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AR KORĖJOJE BUS PADARYTA TAIKA?
IRANO KONFLIKTAS NEAPSIRAMiNA. PREZIDENTO TRUMANO ATSIŠAUKIMAS Į VISAS 

TAUTAS. KOMUNISTAI PRISIPAŽINO MELAGYSTĖJE. KOMEDINĖS BYLOS.
Užsienių politikos klausimai 

praėjusią savaitę sukosi ties 
dviem punktais; Korėjos karo 
paliaubų ir Irano naftos nacio 
nalizavimo konfliktu.

Didelis visiems klausimas: 
ką rusai sugalvojo, kad 

pasiūlė paliaubas?
Juk paliaubas seniai jau siu 

iė Amerika ir Jungtinės Tau
tos, bet niekas į tuos pasiūly
mus nekreipė dėmesio. Ką reiš 
kia dabartinis rusų pasiūly
mas? Tikrą norą susitaikyti? 
Gal raudonųjų kapituliaciją 
prieš JTO? O gal kokius nau
jus kėslus?

įdomiausia, kad šiuose pa
siūlymuose vis dėlto yra šis tas 
ir nauja. Būtent:

Kinijos komunistai prisi
pažino, kad Kinija daly

vauja kare.
Anksčiau Kinijos korųųnis 

tai spyrėsi, kad kare Kinija ne 
dalyvaujanti ir tvirtino, kad iš 
Mandžiūrijos į Korėją eina ne 
Kinijos kariuomenė, bet sava
noriai. ' Tą pat patvirtino Pei- 
pingas ir Maskva. Tokiu bū
du, su Maliko taikos pasiūly
mu ir Mao-Tse-tungo pritari
mu komunistų melas galų gale 
išėjo viešumon. Jie dabar jau 
oficialiai prisipažino, kad Ko
rėjos kare dalyvauja pati ko
munistinė Kinija.

Dabartinė taikos derybų 
padėtis

yra ši: JTO jėgų vadas Korė
joje gen. Ridgway pasiūlė pa
liaubų derybas pradėti šiauri
nėje Korėjoje, Wonsano uoste 
esančiame Danų ligoninės lai
ve. Komunistų Kinijos ir Kū
lėjos karo vadai pasiūlė dery
bas Kaesongo mieste, pietinė 
je Korėjoje, apie 2 mylios nuo 
38 lygiagretės į pietus.

JTO karo vadas pasiūlė lie
pos 5 d., o komunistų karo va 
dai — liepos 10 dieną. Gen. 
Ridgway komunistų siūlymą 
priėmė.

Bet šie paliaubų pasiūlymai 
yra tiktai technikinis klausi
mas, nes karo esmė tuo nesiri
boja. Kaip jau yra pareikšta 
Achesono, karo tikslai yra du 
pagrindiniai: sutramdyti agre
siją ir sujungti Korėją į vieną 
demokratinę valstybę. Todėl 

pagrindiniai derybų 
klausimai 

neišvengiamai atsimuš į šiuos 
ciu klausimus. O kadangi de
rybose dalyvauja Kinijos ko
munistai, tai jie dar iškels jau 
seniau jų keltus klausimus: pri 
imti (reiškia — pripažinti) Ki 
niją Į JTO ir atiduoti Formo
sa. Be abejo, yra ir daugiau Ki 
nijos reikalavimų. Tat, tenka 
labai suabejoti, kad šios dery

• bos duotų laukiamųjų vaisių. 
\ Nebent Maskva suprato, kad 
jai dar per arjksti imtis kon
krečios iniciatyvos dėl Trečio
jo Pasaulinio Karo ir demokra
tinį pasaulį reikia dar išsemti 
demokratinę valstybę. Todėl,

Taika yra galima, jeigu 
Maskva bent laikinai 

kapituliuoja.
Irano konfliktas, nors ir ap

rimo praėjusios savaitės bėgy, 
bet jis ir dabar tebesudaro vie
ną opiųjų tarptautinės politi
kos klausimų

Yra samprotavinąų, kad 
Maskva čia kasa naują duobę, 
kurion suvirtus, gali kilti „nau 
ja Korėja“. Apie tai atsakingi 
Irano vyrai jau prasitarė.

Kaip žinoma, Anglija bylą 
nukreipė į Tarptautinį Haagos 
tribunolą, bet Irano premjeras 
Mossadagh pareiškė, kad Ira

nas Tarptautinio Tribunolo 
sprendimo nepripažins, nešiu 
rint koks jis bebūtų,

Todėl
Irano įvykiai kelia visuoti 

nį susirūpinimą.
Ypač, kad tūlomis žiniomis, 

Rusija prie Irano sienos esanti 
turi sutelkusi kariuomenę. 
Net spėliojama, ar Korėjos pa 
liaubų siūlymu, Rusija nenori 
nukreipti dėmesio nuo Irano 
įvykių ir nukreipusi, padaryti 
ėjimų, kurie gali privesti prie 
naujų konfliktų?

Bet ir kare ir taikoje niekas 
negali pasitikėti komunistų 
siūlymais ir jų veiksmais, nes 
visur jų žygius lydi klasta, ap 
gaulė ir naujos užmačios.

Reikia pažymėti vieną svar
besnių savaitės faktų —

JAV prezidento Trumano

Kaip Rusija stiprinasi Pabaltijo valstybėse 
BERLYNO 
nių, bylojančių apie pernai ru 
denį pradėtą, naują 
ruošimosi aktyvumą 
pajūry.

Kitu rusų oficialiu 
mu išduodama stipri 
port, prie Suomių įlankos, lai
vyno bazė. Baltiskiport ir 
Suomijos jūros tvirtovė Pork 
kala uždaro kelią į Leningra
dą.

Pabaltiečiai vergauja darbo 
batalionuose

Lietuviai, latviai ir estai ka
rinę prievolę atlieka ne rusų 
armijoj, bet darbo batalionuo 
se. Vien bolševikų sūnums 
leidžiama armijoj atlikti kar. 
prievolę. 1944 m. rudens ofen 
zyvoj dalyvavęs „estų korpu
sas“ likviduotas, o karininkus

POSĖDŽIAUJA ŽALIASIS INTERNACIONALAS.
Rūpinamasi stipendijomis studentams.

naują greičio rekordą: per va
landą nuskrido 1.320 mylių. 
Tokio greičio nėra pasiekęs dar 
nė vienas kitas lėktuvas. Šis 
bandymas kol kas laikomas pa 
slaptyje.

CIGAREČIŲ ŠMUGELIS.
Kanadoje cigarečių pokelis 

43 centai, New Yorke — 20. 
Todėl padidėjo cigarečių šmu 
gialiavimas. Pereitą savaitę 
Kanados pasienio policija su
gavo du amerikonu iš Platts
burg, N. Y., kurie automobiliu 
šmugeliavo Kanadon šimtą 
tūkstančių amerikoniškų ciga- 
reičų. j

— JAV aukštasis kamisaras 
Vokietijoje John J. MacLoy nu 
mato atsistatydinti ateinanti 
rudenį. Panašu, kad jis būsiąs 
pakeistas ambasadoriumi.

— New Yorke didžiosios 
krautuvės pradėjo savotišką 
karą — kainų nukirtimo karą. 
Pirkėjų minios nudžiugo ir nu 
šlavė kai kuriem 
lentynas.

— Po dviejų metų tyrinė
jimo tam tikra komisija įtei
kė Kanados vyraiusybei pro
jektą, pagal kurį būtų sudary
tas kultūros fondas remti uni 
versitetus, muziejus, knygy
nus, radiją ir televiziją, tikslu 
apsaugoti bei plėtoti kanadie- 
tišlką kultūrą.

— JAV karo min. Maršalas 
pareiškė, kad per metus JAV 
oro jėgos padvigubėjo: iš 48 
pakilo į 80 oro brigadų.

— Į vak. Berlyną pabėgo 
dar 22 1. policininkai.

Birželio 26 d. New Yorke po 
sėdžiavo Tarptautinės Valstie 
čių Unijos (Žaliojo Internacio 
nalo) New Yorko Skyrius.

Pirmininkavo skyriaus pir
mininkas (pirmininkauja 'kas 
trys mėn. iš eilės) Dr. Feodor 
Hodža Slovakijos agrarinės 
partijos atstovas, sekretoriavo 
Grigor Tashkovich, Jugosla
vijos Valstiečių S-gos ats. Da
lyvavo : Hassan Dosti Albani
jos Agrarinės partijos at., Dr. 
Sabin Manila, Tautinės Rumu 
nijos Valstiečių S-gos at., Bo- 
humil Soumar, Čekoslovakijos 
Respublikos Agrarinės Parti
jos at„ Blazo Vuchkovich, Cro 
atijos Valstiečių partijos at. ir 
iš lietuvių pusės Vaclovas Si
dzikauskas ir Juozas Audėnas.

Buvo išsiaiškintas klausimas 
ir galimybės gauti stipendijas 
mūsų studentams, studijuojan 
tiems agrarinius klausimus J 
AV. Tokios galimybės atsiran 
da, kadangi JAV yra surasti 
kapitalai ir lėšos paruošti lais
vos iniciatyvos ir laisvo demo 
kratinio galvojimo žmones, ku 
rie vėliau Europoje bet kuria
me krašte būtų nelyginant mi
sionieriai ne tik dirbti techni
kinį ir p'rofesinį darbą, bet kar 
tu būtų demokratinės ir libera 
lines minties skleidėjai.

Dr. Sabin Manila, referavo 
klausimą „Valstiečių sąvoka 
JAV“. Prelegentas pasisakė, 
kad amerikiečių tarpe valstie
čio sąvoka daug kur nelabai 
suprantama; net ir Europoje 
ne visose tautose ji visai tą 
patį reiškianti. Nusistatyta 
kiekvienai grupei pagalvoti ir 
ateiti su savo pasiūlymais, 
kaip būtų priimtiniau valstie
tis išversti į anglų kalbą.

Ateinančiame posėdyje nu
matyta panagrinėti JAV užsie 
nio politiką ir Europos valstie 
čių uždavinius.

NEPAPRASTAS GREIČIO
REKORDAS

„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

Amerikos lėktuvas, pakilęs Į jr jau prisiuntė „NL“ bendro- 
70.000 pėdų aukštį, pasiekė vės šėrų-akcijų, statybos reika

kreipimąsi j pasaulio 
tautas.

Trumanas, akivaizdoje Jung 
tinių Amerikos Valstybių 175 
metų nepriklausomybės sukak 
tuvių, suminėjo JAV konstitu 
cijos principus: visi žmonės 
gimsta lygiais ir jiems Dievo 
duota lygi gyvybės, laisvės ir 
laimės siekimo 'teisė. „Mes 
duodame iškilmingą pasižadė
jimą“, — pareiškė Preziden
tas, — „kad nuoširdžiai bend
radarbiausime su visomis pa
saulio tautomis, gerbsime jų 
teises, kaip ir teises kiekvieno 
žmogaus, kad jis būtų laisvas 
nuo baimės ir turėtų sąlygas 
siekti, medžiaginio ir dvasinio 
gerbūvio“. Prezidento Tru
mano žodis gražiai formuluo
tas ir buvo tvirtas.

LĖKTUVU IŠ
su gen. Parm priešaky ištrė
mė Į Rusiją.

Ruošiami kariniai uostai.
1950. IX. 22. Leningrado ra 

dijas pranešė, kad baigti Lie
pojos uosto darbai. „Tai yra 
moderniškiausias uostas pašau 
ly ir sovietų technikos šedev
ras!“ — gyrėsi-rusai. Šis pra
nešimas sudaro vos dalelę ži-

no-

Vajus „N. L.“ būstinei
lams, pirkimus. Štai ir jų 
rašo tesinvs:
212. Pakalnis Antanas,

Toronto, Ont. ...10,—

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

Sp. b-vė „N L“ ir KLCT.

są-

Žmonijos pasipiktinimą 
sukėlė nauji (komunistų 

teismai.
Budapešte arkivyskupas Gro 

esz nuteistas 15 metų kalėti, o 
kun. Vezer, kuris apkaltintas 
komunistų žudymu, — mirti.

Prahoje United Press ko
respondentas Oatis taip pat 
turi komedinę bylą, kurioje, 
žinoma, bus „prisipažinęs“ ir 
bus nuteistas. Šiars ir kitas 
komedines bylas gražiausiai iš 
aiškino rusai ir kiti, buvę ko
munistai ir patyrę Rusijos so
vietinio „rojaus“ malonumus. 
Bet komunistams šios bylos 
reikalingos ne užsieniams, bet 
vidaus reikalams: inscenizuo
ti didelius demokratijų „nusi
dėjimus“ ir įbauginti paverg
tus žmones tyliai vergauti ir 
nesipriešinti okupacijai.

iš arinio 
Baltijos

raneši-
Jaltiski

Laivų statyklos.
Didžiosios laivu statyklos 

tebėra Leningrade ir jo ajjylin 
kėj, bet karinio laivyno remon 
to dirbtuvės perkeltos į Tali
ną. Išvengti nepageidaujamo 
naftos tiekimo nutraukimo, iš 
Estijos nafta turtingų ^kalynų, 
į vakarus nuo Narvos, į Taliną 
nutiesė naftatiekį. (Per me
tus pelnoma 450.000 to naf
tos).

Ginkluojamos Baltijos salos.
1950 m. liepos mėn. Lenin

grado profesoriaus Deskin va
dovaujama ikomisija pradėjo va 
karinės pajūrio dalies ir aplink

ĮSTEIGTAS SOCIALISTINIS INTERNACIONALAS
Frankfurte 21 valstybės ats 

tovai sudarė socialistinį Inter
nacionalą, kuris atstovauja 10 
mil. narių. Priimta rezoliucija, 
kurioje užginamas demokra
tinių valstybių susirūpinimas 
gintis nuo sovietinės agresijos; 
smerkiama vergiją nešanti po
licinė sovietinė santvarka ir 
reikalaujama darbo žmonėms 

gaminiams laisvės, teisių ir gyvenimo są
lygų gerinimo.

— Jugoslavijon pabėgo nau 
jas albanų būrys, kurio žmo
nės pasakoja, kad Albanijoje 
siaučia teroras, viešpatauja ru
sai ir žmonės laukia pervers
mo.

— Burmos valdžiai pasida 
vė komunistų vadas ,su 300 ko 
votojų. Jis pareiškė, kad 
munizmas — tai apgaulė, 
komunistai viena kalba, o 
ta daro. į

— Vengrija JAV įteikė 
tą, kurioje reikalauja atšauk
ti tris atstovybės tarnautojus,

ko- 
nes 
ki-

POLITINIS VEIDRODIS
naujausi NEWSWEEK perlskop

būtų leista turėti taktinę karo 
aviaciją — 600 naikintojų. Di 
vizijų numatoma 12; kiekvie
noje divizijoje po 15.000 vyrų.

Tačiau nemanoma, kad vo
kiečių apginklavimas prasidė
tų anksčiau, negu 1952 m. 
pradžioje. Kai kurių svarbių 
sprendimų buvo laukiama iš 
Prancūzijos rinkimų, bet da
bar Vašingtone ir Paryžiuje 
stebimasi, ar tik anglai nepra
šys palaukti po to, kai ten 
įvyks numatomi rinkimai.

Šaukiasi pagalbos
Indokinijos raudonieji prisi 

pažįsta, jog jie turi pakanka
mai bėdų, kad prancūzai pra
dėjo gauti JAV karinę paramą. 
Tikima, kad jie kreipsis į Pe
king^, prašyti paramos, kad ga 
lėtų priešintis. Pagal paskuti
nius pranešimus raudonieji 
kinai šį prašymą atmesią.

