori jokių santykių su Is
panija. Toks kategoriškas nu 
sistatymas pastatė karo srities 
specialistus į keblią padėtį. Jie 
negalėjo atvirai reikalauti to
kios politikos, kurį gąsdino jų 
viršininkus, tuo labjau negalė 
jo prieštarauti Prezidentui, ta 
čiau jų strateginiai planai ir 
schemos pajėgė pašalinti iš 
kelio visas kliūtis. Šių karo 
strategų nuomonės ėmė neofi
cialiai skverbtis į Kongreso 
rūmų koridorius ir užkulisius. 
Mano anksčiau paminėtas po
sėdis buvo vienas iš daugelio, 
skirtų šiai minčiai išpopuliarin 
ti.

Rezultate viso to, Kongre
so nariai buvo pagaliau įtikiu 
ti ‘ir pasiūlymas priimtas.

PERŽ VELKIME DABAR
KAS NUO TO LAIKO 

ĮVYKO.
Tai, ką aš čia iki šiol kalbėjau, 
buvo jau seniai — dar

Did. Bnt. karalius Windsore priima paradą.

tui neprisilaikant šių taisyklių, 
o taipogi L. K. L. B. O. K-to 
priimtų 1950 m. vasario men. 
10 d. „Kanados Lietuvių Re
gistracijos taisyklių“ ir 1950 
m. vasario m. 5 d. priimtų „K. 
L .B. Apylinkių Laikinųjų or
ganizacinių Komitetų sudary
mo taisyklių“ reikalavimų yra 
neteisėti ir anuliuojami.

38.
Visus kilusius neaiškumus 

dėl Tarybos atstovų kndidatų 
sąrašų sprendžia L. K. L. B. 
O. K-tas, kurio nutarimai yra 
galutini.

ir už kitus, kad ir savo šeimos 
narius draudžiama.

43.
Apylinkių ir seniūnijų bal

savimo būstinės skelbiamos 
spaudoje ir kitais galimais bū 
dais ne vėliau kaip 8 sav. prieš 
balsavimo dieną.

44.

prieš

Po balsavimų L. K. L. B. A. 
O. K-tai ir seniūnai iš likučių 
balsavimo lapelių tiksliai atsi
skaito.

39
Skundus dėl kandidatų są

rašų gali paduoti L. K. L. B. 
O. K-tui kiekvienas pilnatei
sis lietuvis per 14 d. po L. K. 
L. B. O. K-to paskelbimo ga
lutinių kandidatų sąrašų apy
gardomis.

40.
L. K. L. B. O. K., gavęs to 

kį skudą, ne vėliau kaip per 
14 d. daro dėl jo savo nutari
mą, kurio nuorašą tuoj siun
čia skundėjui ir reikalui esant 
atitinkamai 
sąrašą.

ištaiso kandidatų

Balsavimas.
Tarybos tstovų rin

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

redakcija ir skaitytojai.

52.
Balsams mesti L. K. L. B. 

A. O. K. ir seniūnai parūpina 
atitinamą dėžę. Dėžėje turi 
būti voko pločio prakarpa bal-

Kiekvienoj apylinkėj ar se sams mesti.
niūnijoj gali būti po vieną bal 
savimo būstinę.

45.
Balsavimo būste pagal esa

mas galimybes stengiamasi su
daryti rinkimams balsavimo 
slaptumo sąlygos.

46.
Balsavimo būste ir prie jo 

draudžiama bent kokia agita
cija.

Dėžė turi būti tokio dydžio, 
kad joje tilptų apylinkės rinki 
mų balsai.

K. L. B. 
kimų dieną (balsavimą) skiria 
ir skelbia L. K. L. B. O. K-tas.

41.
♦ Balsavimas visoje Kanadoje 
vyksta vieną ir tą pačią dieną 
nuo 8 vai. ryto iki 10 vai. va
karo.

Jei balsuojamam būste nuro jokių ženklų, 
dytu laiku būtų dar nebalsa
vusių, tai L. K. L. B. A. O. K- 
to ar seniūno užprotokoluotu 
nutarimu balsavimas pratęsia
mas iki bus pabalsavę visi susi 
rinkusieji balsuoti.

42.
Balsuoti yra kiekvieno susi- 

pratusio lietuvio tautiniai bend 
ruomeninė pareiga. Kiekvie- 

Kandidatų sąrašai sudaryti nas, turįs balsavimo teisę, gali

47.
. Balsavimo sklandumo dėliai 
ii tvarkai prižiūrėti, balsavimo 
būste gali būti numatyti tvark 
dariai iš L. K. L. B. A. O. K-to 
narių tarpo.

48.
Balsuojama apygardomis su 

skirstytais kandidatų sąrašais 
— lapeliais.

49.
Balsuojamam lapely spaus

dinama ebėcėlės tvarka: 1. Kan 
didatų eilės nr.; 2. Pavardė; 
3. Vardas; 4. Amžius. 5. Pro
fesija; 6. Gyv. vietovė; 7. Ei
lės nr.

53.
L. K. L. B. A. O. K-to pir

mininkas arba narys, rinkiko 
prašomas, paaiškina balsavi
mo tvarka.

54.
Balsavimą pradeda L. K. L. 

B. O. K-to pirmininkas ar jo 
pavestas narys, kuris patikri
nęs su 'kitais nariais akivaizdo
je būste esančiųjų rinkikų, kad 
dėžė tuščia, turi vieną prakar- 
pą ir yra be plyšių, užklijuoja 
jos atidaromąją dalį popieriaus 
lapeliu, per kurio kraštus rei
kiamose vietose pasirašo drau 
ge su visais L. K. L. B. A. O. 
K-teto nariais taip, kad kiek
vieno parašas eitų ir per tą 
lapelį ir per dėžę. Po to dėžė 
negali būti

tant, kryžmai perbraukia lape
lio paskutinėj grafoj, atskirtoj 
dvigubom linijom, esančius 
tuos nr. rų-., kurie yra toje gra
foje ties kandidatais už ku
riuos jis nori balsuoti, bet ne 
ties daugiau kandidatų, nei to 
je rinkim, apygardoje numaty
ta rinkti atstovų, ir įdėjęs bal
suojamąjį lapelį į voką pats 
įmeta jį į balsavimo dėžę.

A. L. O. K-to narys, išduo
damas rinkikui balsavimo la
pelį, atžymi tai rinkikų sąraše.

59.
Rinkiko paduotas vokas, ku

ris neatitinka šių taisyklių 49 
str. reikalavimų, nepriimamas.

60.
Turį balsavimo teisę lietu

viai, dėl ypatingai svarbių prie 
žasčių negalėję nustatytu lai
ku užsiregistruoti ir atlikti ki
tų priešrinkiminių veiksmų, tu 
ri teisę atlieti visus tuos for
malumus ir balsuoti atvykus 
jiems balsavimo dieną. Tokių 
rinkikų registracija ir jų bal
savimas turi būti būtinai atžy
mėta balsavimo dienos pręto- 
kole.

Apylinkė ar seniūnija;
Gavimo
Parašas

gautų

data ir valanda; 
įregistravusio.
36.
iš visos KanadosIš

kandidatų sąrašų, atatinkančių 
šių taisyklių reikalavimus, L. 
K. L. B. O. K-as sudaro alfabe 
to tvarka bendrus apygardoms 
kandidatų sąrašus ir juos pa
skelbia visų žiniai ne vėliau 
kaip 8 savaičių laikotarpy prieš 
balsavimo dieną.

37.

33.
Šių taisyklių 30 str. paminė 

tų kandidatų sąrašai, kartu su 
juose išstatytų kandidatų raš _ _

tiškais sutikimais būti renka- ar pristatyti L. K. L. B. O. K- balsuoti tik už save. Balsuoti

50.
Balsuojamieji lapeliai turi 

būti vienuodi, pažymėti L. K. 
L. B. O. K-to antspaudu ir be 

’ ' . Vokai turi būti 
nepermatomi, vienodi, pažymė 
ti L. K. L. B. O. K-to antspau 
du, ir be jokių ženklų.

Balsavimo lapelius ir veįkus 
parūpina L. K. L. B. O. K-tas.

51.
L» K. L. B. O. K-to parūpin

ti apygardomis balsuojamieji 
lapeliai ir vokai siunčiami L. 
K. L. B. A. O. K-tams ir se
niūnams pagal pastarųjų pa
reikalavimą.

darinėjama.
55. 

mesti
aiškioje

56.
Balsavimo būste 

vietoj iškabinamas 
balsavimo lapelis, su nurody
mu, kokiu būdu rinkikas ženk
lina tuos kandidatus, už ku
riuos jis nori balsuoti.

57.
L. K. L. B. A. O. K-tas, pa

tikrinęs, ar atvykęs balsuoti 
yra įrašytas į rinkikų sąrašą, 
duoda jam vieną voką ir vieną 
toje rinkim, apygardoje ren
kamųjų kandidatų balsuojamą 
jį lapelį.

Balsams 
pastatoma

dėžė bust* 
vietoje.

matomoj 
pavyzdinis

58.
Rinkikas čia pat būste nuo

šalesnėj vietoj, kitiems nema

61.
Kandidatai į tarybą iš A. O. 

K-to narių tarpo balsavimo die 
ną aktyviai dalyvauti negali. 
Juos pavaduoja kitas tos pat 
organizacijos skirtas atstopas. 
Jei kandidatuoja L. A. O. K-to 
pirmininkas, tai šių taisyklių 
54 str. išvardintas funkcijas L. 
A. O. K-to nutarimu — susi
tarimu pavedamos pirmininko 
pavaduotojui arba šiaip kuriam 
nors k-to nariui.

62.
Balsų priėmimą pabaigus, 

L. K. I<. B. A. O. K-to pirmi
ninkas, akivaizdoje narių ir bal 
savimo būste esančiųjų, bal
sams mesti dėžę patikrinęs iš 
viršaus, atidaro. L. K. L. B. A. 
O. K-tas suskaičiuoja jon įdė
tus vokus. Tai atatinkamai už 
protokolavus, balsavimo lape- 

(Nukelta į 6 pusi.)
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Žmonija ir tikyba 
VYDŪNAS.

Kiek sąlygos leido, df. Vydūno rašybos savaimin
gumas yra išlaikytas, nors toli gražunevisai, nes 
spaustuvė neturi autoriaus rašybai tinkamų ženk
lų. Red-

Veikiausiai tikyba laikoma 
senų žmonijos laikų palikimu, 
kada žmonės dar nebuvo tikrai 
susipratę. Bet jau vis geriau 
ir aiškėja, kad tokia nuomonė 
nėra pagrįsta. Kaip jau kar
tą aiškinta, tikyba yra žmoniš
kumo ypatumas, būtent, žmo
gaus sąmonės atvirumas slėpi- 
ningąjai jo esmės kiĮpiei, visa 
kuriantiai galiai, Dievui.

Tiesa, tikyba kartais ir to
kių žmonių nutariama, kurie 
save laiko tikrai tikintiais, ka 
da tikybos apsireiškimai yra 
kitokie negu žinomieji,. Rodos 
buvo tai 1908 mts., kai Tilžė
je viešai apie tai kalbėjau. O 
po kalbos priėjo mane žmogus 
ir sakė jis esąs misionierius 
Martynas Lokys, kuris parke
liavęs po ilgų metų pasidarba
vimo Indijoj, aplankyti savo 
gimines, ir stebėjęs, kad aš 
tvirtinęs, ką jis patyręs.

Išmokęs svetimą kalbą ir pa 
mokslus sakydamas savo švent 
namyje, jis vis matęs vieną la
bai atsidavus, jo žodžių pasi- 
klausiantj žmogų. Po ilgesnio 
laiko jis, būtent misionierius, 
ėjęs pro vieną Buddhistų švent 
namį ir pasigundęs į jį įžvelgti. 
Nustebęs, matydamas aną žmo 
gų pasimeldžiant ties Buddhos 
statulos. Tuojau pamanęs, kad 
turįs tą žmogų pamokint. Ir 
jam išėjus iš šventnamio, jis 
jį kalbinęs: „Žmogeliai!, ką 
tu tše dabar darei! Vis taip 
atsidavęs klauseis mano žo- 
žodių, o tik dar vis meldies 
padirbto stabo. Tu tik turėtai 
suprasti, kad jis tavo maldos 
išklausyti negali“. Taip kal
bintas žmogus staiga taip nu
liūdo, lyg verkt turėtų. Ir pa
lūkėjęs pagaliau atsiliepė: „O 
kaip tu gali taip su manim kai 
bėti! Vis matiau tave pasi- 
meldiant ties padirbtu žmo
gaus pavidalu, įkurs prie kry
žiaus pakabintas, o aš niekuo
met nemaniau, kad tu iš to. 

stabo lauki maldos išklausymo, 
vien tenori ties juo susikaupti 
ir ko prisiminti. O tu apie ma
ne visai kitaip manai!“

Ir misionierius susigėdęs at
siprašė, supratęs, kad kitų pri 
sipažinimų žmonės nėra stab
meldžiai, kaip tai dažnai tiki
ma. Vyriausieji tikybos apsi
reiškimai iš seniausių žmoni
jos laikų yra ti^ patys visoje 
žmonijoje. Primintini pirmiau 
šiai šventieji žymženkliai, vi
sokios apeigos, visokie skelbi
mai ir prisipažinimai.