Scotland Yard tikrina pra
nešimus, kad studentų teroris
tų grupė Anglijoje verčia ga
niečius studentus mokėti pri
valomus mokesčius, paremti 

jėgaines. ■ Kinijos raudonuosius.
Viduriniųjų Rytų intrigos.
Turkijos vyriausybė kaltina 

Angliją, kad ši tur būt kliudan
ti Ankarai tapti Atlanto Pak
to nariu. Šiuo metu Turkijo
je prasidėjo karšta antibritiška 
spaudos kompanija.

Egipto sostinėje Kaire bu
vo susektas platus klastojimo 
žiedas, teikiąs padirbtus doku 
mentus Egipto politinėms par 
tijoms. Ten taip pat buvę 
klastojami antibritiškoms nuo 
laikoms sukelti faktai.

Už paslaptingumo šydo
Pagal Londono stebėtojus, 

Guy Burgess - Donald Mac 
Lean dingimas turi kai kurių 
panašių bruožų su Alger Hiss 
atveju. Tikima, kad vienas ar 
abudu dingę britų diplomatai 
buvę grąsinti, kad būsią iškel
ti kai kurie jų veiksmai, įvykę 
prieš keletą metų.

Štai tikroji priežastis, kodėl 
Vašingtonas taip susirūpinęs 
savo per klaidą Čekijoje nusi
leidusiais dviefn sprausminiais 
naikintojais: esą šios mašinos 
buvusios aprūpintos naujau
siais ultra paslaptingais pabūk 
lų matomumo ir radaro grei
čio suradimo įtaisais. Čekai 
šiuos lėktuvus išmontavę ir 
svarbiąsias dalis nusiuntę į 
Rusiją.

Malikas padeda Trumanui
Maliko pasiūlymas sustab

dyti karo veiksmus Korėjoj, ar 
jis būtų tik propagandinis triu 
kas, ar šiek tiek rimtesnis ban 
dymas susitarti su Vakarais, 
vis tiek daug padėsiąs Truma
nui, pateisindamas jo pastan
gas apriboti Korėjos konflik
tą tiek, kad jis neišsiplėstų į 
III-jį Pasaulinį karą. Dauge
lis balsuotojų šiame Trumano 
siekime įžiūrės daug preziden
to nuoširdumo ir tai padės su 
medžioti balsuotojus.

Bradley lieka JŠ V-kas
Aukštieji karininkai yra la

bai patenkinti gen. Bradley 
sprendimu likti JAV Jungtinių 
Štabų (JŠ) V-ku. Nė viena 
tarnybų nenorėjo, kad šis sui- 
sigyvenęs vienetas suirtų. 
Tačiau š. m. rudenį, kai karo 
aviaciją paprašys padidinti sa
vo jėgas, šis darnus sugyveni
mas būsiąs išstatytas kitiems 
bandymams. Mat, Laivynas 
ir Armija bijo, kad Aviacijos 
plėtimas atsilieps ^kandžiai į 
jų biudžetą.

Vokiečių Karo Aviacija?
Sąjungininkų, Vakarų Vo

kietijos komitetas, svarstęs Vo 
kietijos apsiginklavimo klausi 
mą, patarsiąs, kad vokiečiams

KORĖJOS KARAS
Nors pasiūlytos paliaubos, 

bet Korėjoje mūšiai vyksta 
stiprūs ir kieti. Po trijų dienų 
stiprių mūšių viduriniame fron 
te, komunistai išmušti iš jų tu 
retų pozicijų. Kovos vyksta 
toliau.

Ypač veikli aviacija, kuri ne 
tiktai naikina priešo telkinius, 
muša juos pozicijose, bet ir 
veda oro mūšius. Komunistų 
rankose vis daugiau pasirodo 
sovietinių lėktufvų.

salas intensyvius matavimus. 
Į Ainazi, Rygos Įlankoj, atga
beno 230 Estijoj gamintas, kil
nojamas elektros
Ventpilėj išdygo pov. laivų už 
tvarų tinklams ir pov. laivų 
akumuliatoriams dirbtuvės. 
Liepojoj suregistravo technikoj 
nusimanančius „ypatingiems 
uždaviniams“. Nomme, aplink 
Taliną, ištaisė ir pripildė iš sa 
ro laikų užsilikusius munici- 
jos urvus.

Transporto bazės Lietuvoje.
Nuo Rytprūsių iki Estijos 

visi iš karo meto užsilikusieji 

lauko aerodromai paruošti. Vi 
si Lietuvoj esantieji aerodro
mai žymimi „Transporto ir 
evakuacijos bazės“ vardu. 
Šioms bazėms Lietuvoje vado
vauja oro maršalas Suvoron- 
kov. Nuo Latvijos iki Rytprū 
šių pakeitė geležinkelių bėgius, 
o Vilnius — Gardinas, gel. 
ruožą, perėmė karinė vadovy
bė savo žinion. Alg. V.

uždaryti savo kinoteatrą ir bi
blioteką.

— DB karo ministeris bu
vo Paryžiuje tartis su gen. 
Ei sen h o veri u.

ATRINKTOS MINTYS
Gen. Ridgway: Niekaą ne

sikeičia ir niekas nėra laikina 
komunistų apsisprendime mus 
visiškai sutriuškinti. . . Jie ne
paįvairino savo siekimų. Jie 
gali pakeisti savo taktiką, lai
kotarpius, strategiją, bet savo 
siekimų — niekados.

C. Suloberger: Jau kelintas 
mėnuo rusai seka kitokią stra 
tegiją: Vakarams, jei jie ne
pakeis savo politikos, jie grą- 
sina nauju karu. Iš kitos pu
sės, Maskva stengiasi įtikinti 
visuomenę, kad ji tiesiausiu ke 
liu Jungtinių Valstybių yra 
stumiama į prarają. Kitais žo
džiais gaunasi šiokia išvada — 
jeigu Vakarinės tautos neatsi
sakys Jungtinių Valstybių, 
jos, bus sugniuždintos.

„W. S. Journal“. Ponai 
Achesonas ir Marshallis jau 
planuoja baigti Korėjos .karą. 
Pagrinde tai reikštų pirma su
pliekti Korėjos raudonuosius, 
kad jie sustotų; paskui JAV 
pamažu atitrauktų iš ten visas 
savo žemyno jėgas. Pietų Ko
rėją tada gintų naujai išmankš 
tintos ir puikiai ginkluotos Pie 
tų korėjiečių ir tarptautinės 
Jungtinių Tautų trupės.

' Lietuvį N 
nacion»''n,c ’
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DĖL NESUSIPRATIMŲ.

Prenumerata metams:
Kanadoje ............................ $ 5.00
Amerika ir P. Amerika $5.50
Visur kitur ....................... $ 6.00
Teksto eilutė...................et. 0.15
Adresų palkeitimas 25 et. (su prenumerata arba sm. pašto ž.) 

Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Rimtas žodis
skaitytojams

Kanados lietuvių spaudos bū 
tis, kaip žinoma, visą laiką yra 
sunki. Ypač demokratinės 
spaudos, kuri laikosi teisėtu
mo, tolerancijos ir sąžinės lais 
vės principų. Greičiau žmo
nės supranta kraštutinumus, 
kurie savo nusistatymus for
muluoja kirviu kirstinai, nesi
laikydami visų tautiečių reika
lus derinti į bendrą darnią vi
sumą, nesiekdami jų suvesti į 
vieną tautinę šeimą. Tas tiks
las ne visiems aiškus, ypač 
kad jis priešininkų visaip tem 
domas, jaukiamas, painiojamas. 
Ši aplinkybė tautinės — patrio 
tinės spaudos būseną sunkina.

Paskutiniu laiku spaudos 
būseną ypač sunkina Kanado 
je žymiai išaugęs visko bran
gimas. Kainos viskam pakilo 
ir dar nesistebilizuoja, dar tebe 
kyla. Kanados kompanijos nuo 
liepos 1 dienos pakėlė popie
riaus kainas, dažų kainas; paš 
tas jau anksčiau pąkėlė pašto 
tarifus. Šių faktų akyvaizdo- 
je Amerikos lietuvių spauda 
jau prieš kurį laiką pakėlė laik 
raščių prenumeratos kainas.

Mūsų būsena šiuo atveju yra 
dar sunkesnė, nes mums tenka 
kurtis. Ligšiol mes dar gyve
name avansiniu kapitalu; ki- 
tąip sakant — „Nepriklausoma 
Lietuva’ neturėdama pradinio 
kapitalo, turėjo eiti bargina- 
ma. Ir ligšiol tas palikimas ją 
slėgis. Prie to prisidėjo namų 
statyba, kuri pareikalavo spe
cialių išlaidų. Tokiu būdu sun 
kūmų našta dar padidėjo. Vi 
sa tai verčia mus kreiptis j Ger 
biamus Skaitytojus šiuo rim
tu žodžiu ir prašyti skubios pa 
galbos:

1. „Nepriklausomos Lietu
vos“ leidimo kalkuliacija ver
čia kelti prenumeratos kašną. 
Ne mes pirmieji ją keliame. 
Tai daryti verčia jau susidariu 
si ekonominė konjunktūra, ku
rią veikia tarptautiniai įvy
kiai.

Turime vili tęs, kad vieno do 
lerio skirtumas nesudarys mū 
sų brangiems Skaitytojams 
bent kieĮk rimčiau jaučiamo 
skirtumo, ypač, kad daugumas 
per paskutinius laikus yra jau 
gavę darbo atlyginimų padidi 
nimus, nes, kylant kainoms, 
daugumas įmonių-biznių pa
didino darbo atlyginimus.

Prenumeratos kainos pakė
limas pradedamas nuo liepos 1 
dienos, nuo pusmečio pra
džios. Tiems, . prenumerato
riams, kurie prenumeratą ap
simokėjo, tas nesudaro jokių 
naujų žygių bei formalumų, 
nes tiktai prenumerata kiek 
anksčiau išsibaigs.

2. Atsižvelgiant į visus pa
brangimus dėl susidarančių pa 
didintų išlaidų, tautiečius, ku
rie dar nėra atsilyginę už 
laikraštį, mes maloniai prašo
me tai padaryti juo skubiau. 
Kad nereikėtų gaišti su forma 
lumais, išperiant ar tai pašto 
perliadas ar banko čekius (kam 
tas nesudaro sunkumo, tai bus 
geriausia), galima pinigus dėti 
į vokį ir paprastu laišku juos

Yearly Subscription Rates:
Canada ............................ $ 5.00
America & S. America $ 5.50
Other Contries............$ 6.00
Pajieškojimų kaina . . $ 1.00 

siųsti „Nepriklausomos Lietu
vos’ ‘ administracijai (adresu: 
7722 George Street, Ville La
salle, Montreal, P. O., Cana
da).

3. Ypatingas mūsų prašy
mas kreipiamas į Bendradar
bius - Platintojus.

Kanadoje turime jau per 20. 
000 lietuvių. Be to, „Nepri
klausomą Lietuvą“ prenume
ruoja daugelis lietuvių kituo
se kraštuose, ypač gi daugelis 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. O bet gi ir Kanados lie
tuviai toli gražu ne visi pre
numeruoja ne tiktai „NL“, bet 
ir kitus lietuviškus laikraščius. 
Vis dar tebelieka siekimu su
daryti 5.000 prenumeratorių. 
Montrealy, kuris sakosi turįs 
bent nemažiau kaip 8.000 lie
tuvių, vis tebelieka dar neat
siektu 2.000 prenumeratorių 

tikslas.
Atsižvelgiant į visas apliiv 

kybes, KLCT ryžtasi imtis ak 
cijos sudaryti kiekvienoje lie
tuvių kolonijoje „Nepriklauso 
mos Lietuvos“ Bičiulių Būre
lius. Šiokia, o, gal, kiek ir ki
tokia forma sudaryti būrelius 
prašomi imtis iniciatyvos mū
sų mieli Platintojai. Kur jų 
iniciatyva nepasireikštų, malo 
niai prašomi atskiri iniciatoriai 
bei KLT skyriai sutelkti Bi
čiulių būrelius.

Būrelių tikslas: tuojau im
tis iniciatyvos atlankyti visus 
tautiečius, geriausia — jų bu
tuose ir paprašyti juos užsipre
numeruoti „Nepriklausomą 
Lietuvą“. Didesniuose mies
tuose, kaip Montrealis, Toron 
tas, Hamiltonas, kur yra dideli 
plotai ir daug gyventojų, visas 
miestas Būrelio narių pasidali
namas rajonais, gatvėmis ir vei 
kiama taip, kad neliktų nė vie
no namo, ne vieno tautiečio, 
kuriam nebūtų pasiūlyta užsi
prenumeruoti „Nepriklauso
ma Lietuva“.

Šios iniciatyvos prašome pa 
reikšti ir JAV tautiečius — 
„NL“ bičiulius.

Visus iniciatorius apie su
sibūrimus maloniai prašome 
pranešti redakcijai, prie kurios 
yra susidaręs centrinis „Nepri
klausomos Lietuvos“ Bičiulių 
Būrelis.

Visi sutelktomis geros va
lios tautečių - patriotų lietu
viškomis jėgomis sudarykime 
bent 5.000 „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojų, — tada 
nesunku bus kalbėti apie žy
mesnį lakiraščio patobulinimą 
ir perorganizavimą į dienraštį, 
kurio mintį GG Skaitytojai 
ypač pabrėžė „NL“ dešimtme 
čio sukaktuvių proga ir kurio 
mintis turi labai rimtą KLCT 
paramą.

Iniciatorius ir „NL“ Bičiu
lių Būrelius mes pasiryžę gali
mai geriau išreklamuoti ir no
rime su jais turėti juo glau- 
džiausį kontaktą.

Juo skubiau bus tai padary
ta, juo bus geriau.
KLCT Spaudos ir Informacijos 

Skyrius.

Liepos 1-ji ir 4-ji
Kanada ir Jungtinės Ameri

kos Valstybės — kaimyninės 
valstybės ir gražiu sutapimu 
— kaimyninės ir jų valstybi
nės šventės: Kanada Domini
jos dieną švenčia liepos 1 die
ną ir Jungtinės Amerikos Vals 
lybės nepriklausomybės šven
tę švenčia liepos 4 dieną.

Žmonijos keliai nužymėti ko 
vomis. Ir Kanados istorija 
taip pat. Čia kovos vyko ne 
tiktai už valstybinį savaimingu 
mą, bet ir tarp valstybių. Ir su 
didžiąja kaimyne — JAV — 
Kanada turėjo nesusipratimų 
ir kovų. Dominijos Diena yra 
vienas Kanados kovų tarpsnio 
pažymėjimas, nes tiktai prieš 
84 metus Britų parlamentas su 
darė vadinamąjį Britų Šiaurės 
Amerikos aktą—British North 
America Act. Ta data — 1867 
metų liepos 1 d. — ir pažymi
ma kaip Dominion Day.

Kanada, žiūrint to fakto, 
yra dar gana jauna valstybė, 
vos vieno žmogaus amžiaus, 
Tačiau ne tiktai mums, bet vi
sam pasauliui aišku, kad Kana
da yra didelės ateities valstybė. 
Jos teritorija yra lygi visos Eu 
ropos teritorijai. Jos turtai 
milžiniški ir visi dar nei neiš
aiškinti. Kraštas nespėja dar 
graibyti pačios jų grietinėlės. 
Kanada auga ir kyla milžiniš
kais tempais. Krašto apvaldy
mas, jo turtų racionalus išnau
dojimas šiam kraštui teikia di
džiules perspektyvas, milžiniš 
ką ateitį.

Mums, lietuviams, ne tiek 
svarbi Kanados istorinio etapo 
reikšmė, nes Kanada faktinai 
gyvuoja, vienu atveju, dar ne
nustatytą laikotarpį, o kitu — 
ji turi savo istoriją arti tūks- 
tanties metų, kurių bėgyje bu 
vo didelių kovų ateivių iš Eu
ropos už šio krašto užvaldy
mą, o vėliau šiųjų tarpusaviu 

tį, po to ramiai ir be triukšmo 
ėmėsi stiprinti savo branduoli
nį tinklą.