— * —
Šventųjų ženklų plačiausiai 

žinomasis yra kryžius. Jis 
randamas įkaltas į akmenis, ku 
riems mokslininkai priskaito 
daugiau kaip 30.000 metų. 
Yra, tiesa, skirtingų kryžių, 
būtent su lygaus ilgio brū
kiais (žiūr. brėžinį 1) ir su il
gesniu stačiu brūkiu. (žiūr. 
brėž. 2). Jo reikšmė buvo visuo 
met numanoma. Norėta juo 
prisiminti, kad daiktiškumas 
persunkiamas gyvybės galia, 
dvasiškumu.

Senieji Aigyptiečiai viršu
tinio kryžiaus brūkio vietoje 
statė žiedą. Jie vadino jį anch, 
kas reiškia gyvybė. Taip jie 
ir žmogų prisiminė. Jo kūnas 
su ištiestomis į šalis rankomis 
turi kryžiaus pavidalą, prie ku 
rio prisegtas žmogaus dvasiš
kumas, jo esmė.

Kitų tautų senovėje kryžius 
buvo ir pažymimas su aplauž 
tais brūkių galais, ale dvejo
pai, būtent: su aplaužimu vie
na kryptim ir tad vėl antra, 
norint pažymėti jo pasisukimą 
žemyn ir augštyn. Taip pri
minta gyvybės slinkimą į že
mišką gyvenimą ir antraip pa
kilimą į dvasiškąjį. Atrodė 
taip: žemyn (pav. 4), augš
tyn (pav. 5).

Kitas labai žinomas ženklas 
yra į penkis kampus trauktas 
brūkis (pav. 6), judesiui ei
nant taip: (pav. 7). No

rėta juo priminti dvasiškumo 
nusileidimą iki žemiausios vie 
tos, pakilimą iki tam tikro 
ąugštumo, į galvojimą, skri
dimą tojo laipsnyje į šalį, nau
ją smukimą į apačią ir paga
liau pakilimą į pradžią.

Žinomas yra ir ženklas su še 
šiais kampais iš dviejų suseg
tų trikampių, kaip iš dviejų tre 
jybių: (pav. nr. 8). Jis šian
dien žydams ir kitoms tautoms 
yra šventas ir reikšmingas. 
Priminti turi jis Kūrėjo valią, 
kuri likimą nustato, ir Jo trejy 
bės apsireiškimą žmogaus žmo 
niškėjime. — Tūlos tautos to
kius ženklus neša ir savo vė
liavose. Dažniausiai matomas 
tše penkių kampų ženklas, bet 
ir kryžius kartais šalę šeškam 
pio.

Yra dar ir kitų šventų ženk 
lų, kurie jau kiek pamiršti, pav. 
skritulys, spindulius sklaidan
tis vidurys, trikampis su spin- 
duliuojantiu skrituliu. O to
kie ženklai visur žmonijoj bu
vo vartojami labai senais lai
kais, ir dažnai dar ir šiandien.

Kaip šventi ženklai buvo var
tojami ir visokių gyvių atvaiz
dai. Dažniausiai jie laįkomi 
nekrikštioniškų tautų stabais. 
Bet krikštiomms yra šventas 
avinėlio, balandio ir gal dar 
kitų gyvių pavidalai. Jie daž
ną! matomi šventnamiuose ir 
kaip kunigais ties jais meldia- 
si.

Labai ypatingas ir yra gy
vatės vertinamas. Krikštionys 
jas atsimena iš Šventraštio, 
kaip gimdytojo nusidėjimui, 
bet ir kaip Mozė tyruose ją 
augštai iškėlęs ir kaip žmo
gaus sūnus taip iškeliamas. O 
tautos (kaip Prūsai ir lietuviai 
gyvatę priglaudę laikė namuo 
se. Rytų tautų išminčiai kal
ba apie gyvatę kaip vaisinimo 
jėgos žmogaus kūne prisimini
mą. Ji jame sukyla moteriai 
tam tarpininkaujant. Žmogus 
pasiskanėja obuoliu ir smunka 
iš dvasiškumo.

Bus daugiau.

Moksio-fechnikot naujienos
PROF. A. STONIO IŠRADIMAS.

Prof. A. Stonis Brazilijoje, veikią žaizdas. Be to, naujas 
daręs bandymus su celiulioze, vaistas veikiąs trombus — 
išrado būdą eukaliptų celiulio kraujo sukrekėjimus krauja- 
zę — medieną pritaikyti dirb- gyslėse. 
tinio šilko gamybai.

IŠRASTAS NUOSTABUS 
FOTO APARATAS.

Spauda praneša, kad Ame- 
ilkos Jungtinių Valstybių avia 
cija turinti išradusi tokį foto 
aparatą, kuris iš 10-ties mylių 
aukščio gražiai nufotografuo
ja golfo rutuliuką, kuris, kaip 
žinoma, yra labai mažas, 
kio jautrumo foto aparatai su
darys galimybę aviacijai dary 
ti labai tikslias nuotraukas ir 
sužinoti priešo pozicijų, jo tel
kinių vietas, net ir labai užmas
kuotas.

NAUJAS VAISTAS NUO 
ŽAIZDŲ.

JAV Cyanamid kompanija 

To- das,

paskelbė naujai išrastą vaistą 
nuo žaizdų. Jis esąs gamina
mas iš mikroorganizmų strep
tokokų, kurie esą labai gerai

KULTŪRIV^KKOjVIKA
LIETUVIŲ DRAMOS TEATRAS KANADOJE DIRBA

Lietuvių Dramos Teatras 
jau kuris laikas kai intensin- 
gai dirba — repetuoja. Dar
bas vyksta nuolat: per savaitę 
daromos kelios repeticijos. 
Teatro kolektyvas po kelių ban 
dymų papildytas keliais asme
nimis, net ir su dubleriais.

Teatras repetuoja jau seniau 
pasirinktą veikalą — Antano 
Rūko „Bubulį ir Dundulį“ — 
linksmą lietuviško kaimo bui
ties vaizdelį, kuris po -visų 
„tragiškų“ perturbacijū užsibai 
gia „amerikoniškai** — links
mai — keliomis vedybomis.

Teatras žiūrovams nori duo 
ti lietuviškus veikalus, nes ki
tokių veikalų jie gali ir be to 
matyti. Teatro lietuviškas re 
pertuaras kaip tiktai geniausiai 
tinka lietuviškam žiūrovui — 
visais atžvilgiais.

„Bubulio ir Dundulio“ repe
ticijos truks visą vasarą, nes 
naują premjerą teatras 
duoti Tautos

Repeticijas 
kinis.

ARTISTAS
PASVEIKO.

Montrealiečiai gali būti bent 
dalimi patenkinti, nes jų au
kos, rinktos sumobilizuoti lė
šų pasiųsti sunkia džiovos for
ma sirgusiam Lietuvos Dramos 
artistui ir režisieriui p. J. Tvir- 
butui, davė gerų vaisių. Prie 
kito gydymo prisidėjus ir iš 
Montrealio pasiųstus moder
niuosius vaistus, p. Tvirbutas, 
kaip dabar rašo, visai pasvei
kęs. Tai yra labai džiugu.

Bet dabar jis turįs kitą bė
dą. Norėjęs išvykti į Ameri
ką, kur yra persikėlusi jo šei
ma. Bet Amerikos valdžia 
imigracijos tvarkytojams Vo
kietijoje išleido naujas instruk 
cijas, kurios užkerta kelią džio 
va sirgusiems įvažiuoti į Ame-

nori 
Šventės proga, 
veda akt. A. Bi

J. TVRBUTAS

APIE MAISTA IR VĖŽIO 
LIGĄ.

Vėžio liga yra viena didžių
jų žmonijos nelaimių, nes nuo 
vėžio ligos miršta be laiko la
bai daug žmonių. Kovojant su 
vėžio liga, daugelis valstybių 
skiria didelius pinigus. Yra 
sudarytas net specialus fon- 

kurio tikslas tirti vėžio 
ligą ir rasti būdų bei priemo
nių su ja kovoti. Yra paskirtos 
didelės sumos tam, kas suras 
ką nors efejktingo, kuo galima 
būtų pastoti tai ligai kelią. 
Daugelis mokslininkų atsidėję 
tiria vėžį, ir jau. daug yra apie 
vėžį sužinota.

Gydytojas A. Tannebaum ir
H. Silverstone po ilgų tyrinė
jimų priėjo prie išvadų, kad 
nutukimas padeda susirgti vė 
žiu. Brown universiteto tyri

kartais ir nejausti realios tie
sos. Bet efektas tikrai pasie
kiamas. Vaidyba, kadangi vei
kalas daugiau muzikalia, gero 
aki parceliuojama ir dėl to iš
sklaidomas. Vis dėlto fabulę 
nesunku susekti.

Muzkalinė dalis, lydima šo
kių, kuriuos (kaikurie visai ge 
tai paruošti) dabra veda Valei 
šaitė ir Grigaliūnaitė, veikale 
vyrauja. Graži prie atviro Ne 
muno (vykusiai pavaizduoto 
dail. Kaupo) muzikalinė įžan
ga, išpildoma choro su tauti
niais instrumentais (nuosta

biai malonus B. Pakšto rage
lis), deja, jau nebeparodomas 
tolimesnėje veikalo eigoje. Ka
dangi choras sudarytas iš la
bai geros balsinės medžiagos, 
daro perdėm gerą skambesio 
įspūdį. Gaila, matyti, laiko 
stoka neduoda galimybės tobu 
liau susirepetuoti. St. Sodeika 
vertas pagirti už gražų fraza- 
vimą ir išliejimą intensyvių 
niuansų, gražių dinaminių mo 
duliuočių. Šioje srityje reikia 
pažymėti, padaryta nemaža pa 
žanga. Svarbu: choras — dai
nuoja. Nors labai reikėtų žy
mesnio darnumo, vietomis net 
geresnio pramokime. Menas, 
mat, nemėgsta vidutiniškumo: 
reikia išbaigti!

Galima dar pastebėti, kad 
kaikurioms dainoms stokoja 
muzikalio ūgio, kompozicine 
prasme. Regis, dėl to nere- 
kėtų varžytis, ypač, ikad dabar 
K. V. Banaičio ir V. Jakubėno 
yra parašyta puikiausių dainų, 
aulkščiausio lygio.

Bet bendras „Dainavos* * įs 
pūdis — visai geras. „Nemu
nas žydi’’ daro daug geresnį 
įspūdį dabar, negu kad Vokie
tijoje. Sėkmės dainaviečiams 
— vadovams ir dalyviams.

J. K.
PLANUOJA „LAISVĖS”

- SERIJĄ
Kanados Nacionalinė filmų 

administracija greitu laiku pra 
dės gaminti naują filmų seri- 

__ ______ _________ ją, kuri turės pavadnimą „Lais 
mais, siekiančiais net smulkme » bus pritaikyta rodyti kitų 
niškas detales, kuriomis siekia kraštų žmonėms apie šio kraš 
mas ryškus efelktas, nors tame to demokratijos reikšmę.

riką. Jo prašymas, tokiu bū
du, tapo atmestas, ir p. Tvir- 
butas turi lilkti Vokietijoje, 
[kur pragyventi yra labai sun
ku, ypač tik ką išėjusiam iš sa 
natorijos. Būtų gera, kad tau 
tiečiai paremtų vos iš vienos 
didelės nelaimės iškopusį artis 
tą, kad nepatektų į kitą.

„NEMUNAS ŽYDI“ TORON 
TO SCENOJE

Vokietijoje S. Sodeika su G. 
Velička, talkinami muziko B. 
Pakšto ir šokių vedėjos p. Lič 
kūnaitės, buvo sukūrę „Dai
navos“ ansamblį, kuris reiškė
si savaimingu būdu, daugiau 
dainos ir šokio parodymu, ta
čiau įterpiant tai į tam tikrus 
dramatinius rėmus, vaidinimui 
duodant fabulę. Tokiu būdu 
buvo pastatyti keli veikalai, 
pritaikyti, lyg ir operetine for
ma, aktualijoms. Kai kas iš 
to laukė išsivysiant gal ir sa
vaimingai lietuviškos operetės.

„Dainavos“ ansamblis, pla
čiai gastroliavęs Vokietijoje 
lietuvių stovyklose, emigraci
jos buvo išardytas. Tačiau 
Amerikoje susirinko į tą pa
čią Čikagą „Dainavos“ ansamb 
lio pagrindiniai vedėjai ir an
samblį atkūrė. *

Toronto sporto 
ties*' atkviestas, 
ansamblis Baisiojo 
nėjimo išvakarėse
Įėję davė G. Veličkos muzikinę 
pjesę „Nemunas žydi“.

Įdomu buvo po ilgesnės per
traukos pamatyti „Dainavą“ 
naujose sąlygose ir naujoje 
formoje, nes „Nemunas žydi“, 
palyginus su matytu Vokietijo 
je, yra žymiai pakeisats ir ga
vęs gerokai skirtingą ne tiktai 
turinį, bet ir formą.

Dalyvių vaidyba — su bū
dingais G. Veličkai išjieškoji- 

klubo „Vy- 
„Dąinavos" 
Birželio mi 
Eatono sa-

nėtojai priėjo prie tų pat išva 
dų, nors tyrinėjimų v-vas prof. 
Fenton nesiima to teigt ikate- 
goriškai. Sveikatos draudimo 
Metropolitain Life Insurance 
kompanijos dir. dr. L. Dublin, 
ištyręs milioną vėžio ligos at
sitikimų, teigia, kad iš 100 
tūkstančių mažai sveriančių mi 
r ė 95, o iš to pat skaičiaus vi
dutinio svorio mirė 138, ir sun 
kiai sveriančių — 156.

ATOMINĖ ENERGIJA 
KASDIEN.