Tiek ir ten, kur pabrėžia
mas rezistencinis momentas, 
Santarvė neatneša naujų ele
mentų: lietuvių tautos rezis
tencija, kaip minėjome, turi 
jau pilno dešimtmečio tradici
ją. Ją turime tik išlaikyti ir 
nuolat veiksmais ir pastango
mis gaivinti. Kaip gyvenimo 
patirtis rodo, toji tradicija po

išsiblaškiusiuose
apsineša dulkė-

visą pasaulį 
tautiečiuose 
mis, o kartais ir visai sunyksta, 
betęsiant „kovą už gardesnį 
valgio šaukštą“.

Lietuvių Rezistencinė San
tarvė tačiau atneša metodą mū 
sų kovinėms jėgoms organi
zuoti ir keletą svarbių princi
pų jų sėkmei užtikrinti.

Pirma, — užtenka išsibars
tymo rezistenciniame darbe, 
užtenka „lydžio, gulbės ir vė
žio giesmės“. Atėjo metas lie
tuvių rezistentams visame pa
saulyje glaudžiai susiburti į 
vieną stambią bendriją. Atėjo 
metas visiems kitiems kovinės 
nuotaikos lietuviams, ar jie 
būtų partiniai ar nepartiniai, 
pastatyti pirmon vieton kovą 
už Lietuvos laisvę, ir palikus 
nuošalyje tam tikrus ideologi 
nius skirtingumus (jie yra iš 
tikrųjų mažesni, nei manoma), 
jungtis pozytyvaus bendradar 
biavimo plotmėje. Mūsų jun
ginys todėl ir turėjo būti pa
vadintas — Lietuvių Rezisten
cinė Santarvė.

Antra, — pagrindines savo 
pajėgas turime skirti laisvės 
kovai, turėdami prieš akis tik 
patį kraštą. Šia kryptimi dir
bančiųjų darbas ir diskreti ak 
cija turi būti palengvinta ir su 
stiprinta. Ligi šiol tam trūk
davo reikiamo visuomenės dė
mesio. Tie tautiečiai, (kurie 
dėl gyvenimo aplinkybių tuo 
tarpu negali prisidėti tiesiogi- 

kovų, jaučiamų dar ir dabar,— 
bet mums svarbu, kad šis kraš
tas daugeliui lietuvių sudarė 
antrąją tėvynę, kuri juos pri
ėmė ir globoja kaip tikra moti
na savo vaikus.

Kanadai dėkingi ir tremti
niai, nes ji viena pirmųjų juos 
priėmė ir duoda jiems visas pi
liečių teises, nieku neišskirda 
ma iš visų kitų tarpo. Už tai 
Kanadai reikia būti didžiai dė 
kingiems.

Lietuviai, kur jie bebūtų, ne 
gali nepagerbti ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių šventės. 
Šiemet ta šventė minima ypa
tingai iškilmingai, nes JAV 
švenčia 175 nepriklausomybės 
metus.

JAV, buvusi Žmogaus ir Pi
liečio teisių lopšiu, ir šiadnien 
yra ištikima tiems didiems prin 
cipams. Kai kurios kitos vals
tybės lengvai pasiduoda ko
merciškiems skaičiavimams, 
už kuriuos gana lengvai par
duoda idėjinius principus. Ame 
rika, apimanti JAV ir Kana
dą, tvirčiausiai laikosi kilnių
jų principų. Jų demokratija 
yra remiama moralės ir teisės 
pagrindais. Tiems dalykams 
mes, lietuviai, esame labai jaut 
rūs, nes mes už tuos principus, 
gal, daugiausiai kovojame ir 
dėl jų sielojamės. Todėl mes 
didžiai vertiname šių dviejų 
valstybių tvirtus moralinius - 
- idėjinius pagrindus, kurie ne
parduodami už jokias gėrybes.

Kuriuose kraštuose mes be
būtume, mes visada žiūrime ir 
žiūrėsime į Šiaurinės Ameri
kos kontinentą su dideliu žmo
niškumo santimentu ir visada 
linkėsime šioms valstybėms 
sėkmės ir gerbsime jų didžiuo 
sius principus, kurių dėka ir 
mūsų nelaimėn patekusi tėvy
nė — Lietuva — Čia, kaip nie 
kur kitur, gauna visokeriopos 
atramos. J. Kardelis.

niu darbu, gali ir privalo jau
čiamai prisidėti savo apčiuo- 
piamesne ir pastovia medžiagi 
ne parama.

Trečia, — būdami įsitikinę, 
jog teisingumas reikalauja lais 
vės kovotojams krašte ir mū
sų tautos branduoliui Tėvynė 
je palikti teisę, nefųnklausomy 
bę atstačius, laisvai apsispręs 
ti pagal naujas sąlygas dėl sa
vo t vaikymosi ir ateities gy
venimo, mes atidedami į pasku
tinę vietą diskusijas dėl pirme 
nybių ir „vyriausybinės poli
tikos“ tremtyje. Mes manome, 
kad ton vieton turime padėti 
didesnį dėmesį ir visuomeninę 
paramą Lietuvos Respublikos 
suverenumo tebesantiems tei
sėtiems atstovams užsienyje, 
nuoširdžiai su jais tartis ir glau 
džiai bendradarbiauti.

Ketvirta, — veiksmo rezis
tencijos etikoje išaugusiai mū 
sų kartai Tėvynės didvyrių be 
roizmas ir daugelio tremtinių 
bei išeivių dvasinis smulkėji- 
mas ir medžiaginis egoizmas 
kelia didelį ir jau skaudų kont 
rastą. Rezistencijos tradicijos 
išlaikymas, idealizmo sužadi
nimas, tikėjimo sustiprinimas, 
pasipriešinimas susmulkėjimui, 
defetizmui, nevilčiai ir apati
jai yra svarbiausi mūsų morali 
niai uždaviniai emigracinės vi
suomenės atžvilgiu.

Tikime, kad tiems uždavi
niams vykdyti į Santarvę jung 
sis visi kovingi lietuviai“.

Šios programos akivaizdoje, 
kuo galima pateisinti VLIKo 
pasiskubinimą LRS pasmerkti?

APIE BŪTINUMĄ.
„Tremtis“ pasisalkiusi, dėl 

būtinumo VLIKui susikalbėti 
su Mažosios Lietuvos lietuviais 
ir Lietuvos Diplomatais, toliau 
rašo apie kitus būtinumus:

„Yra ir daugiau klausimų, 
laukiančių neatidėliojamo iš
sprendimo. Atėjęs pats metas

7-me šio numerio puslapy 
yra įdėti laiškai redakcijai. Jie 
liečia gandų iššaukto nesusipra 
timo baigimą.

Deja, nebe pirmąjį kartą ten 
ka dėti rašinius, kurie liečia as 
mens garbės klausimus. To
kių faktų mūsuose, deja, pasi
taiko. Neseniai p. J. J. Juškai 
čio vedamame Klausimų ir at
sakymų skyriuje buvo aiškini
mas, įkurio priežastis buvo taip 
pat gandų klausimas. Tokių 
nemalonių reiškinių būta Ven- 
couvery ir kt.

Ir šiuo atveju, kuris išaiškin 
tas skelbiamuose laiškuose, bu 
vo pasireiškęs apgailėtinas ne
susipratimas, palietęs žinomas 
organiacijas atstovaujančius as 
menis.

Tenka pasidžiaugti, kad ne
susipratimas džentelmeniškai 
išsiaiškintas ir broliškai likvi
duotas. Bet reikia apgailestau 
ti, kad vis dėlto ir šiam nesusi 
pratimui priežastį davė gandai,

LIEPOS 31-OJI — PASKUTINĖ D. P. REGISTRACIJOS 
DIENA EMIGRACIJAI

D. P. įstatymas, duodąs tei
sę tremtiniams (D. P.) atvyk
ti ir apsigyventi Amerikoje, 
pakeistas ta prasme, kad dar
bo ir buto garantijoms sudary
ti terminas prailgintas vie- 

konsoliduoti visas pozityvias 
pajėgas, galinčias duoti vykdo 
majam darbui didesnio našu
mo. Ir tai galima atsiekti, bet 
tik tuo atveju, kada bus atsi
sakyta siaurų ambicijų, kada 
iki šiol pasitaikę ir buvę jėgų 
eikvojimai oponento diskredi
tavimui bus pakeisti pozityvia 
pastanga suprasti darbo būtinu 
mą, atsisakant noro pirmauti.

Stovint dešimties metų Lie
tuvos negailestingo naikinimo 
akystatoje ir artimos ateities 
perspektyvoje nematant duo
menų, kad tasai naikinimas ne- 
sikartos, iš kitos pusės tel
kiant jėgas būsimam Lietuvos 
atstatymui, yra būtina visoms 
pozityvioms lietuviškoms pa
jėgoms koordinuoti savo dar
bą, kad ruoša ateičiai būtų 
spartesnė, o akcija Lietuvos by 
loję būtų stipresnė, negu kad 
iki šiol buvo“.

Jie klausia, jie ir atsako.
Bolševikai, rašydami apie 

Baisųjį Birželį, patiekė įdomių 
faktų, (kuriuos čia pertiekiame:

„Vilnis“ straipsnyje „Kur
gi tie kankiniai?“ stato eilę 
klausimų ir įrodinėja, kad esą 
prasimanymas, kad Rusijos 
okupantai ką nors iš Lietuvos 
būtų išvežę, o tuo tarpu „Liau 
dies Balsas“. . . į tai atsako:

„Dipukų spauda su dideliu 
triukšmu paminėjo išvežimus 
lietuvių.

Jis, tačiau nutyli tą fak
tą, kad vokiečiai buvo išvežę 
dar daugiau: kad Jungtinės 
Valstijos buvo išvežusios iš va 
karinių valstijų apie 70.000 ja 
ponų; kad Kanada buvo išve
žus! iš Britų Kolumbijos visus 
japonus.

— Amerikoniška ugnis pra
dėjo svilinti Stalinui ūsus Mask 
voje ir prašyta ją užgesinti. 
Demokratinis pasaulis apdai
riai ir atsargiai ruošiasi, ir žiū 
ri, kad, begesinant, savų nagų 
neprisviltų.

— Keturių vice-ministerių 
keturių mėnesių konferencija 
Paryžiuje pasibaigė. Buvo dū
da Vilniuj. Kad ir buvo — ne- 
dūdavo.

— Pasirodo, Amerikos ko
munistų vadų kūnai bus sura
kinti kalėjimuose, o protas su- 

ir, deja, gandonešiai. Gerai, 
kad pačiame Montrealyje yra 
žmonių, kurie gandų paliestą 
asmenį labai gerai pažįsta, ne
laimės laikotarpyje su juo yra 
dirbę ligi pat britiško momen
to, kada Lietuva atsipalaidojo, 
nors ir trumpam laikui, nuo 
Rusijos okupacijos. Bet pasi
taiko ir blogesnių atvejų, kada 
žmonės nukenčia net nežino
dami, nuo ko ir kodėl.

Štai kodėl reikia atkreipti 
į šiuos reiškinius dėmesys ir 
visu stiprumu patarti tautie
čiams būti santūriems ir atsar 
giems.

Šiuo atveju paliestieji žmo
nės nebijojo išeiti viešumon ir 
paskui ryžtingai ir drąsiai, iš
siaiškinę nesusipratimą, jį gra
žiai likviduoti, bet, kaip žino
me, yra ir skaudesnių reiškinių.

Būkime džentelmenai ir ne
kelkime tokių dalykų, kurie iš 
gandų kilę, gandonešių plati
nami ir sudaro labai nemalonų 
ir negražų reiškinį, (r).

nam mėnesiui, t. y. iki šių me
tų liepos 31 d. imtinai. Jei ku
ris tremtinys, gyvenąs Vokie
tijoje, Austrijoje ar Italijoje 
neįsiregistruos vienoje iš or- 
ga-cijų, kurios rūpinasi trem 
tinių atgabenimu į Ameriką, 
BALF Centre ar pas BALF 
įgaliotinius Europoje iki 1951 
m. liepos 31 d., nustoja visų 
teisių emigruoti į Jungtines 
Amerikos Valstybes pagal D. 
P. imigracijos įstatymą. To
dėl atkreipiu visų tuose kraš
tuose gyvenančių ir dar netu
rinčių garantijos lietuvių dė
mesį kuoskubiausiai užsiregis 
truoti emigracijai į Ameriką. 
Tas liečia tik tuos lietuvius 
tremtinius, kurie iki šiol ne
turi darbo ir buto garantijų iš 
Amerikos; kurie garantijas 
jau turi eigoje, tiems registruo 
tis nereikia.

Po liepos 31 d. Amerikos 
konsulatuose vizų išdavimas 

tęsis iki šių metų pabaigos, bet 
vizos bus išduodamos iki lie
pos 31 d. įsiregistravusiems 
emigracijai į Ameriką tremti
niams.

Kan. prof. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas.

Sųjungininkai buvo okupavę 
Iraną, visą Šiaurės Afriką.

Karo metu buvo daug nege
rumų. Jie buvo produktas su
sidariusios situacijos.

Jeigu Kanada, būdama tūks 
tančius mylių nuo fronto, ra
do reikalą iškelti tam tikrus tau 
tiečius, tai ko stebėtis, kad bu
vo keliami iš fronto zonos.

Niekas negali užginčyti fak
to, kad tam tikri politiniai 
sluogsniai simpatizavo vokie
čiams.

Yra faktas, kad buvo slaptai 
organizuojamasi sukilimams.

Išvežimai buvo tam tikra at 
sarga“.

Taigi, vienas bolševikų laik 
raštis klausia, o (kitas bolševi
kų laikraštis atsako.

Argi jie ne juokdariai?
Mandrapypkis.

ŠAIPUVA.
rakintas Stalino. Ir bus visi 
ramūs po raktu!

— Daugelis mūsų lietuvių, 
jauni būdami, sakydavo: ~ 
dar turime laiko!“ “ 
sako: „Jau pasenę!' 
praleidžia gyvenimą 
nuveikę.

— Mūsų partinės 
kai kuriuos straipsnius pesi- 
skaičius, nenoromis norisi tar 
ti: „Kiekvienam žmogui savo 
blusos — karveliai!“

Prof. Saipa.

.Et:, 
O, pasegę, 
" Taip dr 
., nieko riie

spaudos
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SPAUDOS APŽVALGA NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

APIE LIETUVIŲ REZISTENCIJOS SANTARVĘ.
LRS-vės biuletenis Nr. 1 pa’ 

sisako apie naują rezistencinį 
junginį — Lietuvių Rezistenci 
nę Santarvę — šitaip:

„Kiekvienos tautos (o tam 
tikra prasme ir jos išeivių) 
kovinis pajėgumas vis budriau 
ir budriau stebimas. Nebeuž
tenka pasyviai laukti ar tik

verstis propagandinėmis frazė 
mais. Atėjo laikas daryti kon
sekventiškas išvadas ir stiprin 
ti kovinį pajėgumą.

Štai kdoėl gimė Lietuvių Re 
zistencinė Santarvė.