JAV atominės energijos ko
misijos pirm. Dean Gordon pra 
nešė, kad komisija jau esanti 
pasiruošusi duoti leidimą ato
minę energiją vartoti kasdie
niniame gyvenime.

NAUDINGIAUSIS 
ŽMOGAUS SVORIS

Metropolitan Life Insuran
ce (gyvybės draudimo) kom
panija sudarė lentelę, kuri nu
rodo, kiek svarų turėtų vyrai

ir moterys sverti, pagal savo 
aukštį, jei nori ilgiau gyventi.

Vyrai:
Pėdos col. svoris

5 3 127 iki 136
5 4 130 — 140
5 5 134 — 144
5 6 137 — 147
5 7 141 _ 151
5 8 145 — 156
5 9 149 — 160
5 10 153 — 164
5 11 157 — 168
6 0 161 — 173
6 1 166 — 178

Moterys
Pėdos col. svoris

4 11 110 iki 118
5 0 112 — 120
5 1 114 — 122
5 2 117 — 125
5 3 120 — 128
5 4 124 — 132
5 5 127 — 135
5 6 130 — 140
5 7 134 — 144
5 8 137 — 147
5 9 145 — 155
5 10 145 — 155

.JONAS GAILIUS

Anoj pusėj
Pančiai jau krinta! Duokit man kardą, 
leiskit į kovą dar kartą stot!--------------

Paparonis
Girdžiu aš dainą.--------------
Tai tremtiniai rauda, tai jie dejuoja, o kažkur toli toli, 

lyg laidotuvių ženklas, skamba varpelis.
Vyrai žemais balsais skundžiasi, moterys klykauja, o 

pro jų šauksmą rėžiasi vaikų garsai.
Cit! Ir kūdikis klykia. . .
Nutilo. Traukinio geležinis riksmas prarijo žmonių ala- 

są. Tiktai geležiniai bėgiai ritmingai dunda, ir cypauja stau
gia įtemptos telefonų vielos.

1. Paukštis už virbų.
Jis stovi ant geležinių narų ir neramiomis akimis stebi 

gabalėlį mėlyno dangaus ir žaliais lapais pasipuošusias me
džio salias.

Daugiau nieko nemato kalinys, tačiau ir to jam perdaug. 
Mėlyno dangaus skiautelė primena jam Veronikos skarą. 
Ak, ji rausta nuo besileidžiančios saulės spindulių, kaip ska
ra nuo Mokytojo kraujo.

Jis ir daugiau mato — — —
Šaka pradeda judėti ir blaškytis, lapeliai neramiai vir

pėti. Tai vėjas iš tėvų žemės skrenda ir atneša varpų gar
sus, tai lietuviškų pievų dvelkimas kutena mažyčius lapus. . .

Staiga atskrenda nedidelis paukštis. Atsitupia ant šo

kinėjančios šakos, o dangaus skiautelė dar labjau parausta. 
Paskum nuskamba giesmė, vakarinė malda.

Jis akimis ryja medžio šaką, keliasdešimt žalių lapelių, 
paukštį ir dangaus gabalėlį, o vidus — pilnas aitraus skaus
mo.

— Laisvės paukšti! — jis pats išsigąsta savo balso. — 
Paukšti plačiųjų laukų!... Ak, kodėl nesu jjaukštis ir ne
prasiveržiu pro geležinius virbus?! Paukščiu ir numirti bū
tų lengviau------------- ant medžio šakos---------------- rožių krū
me ------------- svaigiam skridime-----------------

Kai jau sutemsta, kai /ateina kurti naktis, kai mirtimi 
skamba prižiūrėtojų žvanginami užraktai, — jis guli ant 
nuogų narų, draskosi plaukus ir girdi laisvųjų lankų paukš
čio giesmę.

2. Laukų smilga.
Ne Rachelė jos vardas, bet balsas klaikus ir užkimęs, 

nes ji šaukiasi savo vaikų. . .
Kai ji eina prie upės, — girdi savo vaikų žingsnius; kai 

brenda į šaltą vandenį, — jaučia savo vaikų kančias; kai 
velka permirkusius rąstus, — mato savo vaikų lavonus.

Paskutiniai kraujo lašai nubėga į jos veidą, o rankų 
raumens visai sustingsta ir širdis akimirkai apmiršta. Ji 
krinta po rąstu, kaip Nuteistasis po kryžiumi. Ir daugiau ne
dejuoja.

O šalia jos aprasojusio veido — laukinė laukų smilga. 
Liekna ir aštri. Išdžiūvusi ir negyva. Bet Ji glaudžiasi prie 
parpuolusios veido ir braižo jį, o motina mano, kad tai kūdi
kio švelnios lūpos bučiuoja jos blakstienas.

Laukų smilga. . .
Ji viena, vėjui šurenant, glamonėja moters veidą, nes 

nuo žmogaus rankų ir kojų mėlynėmis pražydo visas jos 
perdžiūvęs skeletas.

Laukų smilga jai ir paskutinę gyvenimo giesmę kuž
da —

3. Tyrlaukių vėjas.
Čia buvo kadaise duobė.
Į ją įvertė pamėlusį lavoną ir smėliu apkasė. Svetimi 

žmonės------------- naktį-----------------tylėdami.
Senelis, kuris norėjo kryželį padaryti, lekiančio smėlio 

palaidotas. Kažkur, nežinia kur.
Duobė užlyginta. Mažutis kauburėlis gėdingai trau

kiasi, smenga žemėn.
Nėra krūmuokšnio, ir visi paukščiai praskrenda nenu

tūpdami. Nėra gėlės, ir visos peteliškės supasi laukinių 
aguonų lauke. Nėra žmonių, ir niekas neateina bent išdžiū
vusios samanos pasodinti.

Svetimų žmonių pėdsakai —-------- po anos nakties —
-------- po spengiančios tylos-----------------vėjo užlyginti.

Ach, vsikas buvo — ir žmona, ir vaikai, ir maldaknygė, 
— o liko tiktai vėjas.

Jis kasdien atskrenda ir rauda už mirusio vėlę, ir mel
džiasi. . .

Tyrlaukių vėjas bažn/čios varpais skamba, kodylu kve
pia, kunigu meldžiasi.

Girdžiu aš dainą. —
Ji niekad nenutils, nors visi paukščiai tik kaliniams 

čiulbėtų, nors visos smilgos tik parpuolusius bučiuotų, nors 
vėjas tiktai laidotuvių giesmę trauktų.

Ir ta daina klykia apie gyvenimą, apie prisikėlimą, apie 
Lietuvos laisvę.
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MONTREALIEČIAMS, > ' - • ...
žaista lygiomis, teko pralaimė
ti 1:0 (0:00), prieš East York 
3 :2 (2 :0) ir prieš junjorų meis 
terį Westend vienuolikę 6 :2 
(2:2). Paskutinėse rungtynė
se klubo jauniai buvo lygia
vertis varžovas labjau apšli
fuotam meisterio vienetui, ka 
da po kanadiečių vedimo ener 
gingu pasispaudimu atsiekė iš 
lyginimą. Abu įvarčius po gra 
žaus puolėjų susiderinimo su
šaudė R. Preikšaitis. Antro 
puslankio pradžioje šališkas tei 
sėjas, be rimtesnio pagrindo 
priteisdamas 11 m baudinį, su
darkė gražų žaidimą. Po jo 
išnaudojimo, mūsiškiai tuoj 
„sukombinavo“ ir antrą ir taip 
nerimtai buvo užbaigtas pra
džioje gražus susitkimas.

Po persigrupavimo gynime 
ir vartininko pakeitimo jau
niai vėl stipriai įkibo į prieši
ninkus: kanadiečių Bairns ko
manda A. Smolskio įvarčiu nu
galėta 1:0 (1:0) ir jaunių vi- 
cemeisteris East York 2:1 
(2:0). Lietuviai A. Smolskio 
ir K. Danilevičiaus įvarčiais už 
tikrintai vedė žaidimą iki pa
baigos, kur paskutinėse minu
tėse aikštės šeimininkai irįti- 
no savo vienintelį įvartį.

Tuo tarpu vyrų (komandai, 
kuri turi gerai temptin' major 
klasės pirmenybėse, kol kas 
eina labai vidutiniškai. 3 rung 
tynės baigėsi lygiomis ir 1 pra 
laimėtos. Taip kaip prieš pir
mąjį varžovą čekų Spartą, taip 
ir prieš Macedonia ir East 
York galimi laimėjimo taškai 
buvo išleisti iš rankų. Lietu
viai buvo geresni aikštėj ir tik 
atskirų žaidėjų nerūpestingu
mas leido priešininkams išneš 
ti savo dalį. Prieš jorkiečius 
vytiečiams stipriai patalkinin
kavo futbolininkas A. Tėve
lis iš Hamiltono.

Paskutinis susitikimas, įvy
kęs birželio 7 d. su Nationals, 
baigėsi 3:2 (0:0) lietuvių ne
naudai. Po bevaisio pirmojo 
puslaikio, prasilaužęs staigus 
kanadiečių centro puolėjas pa 
siekia tikslą. Netrukus mūsų 
puolėjas beveik prieš vartus 
išverčiamas iš kojų ir priteis
tą baudinį J. Žukas išnaudoja 
išlyginimui. Žaidimo vidury
je tas pats Nationals centro 
puolėjas iš eilės atsiekia du 
įvarčius, kurių antrasis buvo 
visai nereikalingas. Vytiečiai 
parleidžia porą tikrų progų, 
delsdami šaudyti iš 13 — 10 
metrų pro išbėgantį priešinin
kų vartininką, kol į pabaigą K. 
Kižys iš dešinio krašto perme
ta tikslų kamuolį į centrą, kur 
V. Pulkauninkas pastumia į 

. tinklą.
Vyrams dar būtina išlygin- 

i ti kai kurių atskirų ^ąidėjų 
darbą dengime ir stengtis dau 
giau šaudyti iš įvairesnių po-

Šio mėn. 9 d. įvykusių krep 
šinio rungtyniti metu Hamil
tono L. S. K. „Kovas“ pirmi
ninkas p. Micikūnas įteikė 
Montrealio krepšininkams gra 
žią graviruotą sidabrinę taurę, 
o stalo tenisistams — graviruo 
tą sidabrinę stovylėlę ir pasa
kė atatinkamą sveikinimo kal
bą.

Krepšinio rungtynės dėl 
montrealiečiams neįprastos sa
lės, ypatingai dėl stiklinių 
krepšio lentų, baigėsi, kad ir 
maža 29—28 pergale. Pirmas 
puslaikis 13—12 taip pat mont 
lealiečių naudai. Taškų pelnė 
Hamiltonui: Bulionis 8, Pil
kauskas 6, Mickūnas 5, Pet- 
iūsaitis 4, Kudaba 3, Leniaus- 
kas 2 ir Trumpickas 0. Mont- 
realiui: Bunys 12, Bukauskas 
7, Piečaitis 8, Kerbelis 1, Pau 
liūs 1, Intas 0 ir Remeika 0.

Stalo teniso rungtynes mont 
rcaliečiams teko smarkiai pra 
laimėti 1—8 santikiu, nes jų 
stalo tenisistai, tenka pripa
žinti, buvo žymiai stipresni, o 
be to montrealiečiai ne visi te
galėjo nuvykti ir žaidė ne pil
na sudėtim. Montrealiečiams 
vieną tašką pelnė Ramanaus
kas.

Montrealio sportininkai la
bai dėkingi hamiltoniečiams už 
gražias dovanas, suruoštas vai 
šes ir bendrai už malonų, nuo
širdų ir draugišką priėmimą.

Ateityje montrealiečiai nu
mato užmegzti sportiškus ry
šius ir su kitįii Kanados, o gal 
ir USA vietų sportininkais.

J. Dalba.
FUTBOLO AIKŠTĖSE

Šiemet Toronto pirmenybės 
vyksta labai išlengvo, nuolat 
pertraulkiamos įvairių taurių 
žaidimais ir užsienio svečių 
gastrolėmis. Todėl ir „Vy
ties“ klubo futbolininkai turi 
truputį atliekamo laiko poil
siui, nes kol kas neužsianga
žuojama niekur daugiau.

Jaunių komanda po geros 
pradžios trijose iš eilės rung
tynėse turėjo nepelnytai nusi
leisti priešininkams vien dėl 
silpnos gynimo užbaigos. Prieš 
Dauforth, su kuriais buvo su-

Sault Ste Marie, Ont.
TRŪKSTA DARBININKŲ ŠIAURINIAME ONTARIO.

Sault Ste Marie, Ont. Vieti
nis angliškas „The Sault Daily 
Star“ rašo, ikad National Emp 
loyment Service pranešimu yra 
„plenty of work“ ir trilksta 
popeirmalkių kirtėjų Timmins, 
North Bay, Sudbury, Sault Ste 
Marie ir Kapuskasing rajonuo 
se. Trūksta popiermalkių kir
tėjų Pembroke ir Hawkesbury 
— rytiniame Ontario.

Ta pati įstaiga praneša, kad 
nikelio kasyklos Sudbury jieš- 
kančios didelio skaičiaus darbi 
ninku, todėl, kad nuo 1 d. lie
pos mėn. įvedama 40 vai. dar
bo savaitė.

Darbininkai dar reikalingi 
sidabro kasyklose Colbat'e ir 
aukso kasyklose Timmins'e 
ir Kirkiant Lake. J. Sk. 
RINKLIAVA „NEP. LIETU 

VAI“ PAREMTI.
Sault Ste Marie, Ont. „Ne

priklausomos Lietuvos“ de
šimtmečio proga mūsų kolo
nijoje buvo vykdoma rinklia
va šiam puikiam visų Kanados 
lietuvių laikraščiui paremti. 
Rinkliava pavyko patenkina
mai, nes buvo surinkta 50 dol. 
Toliau seka aukotojų sąrašas: 
Po 3 dol. aukojo: Umbrazas 
Balys. Po 2 dol.: Maziliaus
kas Edmundas, Chinas Myko
las, Girdzevičius Ignas, Mati- 

žaidimą, ir jie jošaitis Henrikas, Skaržinskas 
skaitomi pirmaujančiais visoje Vincas, Norvaiša Stasys ir 
rytinėje Kanadoje.

Krepšinio varžybose, 
lietuviai galėjo tikėtis pereina mas, Aukštikalnis Napaleonas, 
mosios taurės, užbaigiamajame Pupinskas Eugenijus, Girdvai 
susitikime netikėtai teko pra- ms Zigmas, Gasperas Povilas, 
laimėti latviams, kurie surinkę 
žaidėjus iš visos Ontario pro
vincijos, išstatė tikrai stiprų 
vienetą. Jau pirmame ketvir
tyje latviai vedė žaidimą 20 
taš'kų skirtumu, kurio vėliau 
prie didžiausių pastangų ne
pavyko išlyginti. Rungtynės 
baigėsi 72:58 latvių naudai.

, — alpuk —

zicijų, ko pasigendama bend
rai iš abiejų komandų.

IŠ KITŲ SEKCIJŲ BARO
„Vyties“ klubo stalo teniso 

sekcija gegužės pabaigoje įvy 
kusiu Ontario meisteriui iš
aiškinti turnyru užbaigė savo 
pavasario sezoną ir dabar tre
čiadieniais 
pravedamos parapijos salėj tik 
reniruotės kondicijos išlaiky

mui.
Minėtame turnyre dalyvavo 

visos Ontario provincijos ats
tovai ir jame lietuviai atsiekė 
reikšmingų pergalių. Pr. Gvil 
dys antriems metams išlaijkė 
provincijos meiserio titulą, fi
nalinėj 'kovoj nugalėdamas nau 
ją čekų emigrantų žvaigždę 
Ivan Ronec 21—19, 21—18, 
19—21, 21—17. Reikia pažy
mėti, kad iki kvartfinalio da- 
kopė 4 naujieji kanadiečiai — 
2 rusai, 1 čekas ir 1 lietuvis, iš 
stumdami gausius kanadiečių 
žaidėjus iš baigmės. Kita per 
gale krito vyrų dvejete, kur lie 
tuvių pora P. Gvildys ir R. 
Paškauskas pasiėmė pirmosios 
vietos trofėjų.

Klubo tinklinio ir krepšinio 
vienetai dalyvavo 
26 d. įvykusiame 
sporto festivalyje, 
dyta nesėkmingai.

Vyrų ir moterų 
mėjo estai, nugalėdami savo 
didžiausius šioje sporto šakoje 
varžovus latvius. Estai parodė 
aukšto lygio

penktadiepiais

gegužės m. 
pabaltiečių 

kur pasiro-

tinklinį lai-

Bajoras Alfonsas.

Kanados išteklių ministeris 
Robert Winster, pranešdamas 
apie naujas filmų serijas, pa
sakė : „Čia bus paskatinimas ir 
proga įtraukti filmą į tarny
bą, ne tiktai skelbti principus, 
už kuriuos mes kovojame, bet 
sužadinti pasitikėjimą tų žmo
nių, kuriems paskutiniai įvy
kiai iššaukė baimės if netikru
mo“.

— Chicagoje liepas 1 d. ren 
giama didelė dainų šventė Vy 
tauto parke.

— Mirė kompozitoriaus Juo 
zo Žilevičiaus žmona, 
kiame jam užuojautą.

Reis-

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 įsigyti, PRANEŠA savo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ava.).

Ville Lasalle.
P. ADAMONIS.A. GAURYS.

ANTANAS MATULIS
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

U žkand in ę
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandžių 

ir gėrimų.

7632 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.
Telefonas: TR 8112.

kauskas Vladas ir Gustainis 
Antanas. Ta pačia proga „N. 
Liet.“ šėrą už 10 dol. pirko J. 
Sk.

Nebuvo progos visus „NL“ 
skaitytojus aplankyti, nes kai 
kurie pakeitę savo adresus — 
nežinoma kur gyvena, 
nerasta namuose.

Užbaigiant, norėčiau 
ti visiems aukojusiems 
kolonijos „N. L.“ skaityto-,
jams, kad mūsų kolonija, nors 
ir kukliomis aukomis, bet paro 
dė gerą pavyzdį didesnėms ir 
turtingesnėms kolonijoms. 
Tepaseka visos lietuvių koloni 
jos Kanadoje mūsų pavyzdžiu, 
tai mūsų „N. Lietuva“ netik 
užbaigs namų statybą, bet, tur 
būt, pagalvos ir apie dažnesnį 
savo skaitytojų lankymą. Ne
reikėtų mums jieškoti svetimų 
dievų. J. Sk.

Po 1 dol.: 
kur Grigelaitis Stasys, Rimša Zig-

Meškys Jonas, Malskis Juo
zas, Štaškūnas Viktoras, Kar- 
nėnas Valentinas, Verbickas 
Dionyzas, Akelaitis Stasys, 
Duoba Jonas, Umbrazas Pra 
nas, Galinienė Regina, Volo- 
vickas Jurgis, Vichtas Osval
das, Motiejūnas Adolfas, Že
konis Vladas, Bielskis Liudas, 
Skaržinskas Vytautas, Bu-

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 tikLus adresas. Skubūs išmokėji
mai bus atlikti pridėjus už 15 et. pašto ženklų.

„NL“ Administracija.

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 išėjusiu mušti leidinio: Dr. Garmau# — 
„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.

ŽURNALAI, naujausi BELETRISTIKOS LEIDINIAI 
ir įvairių sričių MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba 
tiesiog iš Vokietijos per lietuvišką importo ir persiunti

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Germany.Wangen - Allgau

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ

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

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.

o kitų

primin 
mūsų

BĮRŽELIO ĮVYKIŲ PAM1 
-NEJIMAS ATLANTE.
Birželio mėn, 6 d. iš Vok.

— Bremenhaven išplaukė 
transatlantinis laivas „Colum
bia“ su naujais emigrantais į 
Kanadą. Speciali emigrantų 
grupė, 60 asmenų, atvyko į 
tą laivą iš ŠvedSigs, po to lai
vas plaukė į Angliją — į Sauth 
amptono uostą, kur paėmė dar 
vieną emigrantų grupę iš Ang 
lijos ir pagaliau, tos pat die
nos vakare, atplaukęs į Sher- 
burgo uostą Prancūzijoj, pa
ėmė emigruojančius keleivius 
apie 10 vai. vakaro pasileido 
per 
čių 
vių 
šią 
kui

Pagal nustatytą programą 
kninėjimia atidarė lietuvis iš 
Švedijos adv. Feliksas Va
lys, kuris trumpai nušvietė 
birželio įvykių eigą ir nesiliau
jamas žudynes ir deportacijas 
Pabaltijo kraštuose iki šiai die 
nai. Jis kvietė visus pabaltie- 
čius vienytis visame pasaulyje 
į bendrą kovą prieš pavergėją 
ir visur kur belstis į laisvojo 
pasaulio sąžinės duris, kad tei
sybė ir teisingumas laimėtų ir 
laisvė sugrįžtų pavergtoms tau 
toms artimiausioj ateity. Po 
įto kreipėsi į savo tautiečius lie
tuvių kalba primindamas jiems 
stengtis kiek galint tremtyje 
neprarasti to tautinio lietuviš
ko turto, kurį gavo iš savo tė 
vų ir paveldėjo iš savo protė
vių ir kad nepamirštų jog lie
tuviais yra gimę ir lietuvais tu 
ri ir mirt. Užbaigė lietuviškąją 
minėjimo dalį Tautos Himnu.

Latvių vardu į savus tautie 
čius latviškai žodį tarė A. Jan 
sons, o estų vardu ir susirinki
mą uždarė estai p. p. K. Eerme 
ir R. Herne.

Po latvių ir estų himnų bu
vo paskaitytas tremtiniams 
skirtas eilėraštis anglų kalba 
ir sugiedota viena giesmė iš 
choralo.

Po minėjimo viso vakaro te
ma keleivių trape buvo — pa
baltiečių ryžtingas ir gražus 
pasirodymas — Atlanto vidu
ry. .. .F. V.

IR ŠOKIU GARSINAMAS 
LIETUVIŲ

Vykstant apie 
tų iš Europos į 
„Columbia“, —
vo keleivių (vokietys), papra 
sytas laivo vadovybės, pradėjo 
sukti filmą — „Columbia“.

Aišku, filmą manoma suda
ryti iš laivo keleivių gyveni
mo ir pan. ir tuomi padaryti 
kalbamo graikų laivo B-vės — 
gerą reklamą. Tarp nemažo 
emigruojančių skaičiaus, lietu 
vių buvo, su vaikais paėmus, 
apie 10 asmenų: vienas iš Šve 
gijos, o visi kiti iš Anglijos, nes 
minėtasis laivas, išplaukęs iš 
Bremenhaveno uosto su apie 
360 keleivių, dar užsuko į 
Angliją, Sauthompton'o uos
tą, i rį Prancūziją, Sherburg'o 
uostą, ir keleivių skaičių papil
dė beveik dvigubai.

Anglijos lietuvių tarpe buvo 
vienas jaunas (22 mt.) lietu
vis L. Elinkevičius, kuris savo 
puikiu ir stilingu pasirodymu 
laivo ruošiamuose šokiuose, at 
kreipė ne tik bendrakeleivių, 
bet ir laivo vadovybės dėmesį.

Pradėjus sukti filmą apie 
„Columbijos“ laivo 'keleivių ir 
įgulos gyvenimą, minėtas Liū 
das Elinkevičius buvo laivo ka
pitono ir filmo operatoriaus pa 
prašytas pašokti su savo part
nere (ispane) — vieną šokį, iš 
moderniųjų šokių, specialiai 
laivo deny, ką jis kuo_ puikiau 
šiai atliko ir susilaukė gražių 
pagyrimo žodžių. Filmą ma
noma rodyti ne tik laive, bet 
visuose didesniuose Europos 
ir kitų kraštų uostų miestuose 

ir Kanadoje. F. V.

Atlantą. Viso emigruojan- 
įvairiausių tautybių kelei- 
susidarė apie 700. Didžiau 
dalį sudarė vokiečiai, pas
ėstai, anglai, prancūzai ir 

lenkai. Iš lietuvių tarpo sėdo 
tik vienas iš Švedijos ir 8 iš 
Anglijos — su šeimomis ir vai
kais, ir 3 šeimos, latvių.

Kelionės metu, atsidūrus vi
dury Atlanto, atėjo birželio 13 
diena. Kadangi tą dieną Esti
joje prasidėjo 1941 m. žiau
rioji deportacija į Sibirą, tai 
buvo suruoštas birželio įvykių 
paminėjimas laive birželio m. 
13 d. 9 vai. vakaro.

Laivo vadovybei sutikus, per 
radijo garsiakalbius buvo vie
šai visame laive paskelbta, kad' 
vykstą laivu į Kanadą pabal- 
tiečiai ruošia birželio įvykių 
paminėjimą, kurinį kviečiama 
/kaip laivo vadovybė, taip ir 
♦večiai.

Viena laivo salių buvo per
pildyta; dalyvių buvo per 250.

Ant prezidiumo stalo pasiro 
dė Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos vėliavos ir viena estų žur
nalistė — p. Eerne's atsinešta 
dėžutė su gabalėliu žemės iš 
Estijos.

Minėjimą atidaryti ir pirmą
ją kalbą į visus bendrai, ir į 
savus tautiečius atskirai, buvo 
suteikta pirmenybė lietuviams. 
Po to sekė latvių eilė, o pas
kiau, uždarymas, estams.

VICTORIA. 
CLEANERS 
DRYERS CO.

VARDAS.
700 emigran- 
Kanadą laivu 
vienas iš lai-

Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaijkų apatinių ir 
viršutinių baltinių, kojinių ir kitų aprangos reikmenų, 
taip pat gražių ir pigių mo teriškų suknelių.

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.

Sav. J. JURKšAITIS ir P. LELIS.

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.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AJ4D 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \ 

MINOR REPAIRS. I
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WlfrE PICK-UP 

AHO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaŲ 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
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Manitobos žinios Laiškai Redakcijai KANADOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS RINKIMŲ TAISYKLĖS

Javų sėjimas Manitobos pro 1 
vincijoj šiemet praėjo anįksčiau 1 
negu praeitais metais; oro są- i 
^yges palankios augimui, todėl . 
pasėliai atrodo neblogai. Val
džia šiemet prašė ūkininkų sė- 
ti daugiau kviečių ir linų. Ro
dosi mėgino tenkinti valdžios 
reikalavimą.

Antras didesnis miestas po 
Winnipego Maniėoboj — Bron 
donas; jame gyvena du lietu
viai. Vienas dirba psichiatri
nėj ligoninėj, kaip ligonių pri
žiūrėtojas, antras telefonų 
centrinėj; abu D. P. Gegu
žės 29 d. minėtos ligoninės bu 
vo įteikti diplomai baigusiems 
slaugymo kursųp — vyrame ir 
moterims. Džiugu buvo ma
tyti, kad diplomus gaunančių 
tarpe buvo ir ten dirbęs lietu
vis Jurgis Vaičiulis, tik prieš 
trejus metus atvykęs į Kanadą. 
Jo sunkus darbas ir dvejų me
ti mokslas nenuėjo veltui. Ge 
riausios sėkmės, mielas tautie
ti.