Ji gimė po ilgesnio ir gerai 
apgalvoto pasiruošimo. Forma 
liai ji gimė prieš gerą pusme-

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA

LIETUVA

mielus ir nuoširdžius Bendradarbius ir Skaitytojus maloniai prašo į 1951 metų va
jaus talką. Tenelieka Kanadoje nė vieno lietuvio, kuris neskaitytų Nepriklausomos 
Lietuvos.
yra bendruomeninis visų Kanados lietuvių laikraštis, nežiūrint jų politinių, reli
ginių ir kitokių nūs statymų, todėl ypač brangina visų lietuvių talką, nes tiktai 
bendromis jėgomis galima atsiekti visiems rūpimų ir brangių tikslų.
tiki kad visi sąmoningi lietuviai ją skaitys 1951 metais, ypač, kad „Nepriklauso
ma’Lietuva“ 1951 metais padidinta.NEPRIKLAUSOMA

NFPRTK1 AUSOMOS LIETUVOS kaina metams 5 dol., Ameriko je ir P. Amerikoje 5,50 dol., Australijoje ir visur 
NEPKlKLAUbUiviu^ utiuvuo a 6 dol Adresas: 7722 George Str., Ville Lasalle, Montreal, P. Q.
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Kas rupi šiuo metu žymiems Juntinių Amerikos Valstybių vyrams?
(Kodėl ispanai negalėtų kovoti 
šalia mūsų?)

Sen. P. McCawan
(Tęsinys)

Blogas nujautimas vyrauja 
mūsų karo srities žinovų ir di 
plomatų tarpe, kad Europa per 
ilgai neapsisprendžia konkre
tiems žygiams ir kad to pasė
koje tenka bijoti, kad žymi da
lis mūsų gynybos projektų re 
miasi smėlio pamatais.

. Baimindamasis dėl mūsų ne 
tikros ateities, aš paskutiniu 
laikotarpiu buvau sukvietęs vi
są eilę konferencijų, išsikalbė
jau su daugeliu Amerikos ir 
Europos karo srities specialis 
tų ir diplomatų, siekdamas iš
sklaidyti. rūkus, gaubiančius 
mūsų karinę politiką. Iš dau
gybės girdėtų pažiūrų aš susi
dariau įspūdį, kad visų yra gal
vojama, jog Rusija greičiau
siai nedfįs užpulti beginklės 
Europos, jei ji bus tikra, kad 
tuo savo žygiu išjudins milži
nišką Amerikos ikaro mašiną, 
kuri galų gale vistiek nunioko
tų visą Rusiją. Taigi, jei maž
daug tokia padėtis yra, tai ir 
laiko Europai apginkluoti yra 
pakankamai. Turima vilties 
per trejus ar penkerius sekan
čius metus Vakarų Europos pa 
dėtį iš pagirndų pakeisti, su
formuojant apie 100 pėstinin
kų ir šarvuočių divizijų, o jau 
tada, Rusija būtų pastatyta 
prieš tokią koaliciją, kad jos 
visos viltys ką nors jėga lai
mėti Vakaruose turėtų visam 
laijfcui išnykti.

Tai yra labai, raminintys 
samprotavimai, tačiau panagri
nėkime juos.

JEI RUSIJA VISA LAIKA 
STENGSIS IŠVENGTI ‘ 

KONFLIKTO, 
savaime suprantama, gali ir pa 
kakti laiko Europai apgink
luoti. Bet Maskvoje gali būti 
į dalykus ir kitaip žiūrima: 
ten gali būti apsispręsta mestis 
į avantiūrą. Kas tada?

Tuo atveju pačius pirmuo
sius ir skaudžiausius smūgius 
turėtų pakelti vieni amerikie
čiai, kaip tai atsitiko pirmai
siais karo mėnesiais Korėjoje, 
nes ir geriausiu atveju Euro
poje bent per dvejus sekančius 
metus nebus jokios pajėgios 
kariuomenės pasipriešinti so
vietų agresijai. Galima prileis 
ti, kad britų liavynas ir aviaci
ja, plius mūsų sąjungininkų jau 
egzistuojančios karinės jėgos 
sovietams mėgins pastoti ke
lią, bet jie jokiu būdu negalės 
atsilaikyti ir bus priversti už
leisti priešui žymią Vakarų Eu 
ropos dalį.

Tik iš šio padėties taško iš
eidami mes pajėgsime supras
ti, kokių įvykių akyviazdoje 
mes esame.

Pentagono karo reikalų žino 
vai eilę mėnsių yra studijavę, 
kokiais keliais Rusija galėtų 
veržtis į Vakarų Europą. Buvo 
prieita prie išvados, kad ne
svarbu, ar rusai darytų invazi
ją iš Lenkijos, Vengrijos ar per 
Jugoslaviją, nėra vilties jiems 
sėkmingai pasipriešinti. Ir to
kia nesaugi padėtis Europoje 

dar tęsis pusantrų ir gal net 
trejus sekančius metus. Iki 
to laiko, vienintelė priemonė so 
vietams pasipriešinti būtų mū 
sų oro pajėgų puolimai, nu
kreipti į Rusijos strateginius 
centrus, panaudojant tam tiks
lui ir atomines bombas.

Nepaisant to, kad Europos 
apginklavimo planas yra vyk
domas nepaprastai skubiai, 
mes

IŠ EUROPOS TEGALI
ME TIKĖTIS REALIOS 
KARINĖS PARAMOS 
TIK APIE 1953 METUS

ir tai su sąlyga, jei viskas vyks 
sklandžiai ir nebus uždelsta. 
Iki tos datos mes galime lai
kyti tik Angliją tvirčiausiu ir 
vieninteliu mūsų partneriu, 
kuris ne taip lengvai kapitu
liuotų sovietų invazijos atveju.

Kita tokios pat vertės bazė 
galėtų būti tik Ispanija, nes ji 
yra toliausiai nuo Rusijos ir jos 
satelitų sienų; ją saugo nuo li
kusios Eunopos neutrali gyny 
bos siena — Pirėnų kainai ir, 
kas svarbiausia, ji jau dabar tu 
ri didžiausią Vakarų Europo
je kariuomenę, kuri per labai 
trumpą laiką galėtų būti' padvi 
gubinta.

Ir iš viso dabar yra pats lai
kas pasvarstyti, ar iš tikrųjų 
Europa kada nors mums ga
lės teikti realią paramą? Ar 
tikslinga yra tikėtis, kad Pran 
cūzija galės kada žymiai dau
giau apsiginkluoti, turint gal
voje, kad ji jau dabar veda ka
rą Indokinijoje ir kad ji sutiks 
siųsti savo sukurtas karines pa

i

VIENAS GRAŽBŲJŲ LIETUVOS KAMPELIŲ.
„Viens, du — graži Lietuva, kaip gėlelė žydi visada“, — dainuojama vieno je mūsų dainoje. 
Šiuos gana banalius dainos žodžius toli prašoks ta tikrasis Lietuvos gamtos grožis. Siūbuo
jantieji aukšti Lie tuvos pušų miškai, brandiną savo pavėsyje mėlynes, girtuokles, Baranausko 
„Anykščių Šilely“ apdainuotus visokių veislių grybus; tarp ošiančių miškų mėlyni ežerai; 
paukščių giesmės, su lakštingalės solo; miškų žvėreliai ir pati miško kalba, visa tai sudaro 
neapsakomojo grožio vaizdus, kuriuos didžiuliu poetiniu įkvėpimu išdainavo Baranauskas, Mic 

kevičius ir kuriuos pati tauta įamžino gražiausiose liaudies dainose.
Dabar Lietuvą okupuojanti Rusija visa tai naikina: girias kerta žiauriau negu Vokietijos okupa
cijos metu; žmones persekioja ir gabena iš Lietuvos į tolimus Rusijos plotus, svetimus ir lietu

viui nemielus, vi en mirtį jam tesuteikiančius. . .

PARUOŠĖ J. LAUKŽEMIS.

jėgas prie Elbės ar Dunojaus? 
Ar mes galime laukti, kad Bel
gija pajėgs suformuoti kiek 
reikšmingesnę karinę pajėgą 
ir siųsti ją į toli esančius fron
tus? Ar yra pagrindo sampro 
tauti, kad Italijos kariuome
nė, sudaryta iš gyventojų, ku
rių vienas penktadalis yra ko
munistai, sutiks kovoti už sa
vo teritorijos ribų? Vieninte
liai kraštai, iš kuriu mūsų ka
ro srities specialistai neabejoti
nai tikisi realios paramos, yra 
Anglija, Graikija ir Turkija.

Tačiau dalyko pati esmė yra 
tame fakte, kad jungtinės Eu
ropos pajėgos be 30 vokiečių 
divizijų niekad nebus vertos 
dėmesio. Deja, kaip tik, palie
tę šį klausimą, mes susiduria
me su ištisu katalogu kliūčių: 
čia stato neįmanomas sąlygas 
ir prancūzai ir vokiečiai ir ru
sai. Ir aš nesutikau Pentago
ne nė vieno žmogaus, kuris ti
kėtų, kad 30 vokiečių divizijų 
galės būti, suformuotos kelių 
artimiausių metų bėgyje.

Ir kaip išvada peršasi pati, 
kad Europos apginklavimo pla 
nas, jei jis iš viso bus kada įgy 
vendintas, vyks labai sunkiai ir 
truks ilgai. Aš linkiu iš visos 
širdies, kad Eisenhoverio mi
sija Europoje pilnai pasisektų, 
bet aš galėčiau pripildyti vidų 
tinio dydžio stadijoną amerikie 
čių kariškių, kurie nesutiktų 
lažintis iš 20 dolerių už tai, kad 
Eisenhoveris 1953 metais tu
rės Europoje 50 divizijų.

Visų karo srities specialistų, 
su kuriais man teko išsikalbė
ti, nuomone yra ta, kad, kol 
bus visi;,kai tikra, kad Europa 
įstengs sukurti vertą dėmesio 
gynybos pajėgą ,reikia nedel
siant jieškoti ir kitų priemo
nių mūsų saugumui Europos 
kontinente sustiprinti, nes 
sprendžiant iš to, kaip reika
las vystosi dabar, atrodo, kad 
ir 1953 metais mūsų vieninte
liai apsigynimo kozyriai bus 
mūsų bombonešiai, plius Ang
lijos, Graikijos ir Turkijos pa
rama.

GRĮŽTANT dabar VĖL 
PRIE ISPANIJOS, 

kils, be abejo, klausimas, ar ji 
sutiks duoti reikšmingesnę ka
rinę paramą? Atsakyti į tai 
bus lengviau, jei mes prieš tai 
peržvelgsime Ispanijos moty
vus.

Materialinis skurdas Ispa
nijoje yra taip didelis ir visuo
tinis, !kad pagalba iš užsienio 
čia yra desperatiškai laukiama. 
Tai patvirtino ir paskutinė 
streikų banga Barcetonoje. Sa 
votiškai įdomu, kad čia nebu
vo streikas nukreiptas į kurios 
nors rūšies pramonę, bet dau
giau visų miesto gyventojų pro 
testo pareiškimas dėl neįmano 
mų gyvenimo sąlygų, būtent— 
dėl visos eilės nedateklių, dėl 
peraukštų prekių kainų ir tram 
vajų; protestas ir prieš stam
bius ir prieš smulkius darbda
vius ir net niekuo neįkaltus

dirbtuvių savininkus. Ir iš tik
rųjų, turbūt, pati skurdžiausia 
Maršalio Plano valstybė yra 
daug geresnėje materialinėje 
padėtyje už Ispaniją. Ir da
bar, kai yra nors ir neaiškiai 
pramatomas karinis bendradar 
biavimas su JAV, ispanai su 
pasitenkinimu pareiškia, (kad 
gavus iš JAV |/aro pramonės 
reikmenų, būtų galima žymes 
nę biužėto dalį skirti civili
niams reikalams, kas labai pri
sidėtų prie materialinės padė
ties sušvelninimo.

Kitas svarbus motyvas — tai 
pačios Ispanijos susirūpinimas 
savo saugumu. Kaip griež
čiausia pasaulyje antikomunis
tinė valstybė. Ispanija gerai 
žino, kad rusams užgrobus Va 
karų Europą, jų .krašte vėl pa 
sikartotų skerdynės, kurios Is
paniją nusiaubė anuomet, kai 
Stalinas ten prikišo savo pirš
tus. Todėl ispanai visai nuo
širdžiai nori koalicijos ir trokš 
ta, kad tai pavyktų įgyven
dinti.

Bet yra dar trečias ir bene 
pats svarbiausias motyvas, ktt 
rį butų sunku nusakyti keliais 
žodžiais. Ispanai yra įširdę ant 
daugelio savo Vakarų Europos 
Kaimynų už pernelyg jau leng
vabūdišką pravardžiavimąsi 
„fašisto“ sąvoka.

PO KARO SEKĖ 1946 
METAI PILNI VISOKIU 
POLITINIŲ KLAIDŲ 
IR PRIEŠTARAVIMŲ.

Didžiosios demokratijos, kaip 
Anglija, Prancūzija ir JAV 
nusikalė sau giesmelę apie pa

stovią taiką ir tuo tikslu įstei
gė UNO tarptautinį forumą 
taikai saugoti. Tada buvo ma
dos dalykas pasmerkti polici
nes santvarkas, bet tas taktas, 
kad mūsų sąjungininkas Sta
linas buvo tokios santvarkos 
atstovas, mums visai nebuvo 
svarbu. Ar tai nebuvo para
doksas, kad mes vieną polici
nę valstybę paskelbėme už įs
tatymo ribų, o su kita tokia 
pat palaikėme broliškos drau
gystės ryšius? Reikėjo visai 
neturėti gero skonio, kad ne
pasmerktų abu „izmus“ ir ne
traktuoti jų vienodai.

Savo taikiniu mes pasirinko
me Ispaniją: atšaukėme iš ten 
savo ambasdorių, karštai prita
rėme Prancūzijai, Anglijai ir 
Rusijai neįsileisti Ispanijos į 
UNO ir tt. ir tt. Tuo būdu 
mūsų nusistatymas Franco atž 
vilgiu buvo juokingas ir nelo
giškas, nes nes esmėje mes su 
kitomis 50 UNO tautų pasmer 
•k ėmė Franko už tai, kad jis 
kovoja su komunistais. Kodėl 
gi niekas nenurodė, kaip iš- 
špręsti tą painią problemą, t. 
y. ar galėjo ir kaip galėjo Fran 
ko suvaldyti komunistus, ku
rie siekė policinės valstybės, 
pats nesukūręs tokios policinės 
valstybės.

Dabartiniu metu vėl gyve
name baimėje, kad visa -Euro
pa gali būti paversta Sovietų 
satelitu. Ir ispanai kaip tik no 
retų, kad Europa atkakliai tam 
priešintųsi, tačiau bent šiuo 
metu jie mato tiįk dvi valsty
bes tam uždaviniui priaugu-
sias — Angliją ir JAV. Ir to
dėl Ispanijoje yra priimta da
bar pajuokauti, ■ kad ispanai 
mielai prisidėtų®prie Europos 
koalicijos, bet jie nieka.'p nega
li jos surasti.

Argi nėra absurdiška, kad 
svarstant paskolos Ispanijai 
klausimą, daugelis senatorių 
laikėsi rezervuotai, bijodami, 
kad jiems kas neprikabintų ne 
populiaraus „fašistų draugo“ 
titulo, tuo tarpu, praslinkus 
vos 9 sa’ aitėms, tie patys se
natoriai ėmė reikalauti', kad rei 
kia siųsi; maisto maršalui Tito, 
nes jis susipyko su Stalinu ir 
tuo pačiu turi būti skaitomas 
linkimu mūsų sąjungininku 
prie.- Ru.-ūją.
tf.uo i. kai .tūr.’.t galvo

se įvyko šioks toks persi- 
jr.uži.'.ias, kai mes ryžomės su- 

, ^Keipti Tito i- davėme paskolą 
i.u., kokių žygių rhes tu- 

■O . c toliau imtis?

Man atrodo, kad reikėtų įti- 
kmci /itlanto Rakto valstybes, 
jog Ispanija turi būti priimta į 
šią sąjungą. Jei tačiau kai ku
rie neapdairūs Europos poli
tikai parodytų, kad, jų nuomo 
ne, laikas bergždiems politi
niams ginčams yra neribotas, 
mes turėtume tuo atveju prade 
ti pasitarimus su Ispanija ats
kirai. Ir aš esu tikras, kad 
toks dvišalis pasitarimas duo
tų gerų rezultatų bent 6 mė
nesiais anksčiau, negu tą klau
simą svarstant Atlanto Pakto 
valstybių rėmuose.

ANTRA SOVIETU
OKUPACIJA LIETUVOJE

PASAKOJA Iš ŽIEŽMARIŲ ATBĖGĘS LIETUVIS.
, 5. Repatrijacijos sąmyšis. <_____

nių norėjo pasitraukti iš Lie
tuvos?

— Iškart užsirašė per šim 
tą tūkstančių. Daugiausia iš 
Vilniaus miesto. Bet daug už
sirašė ir iš kitų vietų. Daugiau 
šia užsirašė lenkų, bet užsirašė 
daugelis ir lietuvių repatrijuo
ti. Užsirašė net tokių lietuvių, 
kurie lenkiškai ir kalbėti nemo 
kėjo. Okupcainė valdžia pasi
juto įžeista, nes kaip pradėjo 
rašytis repatrijantai, atrodė, 
kad Lietuvoje aptuštės ir ne
liks žmonių . .

— Kodėl taip buvo?
— Visi siekė arčiau į vaka

rus. Kaip nors pabėgti iš „ro
jaus“.

— Kokius gi okupantai su
galvojo kliuvinius?

— Tie, kurie užsirašė išvyk 
ti, turėjo įrodyti, kad yra tik-

— Kai Pasibaigė Antrasis 
Pasaulinis karas, sovietuose 
buvo paskelbta, jog didžiosios 
valstybės — Rusija, D. Brita
nija, Amerika ir Prancūzija — 
esą sutarusios, kad tų valsty
bių žmonės, arba tautų žmo
nės, turi teisę sugrįžti į savo 
tėvynes. Buvo pasakyta, kad 
lenkai ir lietuviai turi teisę re
patrijuoti.

Lietuvos ir Lenkijos val
džios susitarė dėl tos repatrija 
cijos, kuriai pravesti buvo pa 
skirti Lenkijos ir Lietuvos 
atstovai. Tada žmonės puolė 
užsirašinėti. Teko įsteigti 
atskirus punktus, nes pradėjo 
rašytis daug Lietuvos žmonių 
išvykti is Lietuvos, repatrijuo 
ti į Lenkiją, kuri yra arčiau 
į vakarus.

— Taigi, sakote, daug žmo

rai lenkai, ne lietuviai. Be to, 
turėjo įrodyti, kad yra atlikę 
visas prievoles — atidavę pie
ną, kiaušinius, mėsą, sumokė
ję mokesčius ir tt.

— Ar išvyko kas be šių su
varžymų ?

— Taip. Pradžioje, kol ne
buvo suvaržyta, išvyko dauge-
lis ir lietuvių, kurių dalis jau 
pasiekė vakarus. Bet po to bu 
vo įvesti griežti reikalavimai: 
turėjo teisę repatrijuoti lenkai 
ir žydai, kurie ligi 1939 metų 
buvo Lenkijos piliečiai. O jei
gu buvo ir lenkai, bet lig tam 
laikui buvo Lietuvos piliečiai, 
jau neturėjo teisės repatrijuo
ti.

— Ar galima buvo tuos su 
varžymus kaip nors apeiti?

— Laimei — taip. Už pini 
gus. Už kyšius’ galima buvo 
įsigyti Lenkijos pilietybę bet 
kurių metų. Todėl ir gryna
kraujai lietuviai, nemokėję nė 
Žodžio lenkiškai, repatrijavo 
kaip „tikri” lenkai ir Lenkijos 
piliečiai.

— Gal teko girdėti, kiek gi 
žmonių repatrijavo iš Lietu
vos?

— Tikrai nežinau. Buvo

tiktai žinių, kad užsirašiusių 
buvo daugiau kaip 100.000.

— Ar iš Žiežmarių, kur 
Tamsta gyvenai, kas nors re
patrijavo?

— Taip. Kelios šeimos. 
Daugiausia repatrijavo iš Vii 
niaus miesto. Laba daug, ypač 
lenkų, kurie okupacijos metais
atvyko, arba buvo atvežti iš 
Lenkijos kaip kolonstaii. Ne- 
repatriavo tie, kurie nespėjo.

— Kaip tai?
— Na gi, 1946 m. birželio 

mėn. repatrijacija buvo sulai
kyta ir užbagta.

— Ar repatrijantams leido 
išsivežti kokį turtą?

— Kai ką leido. Leido išsi
vežti karvę, arklį, įrankių. Pa 
liekamasis repatrijanto turtas 
turėjo būti įkainuotas. Esą to 
dėl, kad repatrijantas Lenki
joje turėsiąs teisę gauti turto 
už tą pačią sumą. Bet tai buvo 
tuščias formalumas, nes repat- 
triantams Lenkijoje niekai jo
kio turto, už Lietuvoje Palik
tąjį, nedavė. Beje, nekilnoja
mąjį turtą — žemę, trobesius 
— negalima buvo parduoti, nes 
visa tai turėjo būti palikta. O 
kilnojamą turtą, mantą, galė

jo parduoti tiktai paslapčiom, 
geram kaimynui.

— Ar iš Lf nkijos kas nors 
į Lietuvą repatrijavo?

— Tiktai prievarta. Kas 
buvo lietuvis ir Lietuvos pilie 
tis, tai prievarta turėjo būti iš
vežtas iš.Lenkijos Lietuvon.

— O ii: Vokietijos?
— Ne Iš Vokietijos tuo

jau po (karo grįžo žmonių, ku
rie buvo išgabenti vokiečių 
prievarta. Vokietija taip pat 
prievarta grąžino ankstyves
nių Fepatrijantų. Bet taip pat 
iš Lietuvos grįžo į Vcjkietiją, 
tie! kurie čia buvo atvežti vo
kiečių okupacijos metu, dar lai 
ke karo. Tai taip vadinamieji 

(timzidleriai — perįkurdintieji. 
Kaip žinoma, vokiečiai okupa
vę Lietuvą, sovietinių įstatymų 
nepanaikino. Tiesa, karui pra 
sidėjus, susidariusi laikinė Lie 
tuvos vyriausybė, tuojau pa
skelbė, kad visi sovietiniai įs
tatymai, yra panaikinami ir 
grąžinami Nepriklausomos Lie 
tuvos įstatymai. Bet kaip ži
noma, vokiečiai Lietuvos val
džią panaikino, tuo pačiu ne
pripažino ir jos padarytų veiks 
mų?

— Kodėl taip buvo daroma?
— Mat, vokiečiams Rusijos 

įstatymai buvo palankesni da
ryti visokias kombinacijas. 
Pav., savietiniai Rusijos įsta
tymai nusavino iš žmonių vi
są žemę. Tai vokiečiai, remda
miesi šiais įstatymais, jau vals 
tybinę žemę dalino vokiečiams. 
Tokiu būdu jie atvežė į Lietu
vą vokiečių, kuriuos įkurdino 
lietuvių ūkiuoes. Tas pat ir 
su įmonėmis. Rusai įmones.nu 
savino, jas padarė valstybės 
nuosavybe, tai vokiečiai, oku
pavę Lietuvą, kaip dalį Sov. 
Rusijos, jau turėjo teisę vals- 
tyvinį turtą disponuoti taip, 
kaip norėjo. Todėl, dvaruose 
pasirodė vokiečių valdytojai, 
krautuvėse — vokiečiai savi
ninkai, kuriemis vokiečių vai 
džia tas krautuves perdavė ar 
pardavė, žodžiu, sovietiniai įs 
tatymai kaip ir teisėtai naujam 
okupantui leido šeimininkauti. 
Taip Lietuvoje prisikūrė vadi 
namųjų umzidlerių, kuriuos, 
sugrįžę į Lietuvą, rusai grąži
no atgal į Vokietiją. Taip vy
ko tas sąmyšis, kuris sovietų 
laikais vadinosi repatrijaciją.

Bus daugiau.



4 1?SL. NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1951. VII. 5. — Nr. 26 (220)

Didžioji ir Mažoji — viena Lietuva.

JAV lietuvių 
atsišaukimas

dybos karų ir okupantų su
griautos. Žmonės išžudyti ar
ba ištremti į baisiąsias Hitle
rio ir Stalino koncentracijos 
stovyklas. Tūkstančiai šio 
krašto lietuvių dar ir dabar la
bai ir labai vargsta Vakarų Vo 
kietijos kaimų ir priemiesčių 
landynėse. Nacionalistinės vo 
kiečių jėgos siekia juos sa
viems tikslams pavergti, nutau 
tinti. Šie lietuviai reikalingi 
teisinės, kultūrinės ir medžia
ginės paramos. BALF’as yra 
daug pagelbėjęs, bet tos pa
galbos toli gražu nepakanka. 
Mažosios Lietuvos lietuvių po
litinės ir 'kultūrinės organizaci 
jos reikalnigos lėšų. Jų spau
da laukia paramos. Jų mokyk
los privalo išlaikymo. Ypač 
remtina Vasario 16-sios gim
nazija, Diepholze, kurioje mo
kosi daug šio krašto letuviukų.

Nepagailėkime vieno, antro 
dolerio šiems svarbiems reika
lams. Kiekvienas centas su 
dėkingumu bus priimtas, pa
kvituotas ir viešai paskelbtas 
spaudoje, 
suderintos 
BALF’o 
stengiamasi išvengti nereikalin 
go dvilypumo. Steikime Maž. 
Lietuvos Bič. Draugijos s-rius. 
Šiam reikalui prašykime šios 
Draugijos įstatų jos Valdybo
je. Stokime nariais į jau vei
kiančius Mažosios Lietuvos Bi
čiulių Draugijos skyrius. Pa
laikykime Mažosios Lietuvos 
lietuvių vykdomą politinę, kul
tūrinę ir šalpos akciją visuome 
nėję, spaudoje ir gyvenime.

Visais reikalais prašome 
kreiptis ir aukas siųsti Mažo
sios Lietuvos Bičiulių Draugi
jos Valdybos iždininkui Jonui 
Mašiotui — 3310 So Union 

kentėjo ir tebekenči#, bet ypa Ave, Chicago 16, Ill. U. S. 
tingai buvo sunaikinti Mažo- n” ’ ’’ ‘ 1 "
sios Lietuvos lietuviai. Jų so-

Mūsų brangiosios Lietuvos 
etnografinė dalis yra tarp 
Priegliaus ir Nemuno — Įsru
tis, Tilžės, Šilutės kraštas. Čia 
gimė, gyveno ir kūrė šimtai 
tūkstančių mūsų tikrųjų brolių 
lietuvių. Šis kraštas davė lie
tuvių tautai lietuviškosios kul
tūros pažibas: Joną Bretkūną, 
Joną Rėzą, Kristijoną Donelar 
tį, Vikų Vydūną-Storastą, 
Martyną Jankų, Kristupą Lėk 
aą, Zaunius, Jagomastus ir daa 
gelį kitų. Šiame krašte lietuvis 
ka dvasia, nors ir slopinama, 
nuolat ruseno ir išsilaikė iki 
šių dienų. Pilkalnio, Gumbi
nės, Labguvos, Pamario, Juod 
Jcrantės apylinkės buvo ir pasi
liko giliai lietuviškos. Nei Vo
kietijos kaizerių, nei nuožmaus 
Hitlerio pastangos nepajėgė 
užslopinti lietuvybės židinius. 
Šio krašto lieturvių pagrindinis 
tikslas buvo ir tebėra: išsilais
vinti iš svetimųjų priespaudos 
ir įsijungti j atkarsimos Lietu
vos Respublikos ribas.

Visų lietuvių yra šventa pa
reiga šiuos Mažosios Lietuvos 
brtlių siekimus visaip paremti. 
Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugija šią paramą organi
zuoja. Jos pagrindinis tikslas 
yra gelbėti šio krašto lietuvių 
kovai dėl teisės grįžti į bendrą 
visų lietuvių šeimą savo lais
voje ir demokratinėje Lietuvos 
Valstybėje. Draugijos svarbus 
siekimas — telkti lėšas Mažo
sios Lietuvos lietuvių politinei 
akcijai vykdyti, kultūrinei veik 
lai finansuoti ir pavargėlius su 
šelpti.

Antrojo pasaulinio karo me
lu ir šiam (karui pasibaigus dėl 
baisiosios bolševikinės prie
spaudos, visi lietuviai daug

tuvių Gydytojų Draugija, ku
rios valdybą sudaro: prof. V. 
Kanauka, Dr. Paprockis, Dr. 
Tercijonas, Dr. H. Brazaitis ir 
Dr. Milukaitė.

* Lietuvių gydytojų drau
gija Newjorke nutarė rūpintis 
lengvinti būklę Vokietijoj esan 
čiam varpininkui dr. J. Bagdo 
nui ir prof. Buinevičiui, gyve
nančiam Austrijoj.

* Korėjos fronte žuvo lietu 
vis aviacijos kapitonas K. Mi
kalauskas, kuris ypač buvo pa
sižymėjęs kovose Antrojo Pa
saulinio Karo metais.

* Amerikos lietuviui solis
tui Braziui pasiūlyta vykti į 
Europą dainuoti olandų valsty 
binėj operoj.

* Belgijoj mirus Adolfui 
Burbai, kuris iki mirties atsi
dėjęs rūpinosi lietuviška veik
la, Limburgo apylinkėje gyve
nančių lietuvių tarpe bendruo
meninis gyvenmas žymiai su
lėtėjo.

* Pusė lietuvių Caracaso, 
Venecueloje, kolonijoj yra su
telkusi Altą Vista priemiesty 
je- 
mų 
mės ir pasistatę namus.

Čia gyvena 40 lietuviu šei- 
Iš jų pusė turi Įsigiję že-

Iš visur ir apie viską

Aukos šalpai bus 
su su veikiančia 

organizacija ir bus

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Valdyba.
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Lietuviai visur
* Namas už 50 centų. JAV ruotas 1926 m. gegužės 16 d., 

taigi šiemet, jei dar gyvas, 
švenčia 25 vyskupavimo metų 
sukaktį. Gimęs 1884 m. vasa
rio 5 d., taigi dabar turi 67 
m. amžiaus.

* Lietuvybės Išlaikymo Tar

įvyįko atidarymas namo, kurį 
gaus vienas iš laimingųjų tik 
už 50 centų, dalyvaudamas me 
tiniame TT. Marijonų statybos 
vajuje.

* Prancūzijos prezidentas _____
Vincent Auriol priėmė „Mažų nyba VLIKe šiuo metu ruošia 
jų Paryžiaus Europiečių Klu- nuostatus skelbti konkursą pa
to“ narius, kuriais buvo lie- rašyta jaunimo teatrui scenos 
tuviai: Andrius Bačkis, Vy- veikalui. Artimiausiu laiku 
tautas Janulaitis, Dalia Korbai korikurso sąlygos numatomos 
tė, Onutė Pagner, Rolandas paskelbti spaudoje.
Račkauskas ir Jonukas Pagner, ♦ Augsburgo-Hohfeldo sto- 
pasipuošusias tautiniais dra- vykią aplankė Amerikos lietu 
bužėiiais. vįs karininkas Matulis, kuris

* Vilniaus arkivyskupas Me gyvena ir dirba Austrijoje, 
čislovas Reinys buvo konsek- * New Yorke įsteigta Lie-

* Davose šiuo metu gy
dosi keturi lietuviai: Jadvyga 
Kunickaitė, dr. med. K. Augę 
vičius, dTpl. teis. Andrius Kon 
iukovas ir Ponelis. Jie būtų 
labai dėkingi už moralinės ir 
materialfriės paramos suteiki
mą.