Gegužes 20 d. Winnipego 
bendruomenės skyrius suruošė 
Steigiamo Seimo minėjimą. 
Paskaitą lailkė šių eilučių au
torius. Priminta seimų nu
veikti darbai ir jų svarba de
mokratinei santvarkai.

Winnipego naujoji Bendruo 
merks valdyba pasiskirstyda- 
ma pareigomis, vieną valdy
bei narį paskyrė Tautos Fon
do atstovu, kuriam pavesta 
tvarkyti Tautos Fondo rink
liavą, juo paskirtas irgi šių ei
lučių autorius P. Liaukevičius. 
Jau yra gauti iš centro aukų 
rinkimo numeruoti blankai ir 
įgaliojimas; neužilgo bus pra
dėta Winnipege aukų rinklia
va, kuri tęsis ilgesnį laiką.

Todėl, rriSeli tautiečiai, kada 
aūkų rinkėjas paprašys Jūsų 
aukos šiam taip svarbiam rei
kalui, aukokite pasididžiuoda-

mi, kad ir Jūs galite padėti ken 
čiančiai Tėvynei. Aukos svar
ba aiški kiekvienam patriotin- 
gam lietuviui. Lai nelieka nė 
vieno lietuvio,kuris neprisidėtų 
prie šio taip svarbaus reikalo. 
Aukos dydis vis gi pageidau
jamas nors vienos dienos už
darbis metų laikotarpy. Lietu 
viai, gyvenantieji už Winnipe- 
go ribų, kurių aukų rinkėjai ne 
gali pasiekti, aukas prašomi 
siųsti šiuo antrašu: P. Liau- 
kevičius, Box 37, Mac Gregor, 
Manitoba.

Tikėdamas Jūsų gražiems 
kooper-avimo šiame sverbiame 
rei|kale, Tautos Fondo įgalioti
nis P. Liaukevičius.

Gerbiamas Redaktoriau!
Prašau patalpinti Jūsų re

daguojamam laikraštyje šį ma 
no paaiškinimą: 1951. VI. 24 
d. „Nepr. Liet.“ Nr. 20 buvo 
parašytas straipsnis antrašte 
„Vancouveris gražiai susiorga
nizavęs“ pasirašytas slapyvar- 
de Senas emigrantas.

Šio straipsnio vienoje daly- 
buvau paliesta ir aš kaipoje

MIRĖ SENAS LIETUVIS.
Brooks, Alta. Birželio mėn. 

6 d. pasimirė vienas iš seniau
sių tos mažos lietuvių koloni
jos gyventojų Juozas Mauza, 
sulakęs 73 metų amžiaus. Pa
sitaikė, kad tuo laiku atvyko ir 
kun. S. Kulbis. Vietos klebo
nas pavedė lietuviui kunigui 
atlikti visas laidotuvių apeigas. 
Birželio 8 d. įvyko laidotuvės. 
Žmonių susirinko gana daug. 
Kun. S. Kulbis atlaikė mišias, 
pasakė pritaikytą pamokslą ir 
kapinėse lietuviškai užgiedojo 
„Viešpaties Angelas“, kuriam 
pritarė visi lietuviai. Pirmą 
kartą Brooks'o kapinėse skam 
bėjo lietuviška giesmė. Vėlio
ms paliko liūdinčią žmoną ir 
sūnų.

Sekmadienį, birželio 10 d., 
kun. S. Kulbis atlaikė lietu
viams pamaldas, o po pamaldų 
pakrikštijo Juškevičių šeimos 
sūnų Vytauto-Jono vardu. 
Krikštynų vaišės įvyko klebo
nijos patalpose. Jose dalyva
vo visi lietuviai. Ačiū šeijni- 
nidkėms, kurios visos bendrai 
paruošė tas vaišes, laike turiu 
linksmai skambėjo lietuviškos 
dainos. Dalyvis.

BELGIJOS LIETUVIŲ 
PRAŠYMAS.

Maloniai kreipiuos į Kana
dos lietuvius farmerius, ir į vi 
sus, kas gali sudaryti darbo ir 
buto garantijas iš Belgijos at
vykti lietuviams į Kanadą. Už 
sudarymą garantijų padarytas 
išlaidas bus tsilyginta darbu 
arba pinigais.

Kas gali sudaryti šeimai ar 
viengungiui dokumentus, pra
šau rašyti šiuo adresu: J. Za
leckis, R. R. 1. La Salette, Ont. 
Canada.

VEDYBINIS.
Esu nevedęs, 34 metų am

žiaus, — pageidauju susiraši
nėti su mergaite 26 — 31 m. 
amžiaus — vedybų tikslu. Su 
pirmu laišku pageidauju foto
grafijos. Atsakysiu į rimto tu 
rinio laiškus. K. M. 90 East 
Chester, St. Catharines, Ont.

LIETUVIS BATSIUVIS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

aukų rinkėja p. Armaliui su
šelpti. Tiesa, aš buvau nuvy
kusi pas vieną šeimą, kur gy
vena pora naujų emigrantų vy 
rūkų, parinkti aukų. Nuvy
kus pirmiausia sutikau ponią, 
kuri tam strapsnyje pavadiinta 
„progresyvioji“. Aš prašyti 
jos aukų tikslo neturėjau, nes 
srjkaitlingesnių šeimų buvau nu 
sistačius tuo reikalu netruk
dyti. Trumpai su ja pasikal
bėjus, užėjau su aukų lapu pas 
tuos vyriškius.

Pokalbis mano su ponia.ąpie 
aukas buvo neoficialus ir pri
vataus pobūdžio, todėl 
kiems nors išsireiškimams 
dalviau reikšmės ir likosi 
šeimyniniu pasikalbėjimu.

Šis mano pasikalbėjimas, kas 
lietė aukas, tapo iškeltas vie
šai tame straipsnyje. Aš lai
kau, kad tojks parašymas spau 
doje yra tendencingas, nori
ma suardyti draugiškumą ir su 
kiršinti senuosius emigrantus 
su naujaisiais. Mane asmeniš 
kai pastatė į tokią padėtį, kad 
senieji emigrantai vengs turė
ti su manim šemyninius ir pri
vačius pokalbius, ko esu ne
užsitarnavusi.

Man tos ponios politinis įsi 
tikinimas nėra žinomas, bet 
man yra žinoma, kad ponia yra 
korektiško elgesio su naujai
siais emigrantais ir yra kai ku 
riems kuo nors padėjusi.

Aš prie parašymo to straips 
nio neprisidėjau ir tam minties 
nedaviau. Mano siekimas tu
rėti draugiškumą su geros va 
lios naujaisiais ir senaisiais emi 
grantais ir jokiu būdu jį ne
griauti, kur nėra tam svarbios 
priežasties. J. C.

ko-
ne-
tik

Atkelta iš 3 psl.
liai išimami iš vokų. Jei baisa s 
vimo lapelius skaičiuojant vie- 1 
name voke būtų rasta keli bal- 1 
savimo lapeliai, tai visi jie lai
komi nepaduotais.

Jei balsavimo lapely yra at 
žymėta balsuojant už didesnį 
kandidatų skaičių nei turi bū
ti išrinkta toje apygardoje ats 
tovų, tai jis laikomas nepaduo 
tu.

Po to suskaitomi visi bal
savimo lapeliai ir.kiek paduo
ta balsų už kiekvieną kandida 
tą skyrium.

Skaitydamas balsuojamuo
sius lapelius, L. K. L. B. K-to 
paruošti arba kuriuose rinki
kas yra pasirašęs arba ką nors 
įrašęs arba kurie yra suteršti 
ir dėl to neišskaitomi.

63.
Prie balsu skaičiavimo, be 

L. K. L. B. A. O. K-to gali 
būti atstovai nuo rinkikų. Jais 
gali būti įvairių organizacijų ir 
grupių atstovai, kurie po su
rašytais protokolan balsavimo 
rezultatais ir pasirašo.

64.
Suskaičiuoti balsavimo la

peliai, balsavimo rezultatų skai 
čiavimo juodraščiai, likusieji 
nevartoti balsavimo lapeliai ir 
kita medžiaga čia pat atatinka
mai sugrupavus įdedama į vo 
kus, užklijuojama ir L. K. L. 
B. A. O. 
soma per 
vietą.

B. O. K-tui. Iki išsiuntimo vi 
sa tai paliekama L. K. L. A. A. 
O. K-to pirmininko žinioje, ap 
saugoje ir atsakomybėje.

Baigiamieji nuostatai.
'67.

K. L. B. Tarybos atstovais 
laikomi išrinktais tie kanclida 
tai, kurie yra gavę daugiausia 
balsų apygardomis.

68.
Jei keli sąrašo kandidatai 

gautų balsų lygiai, o tokių kan 
didatų būtų daugiau negu ten 
ka tai apygardai atstovų, tai iš 
rinktais laikomi tie, kurie yra 
vyriausio amžiaus.

69.
Nustatytu laiku nepadavus 

dėl balsavimų skundų, L. K.
L. B. O. K-tui balsavimo dėl 
skundų nepanaikinus, L. K. L. 
B. O. K-tas ne vėliau kaip per 
14 d. po balsavimo skelbia

' išrinktų K. L. B. Tarybos ats- 
tovų sąrasą.

70.
Skundus dėl apylinkių ir se

niūnijų balsavimo neteisėtu
mo gali paduoti L. K. L. B. O. 
K-tui kaip paskiros rinkikų 
grupės, taip ir pavieniai rin
kikai per 7 d. nuo balsavimo 
dienos.

K-to narių pasira- 
vokų suklijavimo

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

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.

AlKŠTA KOKYBĖ ŽEMA KAINA:
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 5 

Europos kraštus, išskyrus SSRS i
PER US PARCEL POST. 1

Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo J 
^vardg, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. 5 

Kaina U. S. doL 1

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdi en iki 8 valandos vakaro.

65.
Balsavimų dienos protoko

las rašomas pradedant nuo 
balsavimo pradžios ir baigiant 
paskutiniais L. K. L. B. A. O. 
K-to veiksmais balsams susikai 
čius. Protokolan surašoma vi
sa balsavimo eiga/ pažymint 
visus galimus įvykius, paskirų 
rinkikų balsavimo reikalu duo
tus pareiškimus, nusiskundi
mus ir tt.

Jei protokolas surašytas ant 
kelių palaidų lapų, tai visų pa
sirašoma" dar apačioje kiekvie
no paskiro lapo. Protokolas 
rašomas iš karto, t. y. jis nega
li būti perrašomas. Taipogi, 
jame neleidžiami ištaisymai be 
aptarimų.

66.
Šių taisyklių 64 str. išvar

dinta balsavimo medžiaga kar
tu su protokolu turi būti ne 
vėliau kaip sekamos po bal
savimo dienos 12 vai. išsiųsta 
registruotu siuntiniu L. K. L.

71.
Apylinkėse ir seniūnijose, 

kuriose balsavimai buvo pra
vesti neprisilaikant šių taisyk
lių ir L. K. L. B. O. K-to 
nurodymų, ar kuriose pasireiš 
kę buvo netikslumų, ne
teisėtumų ar apsileidimų, L.
K. L. B. K-to yra panaikinami 
ir ne vėliau kaip per 30 d. skel 
biami kiti.

Šiuo atveju balsuojamas tas 
pat kandidatų sąrašas.

72.
Gautus tuo reikalu skundus

L. K. L. B. O. K-tas turi iš
žiūrėti ir paskelbti viešumai 
nutarimu np vėliau kaip 7 d. 
nuo- skudams paduoti galutino 
termino.

L. K. L. B. O. K-to nutari
mai galutini.

73.
Šios taisyklės L. K. L. B. O. 

K-to priimtos 1951 mt. balan
džio mėn. 13 d. ir įsigalioja 
nuo jų priėmimo dienos.

(L. K. L. B. O. K-to pro
tokolas No. 24).
P. Juškevičienė, 

Pirmininkas.
L. Balzaras, 
Sekretorius.
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Kanados ir Europos siuvėjas Toronte1
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5 sv. mlt. p.kavos
2 sv. m. p. kavos 
J4 av. kakao 
j4 »v. šokolado 
% sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado
J4 sv. arbatos
22 oz. kompoto

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
1% oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
24 oz. kardamsno
1 % oz. cinamono
1 oz. majorano 
124 oz. paprikos

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

Nr. 14 
$ 6.75

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

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 15

$ 5.20

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

Nįr. 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

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

Salmon 
% sv. kakao 
*4 sv. arbatos

Nr. 16 

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

Nr. 21

$ 6.00

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

1 sv. saldainių 
J4 sv. kakao 
% arbatos

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

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.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus. 

DIDELIS PASIRINKIMAS
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522. 
ir ..... ..........

u - 1 įf— .......
=«t
=46=

5

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.

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. jnargarino (400 g) 
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20 
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos 
Siuntinys Nr. S — $ 5.40
2 sv. rūkytų lašinių

DĖMESIO
Villasalieėiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

m—

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

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 L IETUVTAMS!

-3f— it .........it--------------- ir x---- --------

7578. 
ir vi-

atlie-

Lietuvis laikrodininkas, 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.