* Šveicarijos priimti nuolat 
apsigyventi ir gauti globą, at 
vyko šie tautiečiai: Milvydienė 
Marija (apsigyveno Pension 
Strela, Davos-Platz) ; Brazai
tis Mečys (Sanatorium Wal- 
lenstadtberg) ; Jakaitis Jurgis 
(Heilstatte Appisberg bei Man 
nedorf) ; dail. Mackevičius Jo 
nas (Blindenaltersheim St. Ga 
llen) ir jo duktė Dr. Augevi- 
čienė su dukrele,

* Elena Vaitkevičiūtė bai
gė Ziuricho universiteto odon
tologijos mokslus ir pradėjo 
dirbti Glaruse kaipo dantų gy
dytojo asistentė.

’’ Tomas Pečiulionis, gene
rolo Pečiulionio sūnus, nese
niai įsigijo Ziuricho politech
nikume inžinieriaus diplomą ir 
dirba savo srityje to paties po 
litechnikumo atliekamus dar
bus. Jo sesuo baigia medicinos 
studijas.

Agnė ir Katrė Peldžiūtės 
šį pavasarį išlaikė kvotimus ir 
įsigijo psichiatrijos seserų pro 
fesiją. Panelės Peldžiūtės yra 
kilusios iš Klaipėdos krašto, 
Pagėgių apskrities.

* Alina Linderytė baigė šį 
pavasarį Berne sekundarinęmo 
kyklą ir pradėjo mokytis kai
po laborante Berno universite 
to vet. bakteriol. institute.

Zigmas Prielaida, 1949 
m. baigęs Lausanne mieste 
chemiją ir ten vėliau dirbęs, 
š. m. vasario mėn. išvyko į U.
S. A. Ponia E. Eidimtienė su to Thoma.

— Graikų tabako plantato
rius Mozambike vyko su sese
rim ir jos vaiku į vestuves. Rū 
ke automobilis nusirito Į upę 
ir ten visus juos suėdė kroko
dilai.

— Raudonasis britų džiako- 
nas Jonsonas, birželio 27 d. 
Kremliuje Stalino apdovanotas 
aukso medaliu, diplomu ir ge
ra krūva dolerių už pasidarba
vimą Maskvos naudai.

— Kanada 1949 — 1950 me 
tų sezone pagamino kailių už 
23 milionus 184 tūkstančius 
dolerių.

— Eucharistinis suvažiavi
mas paskirtas 1952 metais vasa 
rą Ispanijos Barcelonoje.

— Belgų Konge, Afrikoje, 
Hollywoodas ddrė filmavimus 
iš vietos negrų gyvenimo. Fil
me vaidina ir dalis vietos neg
rų, o taipgi ir vietos misionie
riai, kurie ten platina tikybą.

— Meksikos vyskupai išlei
do raštą, kuriame kelia balsą, 
kad būtų lygiau paskirstyta 
Meksikos žemė, reikalauja nau 
jos žemės refomos, o taipgi rei 
kalauja, kad algos būtų darbi 
ninkams tiek pakeltos, kad iš. 
tėvo uždarbio visa šeima galė
tų išgyventi. Geresnio darbi
ninkų aprūpinimo bus pasiek
ta, pabrėžia vyskupai, jeigu 
bus praplėsta 'kolektyvinių dar 
bo sutarčių sudarymo sistema 
per darbininkų unijas ir jeigu 
darbininkai dalyvaus įmonės 
pelne. Taipgi keliamas balsas 
— sustiprinti pastangas aprū 
pinti visus darbu, kad nebūtų 
bedarbių.

— Pijaus X beatifikacijos ši 
kilmėse Romoje dalyvavo se
selė Benedetta, stebuklingai iš 
gydyta nuo vidurių vėžio ligos 
Pijaus X užtarymu. Šis išgiji
mas yra Vatikano įstaigų pri
pažintas įrodytu ir yra vienas 
dviejų reikalingų stebuklų no
rint ką pripažinti palaimintuo
ju. Antrasis stebuklingas pa
gijimas irgi yra kitos seselės. 
Jos liga buvo vėžio kilmės žaiz 
da kojoje.

Ruošiantis beatifikacijai Pi 
jaus X kūnas buvo išimtas iš 
požemio, apvilktas naujais dra 
bužiais ir įdėtas į bronzos ir 
kristalo karstą ir tris dienas 
po beatifikacijos buvo prieina
mas visiems lankyti.

— Thiuringijon, prie pat 
Vakarų Vokietijos pasienio, 
būk manevrams, atkelta apie 
70.000 mongolų. Tie daliniai 
maitinami maistą rekvizuojant 
iš vietos gyventojų.

dūĮkrele kovo m. išvyko į Ka
nadą. Taip pat kovo m. Į Ka
nadą pas tėvus išvyko Pranas 
Stripinis. Balandžio mėn. į Ka
nadą išvyko K. ir E. Truskai.

* Teodora Mašalaitė Ziuri- 
che ištekėjo už šveicaro Bea-

Prieš

— Norvegija yra numačiu
si pas save įsileisti tremtinių 
gydytojų ir dantistų.

— Prie pat Ludwigsburgo, 
Aldingen’o ribose, vokiečių įs
taigos, pasinaudodamos specia 
bais kreditais, statys didžiulę 
svetimšaliams tremtiniams bu 
tų koloniją, kurioje galės pa
stoviai apsigyventi apie 2000 
tiemtinių.

— Cigaretė šventosios ug
nies tarnyboje. Vokietijos jau 
nimas daro bėgimus su degan
čiais fakelais. Ugnį pašventi
na kardinolas Frings prie Al- 
tenbergo Dievo Motinos sta
tulos 1 gegužės naktį. Iš čia 
ją jaunimas išnešioja po kiek
vieną Vokietijos parapiją. Pe
reitais metais ugnis į Berlyną 
buvo nunešta paslėpta portfe
lyje. Šiemet buvo bandyta ang 
liakasių lempa. Į Rusų valdo
mą Vokietijos zoną šviesą pa- 
rubežio sargybiniai įsileido, bet 
nešėjai buvo areštuoti.
tai jie užgesino lempas ir su
tiktiems berlyniečiams bėgi
kams pridegė cigaretes, kurias 
jie ir patys buvo užsidegę nuo 
pašvęstos ugnies. Pasiekę va
karų sektorių, Berlyno bėgikai 
iš cigaretės uždegė fakelus ir 
iškilmingai nužygiavo į Šv. Ro 
žančiaus bažnyčią Steiglizo 
priemiesty Berlyne.

— Anglų vyriausybės pa
tvarkymais, uždrausta sveti
miems laivams plaukti Sueso 
kanalu. Dėl šio draudimo šve
dų ir pietų Afrikos laivininkys 
tės Įstaigos pareiškė protestus.

— Jugoslavijoj Įvyko šnipi
nėjimo byla, kurioje eilė asme
nų teisti, už šnipinėjimą Čeko
slovakijos naudai. Svarbiau
sias Raitininkas, Jugoslavijos 
kariuomenės kapitonas, nuteis
tas 20 metų kalėjimo.

— Vokiečiai paskelbė duo
menis apie kituose kraštuose 
žuvusius ir palaidotus vokie
čių karius, žuvusius Antrojo 
Pasaulinio Karo metais. Pagal 
tas žinias 21 krašte esą palai
dota 650.000 vokiečių karių, 
žuvusių buvusiame kare.

— Izraelio prezidentas pa
skelbė dėkretą, kuriuo Izrae
lyje sulaikomas mi.rtięs baus
mių vykdymas, kol parlamen
tas priims atitinkamą įstatymą.

— P. Kinijos dviejose pro
vincijose pastaruoju laiku dėl 
bado mirė 20.000 žmonių.

— Miami mieste, Floridoj, 
JAV, gudriais skelbimais ver
buojami jauni vyrai, nevedę ir 
parduodami iš varžytynių tur
tingoms moterims, kurios čia 
suvažiuoja sezonui iš visų 
Amerikos kraštų. Atrodo, jog 
šis naujoviškas vedybų biuras 
turėjo pasisekimo, nes jo „ve
dybomis“ ir policija susidomė

' j°'
— Brazilijos prezidentas Ge

tūlio Vargas serga cukrine Ii- mirtingumas.

ga. Tą diognozą nustatė spec, 
gydytojų komisija.

— Pavanos milionierė Mag
dalena Canthal buvo sulaikyta 
New Yorko aerodrome, nes tu 
vėjo revolverį.

— Dvynukai kunigai, du 
vienmečiai broliai Jutkevičiai: 
Antanas Julius ir Julius Anta
nas, birželio 16 d., Spring- 
field’e, Mass., įšventinti kuni
gais.

— Prahos arkiv. J. Beranas 
iš tvirtovės netoli Morawska 
Ostrava perkeltas į kunigų ir 
vienuolių kongregacijos lage
rį, (komunistai jį vadina vie
nuolynu) 20 mylių nuo Austri 
jos sienos. Esant arkivyskupui 
tvirtovėje tikintieji rinkdavosi 
prie jo lango ir melsdavosi.

— Margaret Truman, savo 
kelionėje po Europą aplankė 
Romą ir buvo priimta Popie
žiaus Pijaus XII specialioj au 
diencijoj. Miss Margaret ir jos 
motina priklauso episkopalų 
bažnyčiai, o prez. Trumanas 
baptistų.

— Alaskos eskimai prie 
Point Barow pagavo 7 bangi
nius, o prie Kotzebue, Beringo 
sąsaurio pakraštyje, jie paga
vo 4 banginius.

— Seno amžiaus pensinin
kai Lietuvoje ir kituose sovie
tų kraštuose sulyginti su Sov. 
Sąjungos. Ten dirbusiai mo
teriai, betgi nepriklausiusiai 
prie partijos, pensijos per mė
nesį mokama nuo 17,50 iki 73 
rublių, tuo tarpu savietų mar
šalo našlei, pav., tdkios pensi
jos mokamos nuo 3.000 iki 5. 
000 rublių. Tai koks tarp jų 
susidaro skirtumas! Tuo tar
pu bolševikai šaulkia, kad jie 
visais būdais rūpinasi varguo
mene.

— Egipto archeologai De- 
manhuro apylinkėse Nilo sri
ty, paskutiniu metu atrado fa
raono Ramzio II šventyklą. 
Ramzis gyvenęs apie 1324 — 
1253 m. prieš Kristų. Moksli
ninkai yra linkę manyti, kad 
rastoji šventykla buvo pasta
tytą Izraelitų, jų Egipto nelais 
vės metu.

— Vengrijos sostinėj bolše
vikai uždarė visą eilę kat. li
goninių, aiškindami, kad iš 
vienuolių tarpo trūksta tinka
mo ligoninėms personalo.

— Švedų teismas nuspren
dė, kad vienas vyras, be jokios 
pateisinamos priežasties užmu 
šęs savo šeimininkės katę, pa- 
lūpintų kitą, lygios vertės 'ka
tę. Be to, pridėjo, kad kalti
ninkas savaitę laiko privalo 
pats savo kambary laikyti ir 
gerai šerti dvi žiurkes, kad iš 

i to suprastų tikrą katės vertę.
— Nuo maliarijos kas me- 

: tai miršta 3 milionai žmonių. 
Pasirodo, kad geriausia prie
moli ėmoski.tams (maliarijos ne 
šėjams) išnaikinti yra DDT 
milteliai, (kuriu pagalba žymiai 
sumažinamas nuo maliarijos

Po saulėtas pietų šalis
(Jūros kelionių įspūdžiai.

Baltimorėje. Sekantį rytą 
pabudome garsiojoj Cheaspe- 
ake Bay, kur buvo anksčiau i 
įklimpęs galingasis „Missou
ri“. Laivas stovėjo įlankoj 
įmetęs inkarą. Mus gaubė 
tiršti rudens rūkai taip sun
kiai, kad net sunkiai kitą galą 
laivo galėjai matyti. Šalia mu 
sų stovėjo ir daugiau laivu, 
nes nuolat girdėjosi miglos 
signalai.

Prieš pietus sunki migla pa 
kilo ir prieš akis atsivėrė Bal
timorės miesto bei apylinkės 
vaizdai, kuri buvo gausi sun
kiąja pramone: visokiais che
miniais fabrikais.

Tą pačią dieną įvažiavome į 
sausą doką pagrindiniam lai
vo remontui tolimesnės atei
ties kelionėms. Tas dokas bu 
vo netoli istorinio forto, kurį 
aplankiau sekančiorn lienom, 
šildant auksinei rudens saulu
tei.

Tai milžiniškas jaunas par
kas. Po kojų jau skraidė spal 
voti klevų bei ąžuolu lapai. 
Abejuose šonuose stovėjo ak
menys su ikiekvienos valsiy- 
jos vardu ir aprašymais, kada 
buvo priimta į uniją ir pan. Vi 
duj parko stūksojo milžiniška

pramonėse, kaip siuvyklose, 
kurių čia apsčiai, nors, žinoma, 
pradžia nėra lengva, bet ap
sukrūs vyrukai jau gavę agen
tais prie įvairių firmų ir uždir
bą pasakiškus pinigus. Tai 
maždaug tidk apie rytinę USA 
pakrantę.

Iš čia pakėlėme bures ’iesiog 
j Pietų Ameriką Dutch Guia
na.

Iš Baltimorės, Ma. susitvar 
kę laivą sausame doke, patrau 
kerne tuščiomis į Pietų Ame
riką, aliuminijaus rūdos pasi
krauti Kanados pramonei.

Vėl atsidūrėme puikiame 
Golfo srovės vandeny pilnam 
visokių jūros augalų kolonijų, 
kurios kaip rusvi takai drie
kiasi per bangas — kaip akys 
mato. Tai pietiniai augalai ne 
šami srovės į šiaurinius vande 
nis išilgai Atlantą.

Praplaukėme garsiuosius 
Bermudus, Bahamas ir įplau 

■ kerne j West Indijos salyną.
, teko iš arti 

istorinę San 
. Salvador salą, kuriai teko gar

Tęsinys iš 21(215) nr.).

jaunuolio atleto varinė statu
la ant aukšto pjedestalo, vaiz
duojanti jauno krašto galią bei 
narsą. Toliau stūksojo fortai. 
Palikti taip, kaip buvo pasra- j 
tyti sukilėlių, kurie kovėsi su 
Britų Imperijos laivynu ir sau 
gojo įžangą į miestą. Masy
vios senovinės patrankos spok 
so jo į įvairias šalis, margos sa 
vo dydžiu ant pilnų medinių 
ratų.

Pačios kareivinės bei para 
ko sandėliai ir kalėjimai * yra 
įkasti į požemius ir saugomi 
didelių pylimų.

Pats miestas yra naujesnis 
ir švaresnis kaip Philadelph’a. 
Gausu aukštesnių pasttu

Čia testovėjome keletą die
nų, todėl neteko aplankyti lie
tuviškų centrų, išskyrus oa- Kas įdomiausia, 
skiras šeimas. Dar, tiesa., bu- stebėti garsiąją 
vome užsukę į lietuvių klubą L-*-—- -—v, -____

. kuris apima milžinišką pasta- bė pirmutinei priglausti išvar
tą su slėnus ir biblioteka, bet gūsį Kristupą Kolumbą ir jo 
kadangi buvo vėlus laikas, tai narsius jūreivius. Tai gana že 
vidun nepavyko įeiti, tik sve. ma salelė puošiama rusvai žals 
tamen žemei, seni ir jauni pai saulės nudegintų tropinių 
kiai kalba lietuviškai. ų ,

augalų. _
-p Mūsų tikslas buvo Parama- 

kolonija nuo rib0 Olandu Guianoj, kur dar 
. . , . G,aus.u .lr. n*ujų ge puSdienį reikėjo plaukti

ateivių, kurie kuriasi ivairioseto patvardo upe aukštyn. Pir

jet gūsį Kristupą Kolumbą ir jo
- • • Tai gana že

” . augalų.Baltimore yra garsi kaip j - 
stambi lietuvių J 
ienų laikų.

mą kartą P. Amerikos konti- Kas labai įdomu ir jau iš toli atgal į jurą — į Trinidad sa- 
nente! Kas įdomiau, kad pa- krito į akį, tai karo metu pa- ią, kur užbaigėme laivo krovi- 
krantės aplink visos Guianos skandinto vokiečių prekinio mą, nes upė nėra pakankamai 
gan lėkštos, netaip, kaip vė- iaivo siluetas, gulįs pačioj upės gili atkelti pilnai prikrautą 
liau teko matyti vakarines da- įlankoj skersai lig pusės nusken laivą.
lis Venezuelos ar Kolumbijos, dęs ant šono. Ant jo priekio j-jar pakejįuį turėjome lauk 
kur dangų remiantys kalnai yra pritvirtintas raudonas sig- tl jdros potvynio, išmetę in- 
mamomi iš jūros šimtai mylių, nalas, kuris nuolat žymi pavo- karą> nes upės vandens au)kš- 

Paskui aukštyn upe pro šo- jaus vietą. Mat ano karo pra- tis buvo pavojįngaį nuslūgęs, 
nūs slinko žemos plokščios džioj ahantų laivynas užklupo po poros dienu pasiekėme 
upės pakrantės vešliai apaugę šį laivą tame uoste ir pareika- Trindidad sala, su aukštais, uo 
tropinėmis džiunglėmis paįvai lavo pasiduoti. Vokiečiai vie- liniais krantais, vešliai apaugu 
rinamos puikių bananų ar ka- toj to, patraukė laivą j upes vi siais tropiniais augmenim. Bu 
vos plentacijų. Laiks nuo lai- durį, atidarę dugne vandens VQ žavu stebėti kaln„ keteras 
ko matome pakrantėm judant angas ir laivą nugramzdino, saulėl d ir jūros bangas nuo. 
čiabuvių vaikus ir suaugusius, o patys mažais laiveliais issi- lal skalujant stačias pakran- 
kurie smalsiai stebi kiekvieną gelbėjo. tęs. Bangos su įnirtimu šoki-
■įplaukiantį laivą. Reikia pa- Siame mieste dauguma gy- nėdavo stačiom ‘ uolom aukš. 
stebėtų kad tuose kraštuose ventojų ne balti — negrų ir ir putodamos krisdavo at- 
gan daug jnesta mūsiskes kul- Azijos tautų kilmes. Visi parei j 
tūros bei civilizacijos. Dažnai gūnai taipgi daugumoj spal- ” _
tarp džiunglių raudonuoja da- vuoti, bet nemaža ir olandų kil Pagaliau užėjo naktis, o mes 
žyti faunų ar gyvenami namai, mės žmonių. Pats kraštas ori- atsargiai slinlkome rytine Trini

Pamažu išvydom Paramari- ginaliai vadinamas „Surinam“, dad puse pro uolų pavojingus 
bo bokštus, kur upė daro gan Sekančią dieną patraukėme tarpeklius į Saguranus uostą, 
platų vingį visu keliu tingiai dar aukštyn upe į bioksito ka- būrį pasiekėme vidurnaktį, 
nešdama gelsvą vandenį į jūrą, syklas, rūdos pasikrauti. Juo u°j išvydome uosto šviesas

Atvykę į šį miestą, dar ato- tolyn, jo džiunglės tankėjo, tarp uolų. Netoliese išnuomo- 
kiai nuo (kranto išmėtėme in- skraidė ore įvairūs tropiniai ta USA laivyno bazė buvo stro 
karus ir laukėme imigracijos or paukščiai, o pakrantėse knrbz P*3* izoluiota nuo likusios da- 
ganų bei muitinės pareigūnų, dėjo įvairi gyvūnija. Netrukus lies.
Pats miestas stovi gan žemoj 
vietoj, lygumoj. Pati statyba 
lengva ir neaukšta, paįvairin
ta keleto bažnyčių bokštų. 
Stogai daugumoj namų rau
doni. Dešinėj pusėj iš tolumos 
matosi keletas senoviškų pa
trankų, kurios anksčiau čia 
saugojo įžangą aukštyn upe.

priplaukėme kasyklų miestelį, 
kuris atrodo, visiškai neseniai 
išaugęs. Čia per 12 valandų 
galingi kranai — elevatoriai 
netruko į laivo grobus privacy 
ti 6—7 tūkstančius tonų rus
vų miltų, boksito.

Iš čia jau gerokai į grimzdu 
j vandenį žemupiu pasileidome

Čia užbaigę porą tūkstančių 
tonų krovinį, patraukėme at
gal, tiesiog į Kanadą Port Alf 
ted, P. Q. Saguenay upėj.

Mus čia laukė jau žvarbus 
lapkričio mėnuo su sniegu ir 
šalčiais.

Dan. Baltrukonis.
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Žmonija ir tikyba
VYDŪNAS.

2.
— *__

Kaip ženklai, taip ir visokios 
apeigos buvo ir yra dar ir šian 
dien vertinamos visokiose tau
tose kaip šventos, kad ir skir
tingai. Paprastiausioji yra pa 
simeldimas. Jis daromas kaip 
senovėje taip ir dabar stovint, 
kiūpojant ir suimant rankas. 
Klūpavimu norėta pareikšti nu 
silenkimą ties Slėpiningąja ga 
lia ir Jai atsidavimą. Tikėta, ir 
dar tikima, kad ji n;eša žmogų 
j juslinį gyvenimą ir vis veikia 
žmogų iš aukštybės.’ Ir tam 
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Prancūzu rašytojas Prosper Merimee, senais laikais lankęsis 
Lietuvoje, parašė fantastinę, gana plačiai pagarsėjusią apysaką 
„Lokys1 ‘, kuri išleista ir lietuviškai išversta. Apysaka iliustruo 
ta dailininko V. K. Jonyno. Čia dedamas titulinis „Lokio“ apy
sakos atvaizdas ir, geriau autoriui pažinti, atkarpoje dedama p. 
Rimo Bagdono vertime apysaka „Tamango“.

patirti, žmogus rankų sudėji
mu lyg susikaupia.

Meldiant vartojamas ir ra- 
žantius, kurs tūlose ir nekri- 
nekrikštionišlkus žmones sako 
novėje, taip ir šiandien, yra ži
nomas. Azijoj Tibeto žmo
nės pasimelsdami vis laikyda
vo ir laiko dabar jį dar ranko
se.

Daugiausiai pesimeldiama 
šventnamiuose ties ypatingais 
daiktiškais pavidalais. Apie 
nekrikštioniškus žmones sako

ma, Trad jie taip garbina sta
bus. Kad tai neteisingas ma
nymas, jau minėta. Senais lai 
kais, bet dažnai dar ir dabar
ty], tokie stabai buvo vertina
mi kaip slėpiningos galios pri 
minimai. O dabar žmonės daž 
niausiai daigtus laiko paliomis 
tikrybėmis. Nebenumanjyta, 
kad tikrovė yra slėpiningą, o 
daigtiškumas nėra esamas da
lykas ale vyksmas. Išmanyta 
tai, tiesa, dar tiktai mokslintų 
žmonių.

Kaip pasimeldimas, taip ir 
giedojimas visoj žmonijoj yra 
žinomas kaip bendras apreiški
mas nusikreipimo į Šventąją 
Slėpiningąją Galią. O kad apie 
tai ir nemąstoma, vis dėlto gie 
dojimu visi susirinkusieji pa

gaunami ypatinga nuotaika, 
netgi tikra gaivastim.

Minėtini yra ir ugnies, žva
kių uždegimas, smilkymas ir 
šlakstymas. Dažniausiai ma
nyta, ką^d tai esą vien krikš- 
tionių apeigos, o jos senovėje 
ii dar šiandien ir nekrikštio- 
nims buvo žinomos ir jų prati
namos. Tą pati reikia pasaky
ti ir apie krikštyjimą, atgailą, 
išpažintį, nuodėmių atleidimą, 
pastininkavimą, Šventą vaka
rienę, sutuokimą, prisipažini
mo patvirtinimą (konfirmavi- 
mą). Nesenais laikais moksli- 
ninikų iš senų palikimų ir ženk 
lų ištirta, kad beveik visos apei 
gos buvo daromos tūlų Ame
rikos tautų, pirm kol jos Eu- 
ropietiams dar visai nebuvo
žinomos.

Ir tik apeigų prasmė, kaip 
rodosi, buvusi numanyta. O 
dabartyj tūliems žmonėms, ku 
rie vadinami krikštionimis, ji 
visai nebėra aiški. Per mažai 
pasistengta sąmoningėti tam, 
kas yra viso juslinio vyvenimo 
pagrindas.

Senais laikais, o kartais dar 
ir dabar viena svarbiausioji 
apeiga buvo aukojimas. Auko 
ti gyviai ir žmonės. Manyta, 
kad aukojant jų esmė grąžina 
ma Slėpiningajai Galiai, kuri 
tad aukojantius laiminanti.

Tikybingumas visuomet vi
sose žmonijos tautose apsireiš 
kė ir šventėmis metų laikais. 
Vis buvo numatyta, kad gy
vumas ir gyvenimas priklau
somas nuo Šviesos. Jai todėl 
žmonės pasišvęsdavo. Dary
ta tai visoj žmonijoj kaip se
niausiais laikais taip ir šian
dieni. Bet reikia prisiminti, 
kad šviesa nevertinta vien kaip 
juslėms prieinamą dalyką, ale 
ir kaip dvasinį. Tai ypatiai 
aiškėja iš to, kaip krikštiohys 
savo šventių reikšmę skelbia.

Apeigų reikšmę turi ir vie
nuolio ir vienuolės gyvenimas. 
Norėta tuomi lyg menkinti kū 
no reikalavimus ir skirties kiek 
galint dvasiškumui. O tai da
ryta visoj žmonijoj jau labai 
senais laikais.

— * —
Dar aiškiau kaip šventi žym 

ženkliai ir visokios apeigos 
įrodo tikybiniai mokslai, šven
ti raštai, kad tikyba visuomet 
buvo žmonėms svarbiausias 
gyvenimo uždavinys. Tūli to
kie raštai labai seni, ypatiai 
Aigiptietių ir Hindu. Jaunes
nieji yra žydų, krikštioniškų

IMys Huk-sa
AŠ LAUKIU JŲ SUGRĮŽTANT.

1. Dabar kas naktį moja jiems iš kamino ištryškę dūmai 
Ir šaukia juos negęstanti maža šviesa languos.
Ir jie sugrįš, jieškodami vaistų dienų sunkumui, 
Jieškodami klajonių ir vienatvės pabaigos.
Ir vieną rudenį jie vargani prie lango prisiartins, 
Pirštais stiklan barbens ir šauūs mane vardu.
Ir šauks, kad žemės vieškelius visur išvartę, 
Jie nesurado nieko be kančios ir be skriaudų. . .
Bet jei lange nešvies maža, išblyškusi liepsnelė 
Ir kai is kamino jie nematys plevenant dūmų, — 
Baisi mintis ir nerimas suspaus jiems krūtines.
Tartum vaiduokliai, nusvyruos tolyn pro namo šalį 
Ir šauksmą — akmenį numes naktin, ir jo sunkumo 
Jiems niekas negalės pakelt, be mirusio manęs. . .

2. Dabar kas naktį blaškos jie ir nesuranda vietos, 
Ir vis neranda kryžkelės, kur išsiskyrėm mes. 
Kur aš likau mažam name jų laukti ir ilgėtis, 
Rašydamas jiems ilgus laiškus ir liždnas dainas —
Apie skurdžius metus, sukniubusius prie namo slenksčio, 
Ir apie juos, apdegusius karčių klajojimų ugnip.
Ir apie tai, kad akys man nuo tos ugnies aptemsta 
Ir būna taip nežmoniškai sunku po krūtine. . .
Šiąnakt, lyg priesaikai, rankas aš pakeliu į dangų 
Ir veržia^ ašarų srovė man iš tamsių akių: 
Kur-jūs, seni draugai, kas jūsų kelią dengia?
Kas trukdo, grįžti jums mažan nameliu tarp miškų? — 
Jus šaukia dūmai, žiburio apšviestas langas,
Jus atsisveikint aš prieš mirdamas šaukiu — — —

VASAROS LAPAS
Tu atsigulei pavargęs ant gležnos, 
Sutema garuojančios kalnų žolės. 
Ir klausai, dainavimo jaunos 
moteriškės svetimos šalies.
Ir dainos melodijoj kalnai aukšti 
Ir upokšnių siuntanti šalta srovė. 
Tu šiąnakt svajodamas junti, 
Kad įtrauktų sūkurin tave, —
Jei tiktai iš praeities taip tolimos 
Tu galėtumei be gailesčio išplėšt, 
Žalią lapą vasaros vienos.
Ir giedojimą laukų griežlės. . .

tautų ir Arabų šventraštiai.
Vienuose jų brėkšta o įkar

tais ir švietia ypatingas sąmo
ningumas. Bet dabarties žmo 
uju daugumai jų tūris vos be
prieinamas. Greitiausiai tai pa 
stebėt iš to, ką Aigyptietiai yra 
palikę. Bet ir krikštioniškų 
šventraštių skelbimai dažniau
siai visai paviršutiniškai pri
imami. Nenumanyta, kad se
nais laikais dažniausiai vaiz
dingai apsireikšta, o dabar pri
kimbama tiktai prie vaizdų ir 
nepastebima jų prasmės.

Senais laikais žmogus buvo 
numanomas kaip dvasinė es

mė, o Šiandien, tūliems jis vy 
riausiai yra tiktai kūnas. Net 
gi tūli krikštionis aklai tiki, 
kad jo siela pasidaranti iš kū
no, kurs ir supuvęs vėl susi- 
tverąs, ir žmogaus siela iš nau 
jo atsirandanti. O Šventraš
tyje juk skelbta, kad žmogus 
tapęs gyva siela iš Kūrėjo kva 
po. Hindu Šventraštiai kalba 
apie žmogų kaip spindulį iš 
Dievo Šviesos arba kaip jos ki 
birkštį, įkurs kūnu apsireiškiąs, 
gimimu jį pagauna ii- kūrimu 
jį palieka kaip tai kas dieną da 
ro pabudimu iš miego ir įmi- 
gimu. (Nukelta į b pusi.)

PROSPER MERIMEE

Tamango
VERTĖ RIMAS BAGDONAS.

Kapitonas Ledoux buvo gimęs jūrininku. Jis pradėjo 
paprastu jūreiviu ir iškilo iki quater — meisterio .padėjėjo. 

Trafalgar© mūšyje jo kairysis plaštakas buvo taip smarkiai 
medžio skeveldromis sužalotas, kad jis turėjo būti amputuo
tas ir, to pasėkoje, Ledoux buvo atleistas su pirmos rūšies 
atestacija. Namų gyvenimo monotonija jam buvo įkyri ir 
kai jam pasiūlė antrojo leitenanto pareigas viename korsarų 
laive, jis su džiaugsmu pasinaudojo proga vėl išplaukti į jū
rą. Pinigai, jo dalis keletoje pagrobimų, įgalino jį nusipirkti 
knygų ir studijuoti navigacijos teoriją, praplečiant turimas 
praktines žinias. Per trumpą laiką jisai pasidarė kapitonu 
vieno mažo piratų laivo su trimis kanūolėmis ir šešiomis de
šimtimis bebaimių jūreivių: Jersey krantų gyventojai dar 
ir dabar prisimena jo žygdarbius.