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

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

2Stuiit>in>s
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4J4 sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo

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, 

0 užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.Siuntinys Nr. 7

A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90

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

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

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

Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų

Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos 

sv. kakavos 
sv. šokolado 
sv. marmelado 
sv. sūrio 40% rieb.

2
2
2
2
Siuntinys N r. 25
E. 9 sv. kiaulinių

kų ...................$
C. 15 sv. k. taukų $

!

5

tau-
5.25
8.00

Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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HAMILTON
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS HAMILTONE
Skaudžią dešimties metų su 

kaktį nuo pirmųjų masinių trė 
mimų pabaltiečau bendrai paini 
nėjo ir pagerbė išvežtuosius 
birželio mėn,. 17 d.

Lietuviai šį minėjimą pra
dėjo gedulingomis pamaldo
mis vengrų parapijos bažny
čioj. Pamaldas laikė kun. dr. 
j. Tadarauskas asistuojamas 
pranciškono tėvo A. Prakapo 
n vysk, sekretoriaus kun. Hart 
leib. Pamaldose dalyvavo ir 
trumpą 'žodį į lietuvius tarė 
Hamiltono vyskupas Ryan. 
Pritaikintą pamokslą šiai die
nai pasakė kun. dr. J. Tadaraus 
įkas. Po mišių vyskupui daly
vaujant buvo atgiedota Libe
ra už mirusius, ištremtuosius į 
Sibirą. Pamaldos pabaigtos sų 
giedant Tautos himną.

Laike pamaldų padaryta 
rinkliava Tautos Fondui davė 
78,79 dol.

Bendras pabaltiečių minėji
mas įvyko Delta Collegiate sa
lėj. Salės scena dekoruota tri 
jų Pabaltijo valstybių tauti
nėm vėliavom ir herbais. Prie 
Įėjimo lietuviai renkantieji au
kas segė prie paaukojusių krū 
tinių tautines vėliavėles per
rištas gedulo juostele. Minė
jimas pradedamas anglų him
nu. Minėjimą anglų kalba ati 
daro latvis prof. F. Gulbis. Pa 
grindinę kalbą angliškai pasa
ko p. Edith Hyder, Hamiltono 
radiofono kalbėtoja. Po to kal
ba estų atstovas p. I. Varangu, 
latvių prof. F. Gulbis ir lietu
vių p. Giedraitis. Po kiekvie
nos kalbos sugiedotas tos tau
tos himnas.

Trumpoj meninėj dalyje es
tai pasirodo su mišriu choru ir 
solistu. Lietuvių programoj 
dainuoja op.solistė Pr. Radze
vičiūtė ir violenčele groja so
listas Alg. Motiekaitis. Akom- 
ponuoja J. White. Programa 
baigiama latvių mišraus choro 
dainomis. Pabaigoje prof. F. 
Gulbis dėkoja už atsilan'ky- 
mą. Bendrai minėjimas gra-

žiai praėjo ir buvo gausus da
lyvaujančiais pabaltiečiais. To
kiam gausiam dalyviais minė
jime būtų gerai buvę paruošti 
rezoliuciją protestuojančią 
prieš Pabaltijo tautų naikini
mą ir pasiuntus Kanados ir 
Amerikos vadovaujantiems as
menims. Panašios progos rei
kėtų visada išnaudoti. Ji Di.

HAMILTONO LIETUVIŲ 
SOCIALDEMOKRATŲ 

ORGANIZACIJA.
informuoja plačiąją demokra
tiškai nusiteikusią lietuvių vi
suomenę, kad Hamiltone tūli 
asmens trukdo lietuvių bend
ruomenės organizavimą. Susi 
rinkimas, įvykęs gegužės 20 d. 
p. Zabulionio salėje „Daina
va“ iš per 1000 lietuvių gyve
nančių Hamiltone, neturėjo tik 
apie 70 asmenų. Ir iš to ne
skaitlingo susirinkimo 50 
žmonių pasišovė kalbėti visų 
lietuvių vardu, visiškai igno
ruodami Montrealyje esančio 
KLB-LOK-to nurodymus susi 
organizuoti į KLB-ALOK-ą.

Liet. S-tų Or-ja, gindama 
demokratinius princimus ir lai 
kydamasi Montrealyje esančio 
Centro nurodymų, negalėjo to 
pripažinti ir savo atstovo lūpo
mis protestuodama prieš tai 
apleido minėtą susirinkimą, 
kad toliau visu griežtumu ves
tų kovą už demokratinės lie
tuvių bendruomenės sudary
mą Hamiltone.

Ryšium su tuo, Lietuvių So 
cialdemokratų Organizacija 
kviečia visus Hamiltono ribo
se gyvenančius lietuvius bei 
visas veikiančias organizaci
jas, kurioms rūpi kova už

NAUJAI ATVYKUSIUS Ka 
nadon Tautiečius „Nepri
klausoma Lietuva“ sveikina 
;r praneša, kad jie nuo pir
mos atvykimo dienos gauna 

„N. Lietuva ‘. Prenumerata at
silyginama, kai gaunamas 
darbas ir užsidirbama.

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 šešt.

(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.

CAPITOL FURNITURE CO.,
391 St. Catharine St. W. Montreal. >■*

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų Širmų radio aparatui 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.

p Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
4 Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba he
ft tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
X TEL. LA 8621.

MCK1MUMES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH 

Anglų kalbos mokytojas i.ar,'tautiniame YMCA skyrių 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite, trie 
dolerius mėnesiui.

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

Quebec
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Rengėjos vakaro pelną pa
skyrė Dr. Levinskui, kaipo 
naujakuriui, įsigyti trūksta
mus medicinos Įrankius. Jūsų 
korespondentui, rengėjoms 
prašant, teko tarti pasveikini
mo žadį. Be to, sveikino adv. 
Valaitis ir kiti. Padėkos žodį 
visiems tarė pats Dr. Levins- 
kas. Jis pažadėjo, kaip jo pro
fesija įpareigoja, visiems būti 
lygiu ir pareigingu. Vakaras 
baigėsi linksma šokių muzika, 

atsiustu kurią atliko lietuvių orkestrsa 
Aidas“. Aig. Girdvainis.

Laisvą Nepriklausomą ir De
mokratinę Lietuvą, suburti sa
vo jėgas ir bendromis pastan
gomis įsteigti iš visų lietuvių 
organizacijų atstovų ALOK-tą 
kuris imtųsi kūrybingo ir dar
naus darbo lietuvių demokra
tinės bendruomenės organiza
vime.

Tuo tikslu, kreipiamės į K 
LB-LDK-tą Montrealyje, kad 
iš anksto visoms Hamiltone 
veikiančioms lietuvių organi
zacijoms pranešęs, ; 
savo atstovą, kuriam vadovau
jant galėtų būti įsteigtas vie
tos Apylinkės Laikinas Orga
nizacinis Komitetas.

DR. L. LEVINSKA. 
PAGERBĖ

Nuo Hamiltono lietuvių įsi 
kūrimo dar čia nėra buvę lie
tuvio gydytojo. Prieš pusme
tį jaunas gydytojas Dr. Lh Le- 
vinskas Įsigijo visas gydytojo 
teises Kanadoje ir pradėjo pri 
iminėti 
te (26 
Ont.). 
ateiviai 
tojui Dr. Levinskui pagerbti 
vakarėlį su šokiais ir vaišėmis. 
Ta proga daugelis senųjų lie
tuvių asmeniškai susipažino su 
daktaru.

Čia dar verta paminėti, kad 
buvo atlikta senųjų ateivių vai
kų visa meninė programa. La
bai 
dė 
su i 
vo 
na 
pianistė. Seserys Bražaitės su 
dainavo keletą dainų duetu. 
Birutė Pampalaitė smuikavo, 
o brolis Vytautas grojo akor
deonu.

Jaunasis Vytautas Pampa- 
las turi gana gražų blasą, kaip 
galima buvo spėti iš jo sudai
nuotos „Leiskit į tėvynę, leis
kit pas savus“ dainos. jūsų kovą jūs laimėsite! Ta

Kiti dalyviai pademonptra- valanda tikrai ateis, kada jūsų 
vo kanadiškus šokius daugu- tėvynė vėl bus laisva“, 
moję ritminius. Po pamaldų visi lietuviai su

ligonius savo kabine- 
Grant Ave, Hamilton,

Birželio 2 d. senieji 
suruošė jaunam gydy

gražiai programoje pasiro 
mažoji Rūta Bugailiškytė 

deklamacijomis; puikios bu- 
abi p-lės Pundžiūtės: vie- 
kaip šokėja ir kita kaipo

PAMINĖTAS BAISUSIS 
BIRŽELIS

Delhi, Ont. Birželio 17 d. 
K. L. B., Delhi L. O. K-tas, 
minėjo baisiąją dešimties me
tų sukaktį, kada lietuviai pir
mą kartą buvo mase tremiami 
į Sibirą.

Minėjimas pradėtas Delhi 
katalikų bažnyčioje pamaldo
mis.

Bažnyčia buvo pilna lietuvių 
ir vietinių kanadiečių. Pra
džioje, atrodo, kad (kanadiečiai 
nesusivokė, kodėl prješ altorių 
stovi Kanados ir Lietuvos, 
(perrištos juodu kaspinu), vė 
havos. Bet per pamokslą, ne
abejotinai viskas paaiškėjo.

Mišias laikė ir pritaikintą pa 
mokslą pasakė vietos klebo
nas, kanadietis. Vargonais gra 
žiai grojo p. B. Sturmaitis, (ne 
seniai atvykęs iš Anglijos ir 
šioj apylinkėj apsigyvenęs).

Klebonas pamoksle stengėsi 
lietuvius užjausti bei skatino 
neprarasti vilties. „Jūs esate 
maža tauta, jūs negalite pradė
ti ginklų kovą prieš sau nely
gų priešą“ — pasakė klebo
nas. Po to, palietęs ranka mū 
sų vėliavą tarė: „Štai, kaip 
jums reikalinga ši vėliava sto
vi prieš altorių, taip jūs tikė
kite Dievą ir būjkite kantrūs, 
jūsų kovą jūs laimėsite!

PADĖKOS
Red Lake gyvenantiems lie 

tuviams — Jonui Kisiunui, 
Jeronimui Vaitkui, Karoliui 
Zalinui ir Povilui Končiui — 
prisiuntusiems piniginę dova
ną ir kartu išreikštą nuoširdų 
supratimą, man esant ligoje, 
tariu nuoširdžiausią — ačiū.

Jūsų nepažįstamoji —
Aid. Paukštaitienė. 

Hospital, 3674 Urbain Str., 
Montreal.

* * *
Reiškiu nuoširdžiausią pade 

ką už sudarymą garantijų at
važiuoti į Kanadą Kanados 
lietuviams farmeriams, bei vi
siems, kurie prisideda prie mū 
sų įvažiavimo į Kanadą.

Tariu nuoširdų ačiū Belgi
jos lietuvių angliakasių vardu.

Jonas Zaleckis.
* * *

Negaliu viešai nepadėkoti 
dailinikui Juozui Akstinui už 
puikų meno kūrinį (Rugiapjū
tės vaizdas Lietuvoje), nors ir 
labai intyviai man, sukaktuvių 
proga, įteiktą. Dailininko au
kojimasis ir gilus jo nuoširdų 
mas man sudarė tikrai męįver- 
tinamą staigmeną, kuri gra
žiai papuošė mūsų namo sve
čių kambarį, lietuvišku meno 
kūriniu.

Taip gi buvau nustebintas 
p. V. Juknevičiaus puikiai iš
pildytu foto portretu ir tikrai

gražiu sumanumu, p. Juknevi
čių atestuojančiu, Ikaip profe
sionalą fotografą, iš geriausios 
pusės, nes jis iš kažin kada pri 

' puolama proga darytų nuožrau 
kų, meistriškai sugebėjo pri
taikyti portretą tinkamam mo
mentui — sukaktuvėms. Nuo
širdžiai dėkoju ir džiaugiuosi, 
kad Montrealis turi jau savo 
fotografą lietuvį, kuris daro 
meistriškas nuotraukas.

Be to, nuoširdžiai dėkoju 
„NL“ sukaktuvių proga mane 
asmeniškai sveikinusiems Mie
liems Skaitytojams ir Bendra
darbiams ir prašau man atleis 
ti, kad dėl daugybės neįstengiu 
kiekvienam padėkoti skyrium.

Jūsų J. Kardelis.
PADĖKA PONUI JONUI J. 

JUŠKAIČIUI.
Dėl klimatinių ir kitų sąly

gų Brazilijoje lietuviams gy
venimas yra nelengvas. Pono 
Jono J. Juškaičio, manęs visai 
napažįstančio, pastangomis 

man buvo sutvarkyti imigraci
jos dokumentai iš Brazilijos į 
Kanadą per palyginamai trum 
pa laiką. Atvykus man į To- 
lonto, Kanadoje, Jis man taip 
pat visokeriopai padėjo įsikur
ti. Už Ponp Jono J. Juškai
čio parodytą gerą širdį aš Jam 
tariu nuoširdų lietuvišką ačiū.

Juozas Aukštakalnis.
Toronto, Ontario. Canada.

sirinko į parapijos salę. Šią 
minėjimo dalį atidarė p. G. 
Ruginis ir pakvietė ALOK pir 
mininką, p. V. Ignaitį įkaityti 
paskaitą.

P. V. Ignaitis meistriškai 
paruoštą savo paskaitą, papil- 
clydamas p. G. Melnyko monta 
žu iš „Partizanų Užrašų“, su
gebėjo publiką atitolinti nuo 
kasdienybės ir mintyse perkel
ti į juodu šydu 
Golgotos kelius 
vynę.

Pabaigai, p.
gražiai padeklamavo partiza
nų eilėraštį, „Pavergtai Tėvy
nei“.

Po programos padaryta rink 
liava Tautos Fondui ir surink
ta 140,26 dol.

apsigaubusią, 
einančią Tė-

A. Rickaitė
Telef.: HE 0106

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

GAMINAME VISOKIOS RŪŠIES VALGĮ.
Tautiečiai kviečiami atsilankyti ir įsitikinti. 

SAVININKAI BR. JOCAI.

J. Ž.

PAJIESKOJIMAI
— Antanina VinicĮkaitė, jieš 

ko Genutės Sabonytės, iš Kai
šiadorių miesto, paskutinį kar 
tą matytos Kybartuose liepos 
mėn. 1944 m.

Ją pačią, arba žinančius, 
prašau pranešti šiuo adresu: 
Antanina Vinickaitė, Marshall 
str., Hanover, Ont., Canada.

— Prašoma atsiliepti Vero
nika Blaževičiūtė, gyvenusi 
Wunsiedel lagery Vokietijoj, 
U. S. A. zonoj, atvykusi į Ka
nadą 1948 m. Pajieško Vero
nika Arelytė - Koženiauskienė, 
Monte Crescent, 13, Moe, Vic. 
Australia.

— Jieškoma Lucyna Klott, 
į Kanadą atvykusi 1949 metais. 
Rašyti: Voja Stefanovicz, 132 
Macaulcy St. East, Hamilton, 
Onjt.

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

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

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

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

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co.
1 Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

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

TR. 7849.

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APSIDRAUSKIM ŠIANDIEN

Alb. NORKELIŪNO AQENTUROJE
MONTREAL ENTERPRISESREG'D.

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

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

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

Telefonas: CL 2363.

C.E. DUP RAS
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. YO 0529

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk_ Blvd Vjlle Emai d, Montreal, Tramvajus 36

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL ALTO COLLISSION
G K E R A 1T 1 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.

Įsigykite virimo knygą
“TAUPIOJI VIRĖJA*
Knygą paruošė 

B H. Maciulytfi- 
augirdienė.
“TAUPIOJI VI

RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj —— ■» 
pačios autorės išbandytų. Jo
ja 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.

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal 

Telef.: TR 5535.

RENE BOD RD AGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČ1DKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ !R VYRIŠKŲ 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
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AYOWtIreAL
ATIDARYTAS PIKNIKŲ SEZONAS

Joninių sekmadienį, Ville 
Lasalle, už Golfo lauko, Ikaimy 
nystėje tos vietos, kur pernai 
buvo piknikų — gegužinių vie
ta, atidarytas šių metų Mont 
realio lietuvių pipietinių va
sarinių subuvimų sezonas.

Vieta labai graži — vaisme
džių sodas; daug pavėsio, nes 
aplinkui daug: augštų medžių, 
o pačioje piknikų vietoje — 
daugybė vaisiais gausių obelų.

Šiemet padaryta didelė šo
kiams aikštelė. Lietus buvo 
sutrukdęs padaryti suolų ir ki
tų patobulinimų, kurie numa
tyti atlikti šią savaitę.

Į atidarymą buvo susirinkę 
daug žmonių. Šiemet daug 
naujų tautiečių yra atvykusių 
iš užjūrių. Šiemet subuvime 
lankėsi iš Šveicarijos atvykęs 
adv. p. Truska su Ponia, iš Pa 
ryžiaus atvykęs p. Jasėnas ir 
dailę Paryžiuje studijavęs p. 
Stankevičius; iš Vokietijos at 
vykęs p. J. Vilčiauskas. Gegu
žinėje lankėsi iš Sudburio ka
syklų p. VI. Giedrikas, kuris 
pranešė, kad Inco Co Sudbury 
Mine priima darbininkus, ku
riems pradžioje moka po 1,54 
et. už darbo valandą, o po 
dviejų savaičių — 1,68. Darbo 
pasiūlų ir pranešimų apie dar
bus buvo ir daugiau. P. J. Pa- 
roj'us pranešė, kad darbinin
kus priima į lėktuvų fabrikus. 
Jis davė ir smulkesnių nurody 
mų, kas ir kaip reikia daryti, 
xrorint ten gauti darbo.

Atidarymo žody buvo paša 
kyta, kad piknikai ruošiami 
norint suteikti tautiečiams ga
limybę atsikvėpti tyru užmies
čio gamtos oru, susitikti, susi
žinoti ir, kiek sąlygos leidžia, 
pasišokti, Įkas to nori. Be to, 
gauti paramos „N L” leidimui. 
Šiemet piknikų vieta ir įrengi
mai atsiėjo per 400 dol., — to
dėl piknikų lankytojai prašom, 
atsižvelgiant į tai, aukoti ne
mažiau kvoderio, o vaikai nie
ko neaukoja.

Piknikai dabar vyks kas sek
madienis, po pamaldų.

JONINĖS PARAPIJOSE
Abiejų Montrealio lietuvių 

parapijų klebonai yra Jonai, ir 
abiejose parapijose buvo su
ruoštos Joninių vakarienės, ku 
rių metu pagerbti klebonai. 
Aušros Vartų parapijoje Jonų 
vakarienė buvo šeštadienį, o 
Šv. Kazimiero parapijoje Jonų 
vakarienė buvo sekmadienį. 
Abi vakarienės praėjo gražiai.

Montrealis Jonines švenčia 
kasmet iškilmingai, ir šiemet 
mieste įvyko didelis paradas- 
reisenos. Joninių išvakarėse 
buvo leidžiamos raketos, 
mi fejerverkai.

GERAI MOKOSI 
JAUNIMAS

Jau pasibaigė šių metų moks 
las mokyklose. Visa eilė mū
sų jaunimo mokosi labai gerai. 
Daugelis per metus išeina po 
du skyrius, kaip sakoma, šoks 
ta per skyrių. Kiti mokosi pir 
maišiais mokiniais. Bendrai 
lietuvių vaikai Montrealio mo 
kyklose moksle pirmauja. Štai 
keli pavyzdžiai: S. Pakulytė 
peršoko iš 5 į 7 skyrių; V. Ši- 
pelis pernai peršoko iš 3 į 5, 
o šiemet iš 5 į 7 sk.; A. Gra
žys peršoko iš 4 į 6 sk.; pir-

maišiais mokiniais eina R. 
Knystautas, Ilona Pilipaitytė, 
N. Kličiūtė, E. Rupšytė, Jonas 
Grigelis, A. Vičas ir kiti. 
Ina Šipelytė perėjo į 2 gimnazi 
jos klasę, o Algis Kličius — į 
4 kl. Visi jie yra pirmieji mo
kiniai mokyklose. Be to, kai- 
kurie jų, be bendrojo mokslo, 
dar mokosi ir fortepijonu skam 
binti, kaip Šipelytė, Pakulytė 
ir Rupšytė. J. Grigelis Mai»- 
razzos muz. mok. pirmuoju 
baigė 2-ją akordeono klasę, o 
A. Vičas — antruoju.

NAUJOS POROS.
Birželio 16 d. Šv. Kaimiero 

bažnyčioje klebonas kun. J. Bo 
binas sutuokė senųjų emigran 
tų dukrą Jadvygą Rekstytę su 
naujai atvykusiu Vincu Seniu 
nu. Gražios povestuvinės vai
šės įvyko pp. Reksčių namuo
se. Jaunavedžiai povestuvinės 
kelionės išvyko į Niagarą Falls, 
prie Niagaros krioklių.

Kazimieras Merkevičius šeš 
tadienį Šv. Kazimiero parapi
jos bažnyčioje susituokė su 
Ona Jakūte.

Laimingo jaunoms poroms 
gyvenimo!

SLA KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

Šį sekmadienį, įvyksta 
123 kuopos susirinkimas
librord 377, tuojau po pamal
dų. Nariai, ypač nesusimokėję 
nario mokesčių, prašomi būti
nai atsilankyti ir susimokėti.

GRIPAS TEBEKANKINA 
ŽMONES

Gripo epidemija paskutiniu 
metu pasireiškia labai žiauriai. 
Daugelis, kas suserga, gauna 
komplikacijų, 
tu

SLA
Wil-

me

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

Paskutiniu 
serga p. Pacevičiūtė.

KRIKŠČIONYS — 
TREMTINIAI.

Įdomių pažiūrų pasireiškė 
protestantų United Church or 
ganizacijos konferencijoj 
Montrealy. Vienas pastorius 
pareiškė, kad tikri krikščionys 
esą „maži tremtinių būreliai 
nesvetingame pasaulyje“. Ki 
tas sakė, mūsų laikotarpio žmo 
nės apie krikščioniją teturi tik 
tielk nuovokos, kad „girdėję 
skambinant, bet nežino kur“.

MONTREALIO - TORONTO SKAUTŲ STOVYKLA.
Kaip jau žinoma, šį šešta- tiesiai atves prie palapinių. De 

dienį, sekmadienį ir pirmadie 
nį Vaudreuil vietovėje yra ren 
giama skautų stovykla. Kiek
vienas skautas su savimi pri
valo pasiimti šiuos reikmenis: 
dvi šiitas antklodes, šiltą megz 
tinį, maudymosi kelnes, šaukš 
tą, šakutę, puodelį, dubenėlį, 
rankšluostį, muilą ir tt. Taip
gi patariama turėti lengvą liet 
paltį.

Skautai vyčiai ir skautai iš
vyksta penktadienio vakare. 

Jie renkasi C. N. R. Central 
stotyje !) vai. vakaro. Jūrų 
skautai vyksta arba savo laivu 
arba kartu su skautais vyčiais.

Vilkiukai išvyksta šeštadie 
nio rytą. Jie renkasi Aušros 
Vartų Parapijos salėje 9 vai. 
ryto.

Nurodytas laikas yra vasa
ros laikas.

SKAUTŲ TĖVAMS.
Skautų tėvai ir globėjai, no 

rintieji aplankyti bestovyklau 
jančius skautus ir skautes, o 
taipogi ir patys maloniai pra
leisti sekmadienį, gali į stovyk 
los vietą atvykti sekančiais 
traukiniais: C. N. R. Central 
stotis — 8.45 ir 9.25; C. P. R. 
Windsor stotis — 8.15, 9.10, 
9.45 ir 12.00. Nurodytas lai
kas yra vasaros laikas.

Kadangi stovykloje pamal
dos yra numatytos 10.00 vai., 
tad norintiems į jas suspėti 
tektų naudotis C. N. R. linija, 
iš kurios stoties traukinys iš
eina 8 vai. 45 min. ryto.

Abu traukiniai atveža į tą pa 
čią Vaudreuil stotį, esančią už 
2 mylių nuo stovyklavimo vie
tos. Pačią stovyklą galima 
lengvai pasiekti sekančiai: iš 
ėjus iš stoties, eiti St. Charles 
gatve šiaurės link ir priėjus 
kairėje pusėje stovinčią bažny 
čią, sukti tuoj pat dešinėn ir 
visą laiką laikytis dešinėje pu
sėje esančių ežerų. Šis kelias

šinėje pusėje bus įsikūrę skau 
tai, o kairėje pusėje — skau
tės. j

Kitas, dar lengvesnis, sto
vyklos pasiekimo būdas yra 
taxi, kuris nuo stoties iki sto
vyklos nuveš už 25 centus as
meniui. Kelionė traukiniu į 
abu galus kainuoja 1.30 dol.

Montrealio Skautų Tuntas.
IŠ SKAUČIŲ GYVENIMO.
Šių metų birželio 30 ir liepos 

1 ir 2 dd. įvyksta Kanados ra' 
jono skaučių vadovių, slkauti- 
ninkių ir vyr. skaučių suvažia
vimas. Vieta yra Vaudreuil — 
20 mylių nuo Montrealio.

Suvažiavimo tikslas — ap
žvelgti ir išnagrinėti tai, kas 
padaryta; pramatyti ir aptarti 
ateičiai planus. Suvažiavimo 
metu bus pravedami pašneke
siai skautiškų žinų ir idealiz
mo dvasios atnaujinimui ir pa 
gilinimui.

Suvažiavimas vyksta ten 
pat ir tuo pat metu kaip ir 
Montrealio ir Toronto brolių 
stovykla. Sesės kviečia mont- 
realiečius sekmadienį atsilan
kyti ir savo nuoširdumu prisi
dėti prie šių stovyklų pasise
kimo.

Pirmadienį, liepos 2-rą die
ną suvažiavimas bus užbaig
tas skaučių radijo valandėlė, 
kuri bus perduodama per C. K. 
A. C. radijo stotį 10 vai. 30 m. 
vakaro banga 730.

Kanados Rajono Seserijos 
Vadeivė.

SKAUTŲ TĖVŲ, GLOBĖJŲ 
IR RĖMĖJŲ KOMITETAS, 
maloniai kviečia tėvus, rėmė
jus ir visus lietuvius, paremti 
moraliai mūsų skautus, aplan
kant juos stovykloje.

Suinteresuotieji eikskursija 
teiraujasi telefonu: TR 2859 
arba 1271 Allard Ave., Ver
dun.

A. PAULAITIS — MAGISTRAS.
Toronto Universitetas sutei

kė Artūrui Paulaičiui humani 
tarinių mokslų magistro laips 
nį. Naujasis magistras yra 
kilęs iš Mažosios Lietuvos ir 
studijavo germanistiką. Jo 
įteikta disertacija 1949-50 
mokslo metais profesūros buvo 
atmesta. Bet jis nenusiminė. 
Su charakteringu prūsų lietu
viams atkaklumu ir užsispyri 
mu jis tęsė studijas, pakartojo 
kursą ir šiais metais atsiekė 
savo tikslą. Tai pukus pavyz
dys ir kitiems studentams, 
kaip pav. A. B. kt., kurie šie
met egzaminų nestojo laikyti.

ŠAUKIAMAS SPAUDOS 
BENROVĖS „NEPRIKLAU SOMA LIETUVA“ AKCI

NINKŲ SUSIRINKIMAS
Liepos mėn. 7 dieną 6 vai. 

vakaro, 7564 Lasalle Biv., Vii 
le Lasalle, priešais 1 Avė, ats
kirame namely, kviečiamas 
spaudos bendrovės „Neprik
lausoma Lietuva“ visuotinis 
metinis šėrininkų - akcininkų 
susirinkimas.

pamirški savo lopšio — Lietu
vos. B. S. Vidugiris.

ATVYKO IŠ PIETŲ 
AMERIKOS

Paskutiniu metu pagyvėjo 
emigracija iš Pietų Amerikos 
kraštų į Kanadą. Šiomis die
nomis į Torontą ir kitas Onta 
rio vietas iš Brazilijos lėktuvu 
atvyko trys lietuviai: Ignas 
Slapšinskas, Antanas Masiulis 
ii Juozas Aukštikalnis.- Jie vi 
si trys yra tremtiniai, kurie iš 
Europos po paskutinio pasauli 
nio karo išvykę į Pietų Ameri 
kos kraštus. Jie pareiškė, kad 
gyvenimas tropiniuose kraš
tuose yra sunkus ir lietuviai 
mielai vyksta į Kanadą, jeigu 
tik atsiranda kvietėjų, kurie 
parūpina darbo ir buto garan
tijas. J. J. J.

SUNKIAI SUSIRGO.
P. Jonas Gurklys, gimęs Lie 

tuvoje, 1893 m., atvykęs Kana 
don prieš 4 metus ir dirbęs 
Paymaster Mines, pavojingai 
serga Toronto General Hospi
tal.

Jis turi brolį ir pusbrolį Ot 
tawoje ar Toronte. Jie malo
niai prašomi susisiekti su To
ronto General Hospital.

Jeanne Larcher.
Timmins.

DR. KAŠKELIS 
SUSITUOKĖ

Dr. Kaškelis susituokė su p. 
Vyšniauskaite. Jie pasinaudo
jo civiline metrikacija, kurios 
įstatymas neseniai buvo pri
imtas Ontario- provincijos par
lamento. Naujai šeimai linki
me gražios ateities.. (Kor.).
PRAMONĖS IR PREKYBOS 

PARODA
gegužės 28 d. iki bir- 
d. Toronte vyko ket- 
Kanados tarptautinė 

pramonės ir prekybos paroda. 
Joje buvo išstačiusios savo pro 
duktus ir gmnuis 28 valstybės. 
Pirmą kartą joje dalyvavo Iz 
raelio, Japonijos, Meksikos ir 
Belgijos Kongo firmos. Bet 
iš kitos pusės nebuvo matyti 
praėjusių metų dalyvių: Če
koslovakijos, Jugoslavijos, In
dijos, Ispanijos, Portugalijos, 
Kubos, Gvatemalos ir kitų. 
Vienas iš pagrindinių parodos

DARBŠČIAM STUDENTUI 
PASKYRĖ STIPENDIJĄ.
Toronto Universiteto Pri

taikomųjų mokslų ir Inžineri
jos Fakultetas paskyrė E. L. 
Čiuplinskui „Boiler Inspection 
and Insurance Company” sti
pendiją 1951-1952 akademi
niams metams. Coll. Čiuplins- 
kas išlaikė trečiųjų metų me
chaninės inžinerijos egzami
nus su pasižymėjimu šį pava
sarį. Tame pačiame fakultete 
egzaminus išlaikė G. M. P. Šer 
nas, K. Astravas ir A. Jazbu
tis. Paskutinysis egzaminus 
išlaikė taip pat su pagyrimu.

Jonas J. Juškaitis.
DIPLOMUOTA FILOLOGĖ.

P-lė Stasė Apanavičiūtė, dir 
busi tremties gimnazijoje — 
anglų kalbos mokytoja, vėliau 
studijavusi vokiečių universi
tete, JAV baigė filologijos ir 
istorijos studijas.

Šiomis dienomis atostogau
ja pas savo motiną Toronte. 
Džiugu sulaukti svečių, o ypa
tingai tų, kurie ryžosi pasiek
ti mokslo ir tikslą pasiekė. 
Džiaugiasi jos mama ir sesu
tė sulaukusios ją grįžtančią su 
diplomu. Tuo džiaugsmu ture 
tume gyventi visi, nes pasiek
tas mokslas yra turtas visos 
tautos, kuris bus perduotas 
ateinančioms kartoms, kad mū 
sų žemėje būtų šviesiau ir ge 
riau. — Tegu tik greičiau atei
na mūsų sugrįžimo valandos į 
gimtinius namus. Mes tikime, 
kad sugrįžimo valandą nesvy
ruosi: grįžti ar ne, bet ten bū 
si, kur Tavo darbo pareikalaus 
Tėvynė.

— P-le, Stase, gal dabar ne- tikslų, tikimasi aplankys apie 
turėsi sąlygų dirbti tik lietuvių 40,00*0 biznierių, parodyti pa
rautai. Dirbki bendrosios žmo- sauilui Kanados eksportinius 
nijos naudai ir niekuomet ne- gaminius ir Žaliavas. JJJ.

Nuo 
želio 8 
virtoji

kvietimą, prie kurio pridėti 
įgaliojimui surašyti blankai. 
Prašome tuos blankus užpil
dyti ir prisiųsti, kam žinomas 
įgaliojamojo adresas, jam tie
siai, o kieno adresas nežino
mas, įgaliojantis akcininkas ga 
Ii įgaliojimus siųsti Sp. b-vės 
„NL“ adresu (7722 George 
St., Ville Lasalle, Montreal, 
P. Q., Canada). Jeigu kas 
nors iš akcininkų - šėrininkų 
dėl kurių nors priežasčių nėra 
gav^s kvietimo ar įgaliojimo 
blanko, prašomas pasinaudoti 
šiuo žemiau dedamuoju teks
tu ir savo ranka surašyti įga-

POLITINIS VEIDRODIS.
(.Atkelta iš pirmo psl.) 

rika turėtų primokėti apie mi 
bardą dolerių savo sąjunginin
kams, kad išlygintų jiems su
sidarančius nuostolius.

Tarp kita ko, toks prekybi
nis emoargo visiškai sugriautų 
JAV, britų ir prancūzų Berly
no sektorių ekonominį gyveni 
mą. Daugelis Vakarų Berly
no pramoninių krosnių degina 
išimtinai rudąją aiijglį gauna
mą vien Lenkijoj ir rytų Vo
kietijoje. ,

Už uždangos.
Europos satelitiniuose kraš 

tuose rusai jau prailgino aero
dromų bėgimo takus tiek, kad 
iš jų gali kilti naujausi rusų 
sprausnuniai bombonešiai.

Italija paprašė Indijos, kad 
ši tarpininkautų J) as Kinijos 
raudonuosius, kad oūtų paleis
ti šeši Pekinge suimti italai.. 
Indija atsisakė, nes Italijos 
vyriausybė nepripažįstanti Ki
nijos Tautinės Respublikos.

Teherano ginčas.
Irano ginčą aukština neskel

biamas, oet (kartus nesuitiki- 
mas tarp Šacho ir vienos svar
biausios politinės asemenybės, 
anksčiau buvusio min.. prminin 
ko Ahmad Ghavam. Kai ku
rie jaučia, kad Ghavam yra 
pats tinkamiausias žmogVs, ku 
ris sugebėtų perimti krašto 
vidaus vairą. Tačiau šachas 
Ghavam nepasitiki, bijodamas, 
kad Ghavam galįs pats pasi
skelbti šachu ir net Persijos 
respublikos vadovu.
Palauksimu kas bus Ispanijoje.

JAV vadovaują kariai sulai- 
ros maudyklės, patogus priva- kė savo pastangas, kad Ispani 
žiavimas automobiliu arba au ja būtinai būtų priimta į At- 
tobusu. Prieinamos kainos. lanto Pakto valstybių derinį.

Teirautis pas J. Adakauską Prieš pradėdami brangų Ispa-
tel. HE 2230 (Montreal). nijos armijos perginklavimą^amumaj ‘ tai"Ispanijos katali- 3, neaiškių 11.

daro'

Dienotvarkėje Bendrovės 
Valdybos apyskaita, praneši
mai, naujų valdomųjų organų 
rinkimai, sumanymai ir kita.

Visi akcininkai prašomi da
lyvauti. Kas negalės pats su
sirinkime dalyvauti, gali pasi
naudoti teise ką nors iš daly
vaujančiųjų įgalioti. Tam tiks 
lui kiekvienas šėrininkas gavo liojimą, kaip jis čia parašytas:

ĮG ALIA VIM AS.
Aš žemiau pasirašęs............................................................................... ,

(Vardas ir pavardė)

Imigracijos (darbo, buto ga rantijų 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.

JONAS J. JUSKAITIS
gyvenantis

(Pilnas adresas)
šiuo įgaliuoju poną ................................................................

(Vardas ir pavardė įgaliojamojo asmens), 
gyvenantį .....................................................................................

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

IŠNUOMOJAMAS
kambarys Verdune su teise 
naudotis vitruve. Teirautis po 
6 vai. vakaro: 1269 Osborne 
Ave., Verdun.

(Adresas)
atstovauti mane „Nepriklausomos Lietuvos“ Spaudos Bend
rovės metiniame akcininkų susirinkime, įvykstančiame 1951 
m. liepos mėnesio 7 dieną Montrealyje.
Mano akcijų skaičius ............ , jų No. No..................................... ,

REIKALINGA MERGAITE 
arba moteris, lietuviškame res 
torane 727 Church Ave, Ver
dun, Hel. HE 0106.

(Parašas ir data).
B-vės Valdyba mielai patarpininkaus ir įgaliojimus įteilks 

tiems asmenims, kurie busįgalioti.
B-vės Valdyba.

Toje pačioje vietoje, dviem vai. anksčiau, — 4 vai. p. p., 
bus Montrealio Lietuvių Namųakcininkų susirinkimas.

VASAROTOJAMS!
DĖMESIO

Išnuomoja kambarius gra
žioje St, Laurent kalnų vasar
vietėje St. Emile (savaitėmis, 
mėnesiais arba visam vasaros 
sezonui). Gražus ežeras, ge-

INŽINIERIAMS IR ARCHITEKTAMS.
PLIAS Kanados skyriaus 

nariai (ir nenariai inžinieriai 
ir architektai) prašomi užsi
prenumeruoti mėnesinį tech
nikos darbuotojų laikraštį 
„Technikos Žodis“. Prenume 
rata metams 2 dol. (USA dol.). 
Administracijos adresas: Tech 
nikos Žodis, c-o. K. Bertulis, 
1616 So. Christiana Ave., Chi
cago 23, Ill., U. S. A................

PLIAS Kanados skyriaus 
Valdyba.

LEIS VERSLININKŲ 
ADRESŲ KNYGĄ

Toronto Lietuvių Pramoni
ninkų, Prekybininkų ir Amati
ninkų Sąjunga „Verslas“, nu
tarė išleisti atskiru leidiniu vi
sos Kanados lietuvių versliniu 
kų ir laisvųjų profesijų asmenų 
sąrašą su jų adresais. Ši kny-

jie nori palaukti ir pažiūrėti ar 
Franco gali nukreipti dabarti
nę aukšto pragyvenimo lygio 
ir tautinio nep'asitenkinimo 
steikų bangą.

Dinamiškasis darbo minist
ras Jose Giron, kuris palai
ko plačių socialinių reformų 
reikalą, yra kalbama, kad bu
simasis Franko įpėdinis, jeigu 
generalisimo turėtų išeiti.

Kai Ispanijoje prasidėjo ne tų 3, užjūrio nepriklausomųjų ga bus svarbi informacija: ji 
padės šūkiui — savieji pas sa-

kų vadovai nusikreipė nuo 
Franko.

PRANCŪZIJOS PARLAMEN 
TO SUDĖTIS

De Gaull grupės 114, sočia 
listų 104, 'komunistų 100, ra- 
dikalsocialistų 70, jų satelitų 
25, krikščionių liaudies respub 
likonų 81, nepriklausomųjų ir 
dešiniųjų 99, Afrikos demokra

vuosius, bus kelrodis kitiems 
tautiečiams kuriantis versle ir 
palengvins keliaujantiems ap
lankyti savuosius.

Knygoje bus ir skelbimų sky 
rius. Juos rinks „Verslo“ įga
lioti asmenys, pagal iš anksto 
nustatytas skelbimų kainas. 
Apie tai bus paskelbta spau
doje atskirai.

Leidiniui medžiagą rinks 
„Verslas“. Adresas: P. Bud- 
reika, 12 Isabella Str., Toron
to, Ont. Telefonu RA 5803 
galima teirautis 7—10 vai. va
karais.

Prašome visus verslininkus, 
tabako ūkininkus, laisvųjų pro 
fesijų asmenis ir organiacijas 
siųsti „Verslui“ nurodytu ad
resu žinias.

Žinias pageidavimus bei pa 
tarimus prašome siųsi ligi š. 
m. rugsėjo mėnesio 1 dienos.

Sąjunga „Verslas11.
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