Taika jam atnešė nusiminimą: karo metu jis buvo susi
daręs padorę pinigų sumelę ir žiūrėjo ateitin, galvodamas pa 
didinti savo turtą anglų sąskaitom Bet jis buvo įpareigotas 
pasiūlyti savo patarnavimą taikingiems pirkliams ir, kadangi 
jis buvo žinomas kaip drąsus ir prityręs vyras, nerado sunku 
mų susirasti sau laivą. Vergų prekybą uždraudus įstatymu, 
pirkliavimas pasidarė rizikingas, kadangi reikėjo išvengti 
ne tik Prancūzų muitinių, bet ir anglų kreiserių akylumo. 
Kapitonas Ledoux tiems juodojo medžio pirkliams (kaip jie 
save vadino) tapo nepakeičiamu.

Netaip, kaip daugumas jūreivių, praleidusių daug metų 
žemesniuose laipsniuose, kapitonas Ledoux neturėjo tos pa
tobulinimo baimės ar to įgimto eigos jausmo, kas, ir pakė
lus į aukštesnį laipsnį, kitiems retai tepranykdavo. Priešin
gai, jis pirmas patarė savo laivo statytojui naudoti metalo 
bakus geriamam vandeniui laikyti. Jo turimi apkaustymai 
ir grandinės — privalomi reikmenys tokio pobūdžio laive— 
buvo ypatingai padirbti ir, saugojant juos nuo rūdžių, aty- 
džiai išvalyti. Bet visiems vergų pirkliams jis buvo gerai 
žinomas tuo, kad brigas buvo pastatytas pagal jo idėjas ir 
jam asmeniškai prižiūrint. Savo laivą jis pakrikštijo „Vilti
mi“. Vergų prekybai skirtas, tai buvo greitas burlaivis, siau
ras ir ilgas kaip karo laivas, bet gi pajėgus sutalpinti didelį 
juodukų skaičių. Tarpinius denius padarė siauresnius ir 
neerdvius; jų aukštį sumažino iki keturių pėdų, aiškindamas, 
!kad buvo palikta užtenkamai vietos bet kokiam padoraus su
dėjimo negrui laisvai sėdėti — kodėl gi jie norėtų atsistoti. 
Jie užtenkamai prisistovės pasiekę kolonijas, jis aiškino.

Vergai turėjo sėdėti atsisukę nugaromis į laivo sienas, 
dviejose lygiagretėse eilėse, paliekant tarp jų kojų tarpą, 

kuris kituose vergų laivuose buvo naudojamas kaip praėji
mas. O Ledoux’o įdėja buvo: naudoti tą laisvą vietą, su
varant ten daugiau vergų ir susodinant juos nugaromis vie
ni į kitus. Tokiu būdu jo brigas talpino bent dešimčia ver
gų daugiau, kaip bet kuris kitas tokio pačio dydžio laivas. 
Esant reikalui, buvo galima ir daugiau vergų patalpinti, bet 
jis buvo nusprendęs, kad kiekvienas vergas turėtų plotą, 
kur laike šešių savaičių kelionės galėtų ištiesti savo sąna
rius. Pagaliau negrai esą žmonės, kaip ir baltieji, aiškino 
jis laivo statytojui, lyg teisindamas savo gerą širdį.

„Viltis“ pakėlė inkarą Nantes uoste penktadienį ■— fak
tas, kurį prietaringi žmonės visuomet prisimena. Muito val
dininkai, atvykę patikrinti laivo, neužtiko šešių didelių dė
žių, pilnų grandinių,*apkaustymų ir tų geležinių įrankių, ku
rie nežinia kodėl buvo „teisybės nešėjais“ vadinami. Didelė 
geriamo vandens atsarga nesukėlė jokio įtarimo, bežiūrint 
to, kad „Viltis“, pagal laivo knygas, teplaukė į Senegambi- 
ją pirkti medžio ir dramblio kaulo. Kelionė nebuvo ilga, 
bet gal jie galvojo, jog būti atsargiam niekad nepakenks — 
vanduo būtų brangesnis už viską tuo atveju, jei, esant jū
roje, vėjas nustotų pūtęs.

Taip, gerasis laivas „Viltis“ gerai aprūpintas maistu ir 
reikmenimis, pakėlė bures penktadienį. Kelionės pradžioje 
Ledoux rūpinosi nepakankamu stiebų storumu, bet su laiku 
jis pamatė, kad laivas išpildė jo viltis. Jie turėjo puikią ke
lionę ir greit išvydo Afrikos krantus. Inkaras buvo nuleis
tas prie Joal (jei aš neklystu), kur tą kartą pakrantės nebu
vo anglų kreiserių saugomas ir vietiniai pirkliai tuoj atvyko 
į laivą.

Sunku būtų buvę surasti geresnę progą. Tamango, pla
čiai žinomas karys ir vergų pirklys, tik ką buvo atvykęs į 
pakrantę su vergų vilkstine, kuriuos jis pardavinėjo pigiai, 
žinodamas, kad savo prekėmis jis galės patenkinti visus rin
kos pareikalavimus.

Kapitonas Ledoux išlipo prie upės žiočių ir kreipėsi į 
Tamango. Jis rado jį sėdintį šiaudų trobelėje, greitomis .pa
statytoje, kartu su savo dviem žmonomis, keletu smulkesnių 
pirklių ir vergų varovų. Tamango, priimdamas baltąjį ka
pitoną, jautėsi įpareigotas užsivilkti drabužius. Sena mėly
na uniforma, kurią buvo galima pažinti, kad tai buvusi toji 
kapralo, bet su dviem auksiniais antpečiais, ant kiekvieno 
peties, pritvirtintais prie tos pačios sagos ir kabančios že
myn, viena ant krūtinės, kita ant nugaros. Kadangi jis ne
dėvėjo marškinių ir palaidinė jam buvo per siaura, platus 
juodos odos ruožas buvo matyti tarp uniformos palaidinės 
ir drobinių kelnių. Sunkus kavalerijos kardas, kabąs prie 
jo šono, buvo parištas virve ir puikus dvivamzdis angliškas 
šautuvas papildė apsirengimą, kuriame Afrikos karys, be 
abejo, jautėsi pranašesniu už puošniausią Londono ar Pa
ryžiaus salionų liūtą.

Kapitonas Ledoux žiūrėjo į jį kurį laiką, nieko nesaky
damas, ir Tamango, manydamas, jog jis sudarąs baltajam 
didelį įspūdį, pasitempė, lyg eilinis, inspektuojamas svetimo 

generolo. Ledoux, kritiškai jį peržvelgęs, pasisuko į savo 
vyriausią karininįką ir pratarė: „Tai šerniena, už kurią gau
tumėme tūkstantį krownu, jei tik sveiką pristatytumėme į 
Martinique“.

Kai jie susėdo, buvo pasikeista sveikinimais, jūreiviui, 
mokėjusiam Yolof kalbą, vertėjaujant. Pintinė whiskey 
bonkų buvo atnešta, prasidėjo gėrimas ir kapitonas, norėda
mas suminkštinti Tamango, dovanojo jam gražią varinę pud
rinę, su Napoleono atvaizdu. Dovana buvo priimta su ypa
tingu malonės išreiškimu. Po to Tamango patarė eiti į orą, 
pavėsin (nepamirštant degtinės bonkos) ir apžiūrėti vergų.

Tie ėjo virtine, baimės ir nelaimės išvarginti, visi neš
dami ant savo pečių medinę šakę, apie du metrus ilgio, ku
rios dantys mediniu kaistu buvo pritvirtinti apie kaklą. Pra
dedant eiti, vienas iš vergų varovų paima ant savo pečių pir 
mojo vergo jungo ranįkeną, o tas neša paskui save einančio
jo ir taip iki paskutiniojo. Sustojant, vadovas įsmeigia jun
gą į žemę ir visa virtinė sustoja. Aišku, apie pabėgimą iš 
virtinės, 'su dviejų metrų ilgumo jungu ant kaklo, negali bū
ti nė kalbos.

Kapitonas traukiojo pečiais, kai vergai, vyrai ir mo
terys, ėjo pro jį, vadino juos silpnomis būtybėmis; moterys 
jam buvo per senos ar per jaunos, ir jis skundėsi juodosios 
rasės išsigimimu.

„Visa rasė genda“, — jis nutarė, —- „Skirtinga buvo 
tais laikais, kada kiekviena moteris buvo per 5 pėdas ir 6 co
lius aukščio ir keturi vyrai nesunkiai dirbdavo prie fregatos 
kapštano (inkaro volo — vert.) ir iškeldavo inkarą“.

Aišku, jis atydžiai atsirinko juodukų grupę, išrinkdamas 
stiprius ir gerai atrodančius, už kuriuos jis sutiko mokėti 
įprastą kainą, bet už likusius jis reikalavo žymios nuolaidos. 
Tačiau Tamango turėjo savo nuomonę; jis tvirtino, kad jo 
prekės buvo vertingos ir aiškino apie karių trūkumą ir dar
bo pavojingumą. Jis baigė nurodydamas pačią žemiausią 
kainą, už kurią jis sutiktų atiduoti tuos vergus, kuriems bal
tasis kapitonas dar turėtų laive vietos.

Išgirdęs Tamango pasiūlymą, Ledoux pažiūrėjo į jį, 
pilnas nustebimo ir apmaudo, ir pakilo keikdamisis, kaip ka
reivis, matomai, norėdamas baigti derybas su taip silpnai 
protaujančiu juoduku. Tamango šiaip taip prikalbino jį 
atsisėsti. Nauja degtinės lonka buvo atnešta ir derybos at
naujintos. Dabar buvo juodojo vyro eilė išvadinti baltojo 
kapitono pažiūras nachališkomis ir grobuoniškomis. Jie kalbė
josi ir derėjosi, tuštindami bonką po bonkos, bet alkoholio 
pasekmės abiems pusėms buvo skirtingos. Kuo daugiau 
prancūzas gėrė, tuo jo siūlymai tapo mažesni, ir kuo dau
giau negras gėrė, tuo mažiau jis laikėsi savo reikalavimų. 
Taip, išgėrus apie tuziną degtinės bonkų, buvo prieitas su
sitarimas. Už šimtą ir šešiasdešimt vergų Tamango gavo 
nemažą kiekį bevertės medvilnės medžiagos; parako, šautu
vams titnagų, tris statines degtinės ir penkias dešimtis surū
dijusių šautuvų. Kapitonas sutarties patvirtinimui pakratė 
pusgirčiam negrui ranką ir vergai tuoj pat bulvo perduoti
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KULTŪRWWKWjVIKA
DAILININKAS A.

Nelengvi naujųjų ateivių — 
įvairių sričių specialistų — įsi 
Įkūrimo ir teisių gavimo keliai 
Kanadoje. Visiems yra žino
ma, kad Kanados įstatymai rei 
kalauja, kad etatinį darbą įstai 
gose gali gauti tiktai Kanados 
piliečiai. Neturįs pilietybės 
neturi ir teisių į etatinę tarny
bą.

Todėl ir dailininkui A. Šepe 
čiui Edmontono universitete 
dirbti yra tūlų sunkumų, ta
čiau jis dirba ir pareigų neap
leidžia. Bet kadangi toks dar
bas atlyginamas kaip nepilie- 
čiui, tai tenka rūpintis papil
domų pragyvenimo šaltinių 
jieškojimu. Bet ir šioje srity
je susiduriama su kliuviniais.

Dail. A. Šepetys Edmonto- 
ne yra įsteigęs meno studiją 
„Shepy Art Studios“. Tai yra 
komercinė grafikos ir dekora
tyvinio meno studija. A. Še
pečiui pasisekė gauti net ver
tingiausią licenciją, nes jo stu 
dija gavo tarpprovincinę, visai 
Kanadai taikomąją, licenciją. 
Sunkumą sudarė 1000 dol. ga 
rantija, bet ir ji nugalėtta.

Žmonija ir Tikyba.
(Atkelta iš 5 pusi.)

Senovėje buvo visur numa
nyta ir skelbta, kad žmogus 
kartotinai užgimstąs. Pareiš
kia tai ir Evangelija. Jono 9, 
2. Jėzaus mokiniai jį klausia: 
„Viešpatie, kas nusidėjo, šis 
ar jo gimdytojai, kad jis gi
mė aklas?“ Vadinas turėjo 
būt jau gyvenęs,, kad nusidėt 
galėjęs. O Jėzus tai nepeikia 
kaip klaidingumą, ale dar tei
giamai tą nuomonę priima. Bet 
stebėtina, kad dabarties lai
kais kartotinas žmogaus už
gimimas ir gyvenimas pasau
lyje visoj žmonijoj pradeda 
skelbties.

Labai domėjimo verta yra 
ir žinia, kad Išganytojo užgi
mimas iš slkaistios mergos 
skelbtas jau kelis tūkstantius 
metų . pirm krikštioniškumo 
laikų. Labai seni Hindu švent 
raštiai kalba apie vaiko užgi
mimą iš mergos Dėvąki, ku
rios vardas reiškia dievišką 
moteriškumą. Vardas to vai
ko buvo Krišna. Jam užgimus,

ŠEPETYS DIRBA.
Dail. A. Šepečio studijai įsi 

kūrus pačiame miesto centre, 
ji tapo visų lietuvių centrų. 
Čia susitinika žmonės, čia da
romi organizacijų susirinkimai, 
posėdžiai ir tt.

Birželio 5 d. dail. A. Šepe
tys atidarė antrąją metinę sa
vo dailės darbų parodą Edmon 
tono Meno murėjuje. Išsta
tyta 22 visai nauji meno kū
riniai. Parodą vietinė spauda 
aprašė, nors dailininkas vengė 
oficialumų.

Be to, dail. Šepetys dalyva
vo ir dalyvauja kitose meno pa 
rodose. Dalyvavo Toronto me 
no parodoje. Buvo gavęs Ikvie 
timą dalyvauti Toronto grafi
kų sąjungos dalyvauti grafi
kos parodoje, bet dėl laiko su 
tapimo negalėjo kvietimu pa
sinaudoti ; dalyvavo Albertos 
Association of Artists, Edmon 
ton Art Club ir Pirmoje Vaka
rų Kanados parodose. Ši pa
staroji apkeliaus visą Kanadą. 
Edmontono Art Club parodos 
katalogą visuotinis susirinki
mas pavedė suprojektuoti kaip 
tiktai dail. A. Šepečiui. Daili
ninkas turi ir daugiau visokių, 

krašto valdovas, tai patyręs, 
nusigandęs, manydamas, kad 
jis jį nuo sosto nustumsiąs. 
Ii pasiryžę jį nužudyti. Bet 
vaiko motina su naujai gimu
siuoju, lydima vienuolio, išbė
go į svetimą šalį, kur apsigy
veno. Tuo tarpu valdovas vi
sus naujai gimusius vaikus gim 
dymo vietovėse leido išžudyti. 
Bet Krišna išliko gyvas ir jo 
motina buvo gerbiama kaip 
Dievo motina.

Visokie vaizdai, ypatiai se
nųjų Aigyptietių, rodo dieviš
ką motiną su vaiku. Aigyptie- 
tiai vadina ją Isis, jos vaiką 
Horus. O pagal tuos vaizdus 
vėliau buvo sukuriami tokie- 
jau su Marija ir Jėzum. Bet 
žinotina, kad tūlos nekrikštio- 
niskos tautos Azijoj, Afrikoj 
ir Amerikoj vis kalbėdavo apie 
Dievo motiną. Dažnai dieviš
kumas moterim ir buvo vaiz
duojamas. Ką tai reiškia, la
bai apmąstytina.

(Bus daugiam).

jų tarpe ir stmbaių, darbų, už
sakymų.

Tikrai malonu, kad dailinin 
kas atsidėjęs dirba; |kad nuga
li nemaža sunkumų, ir įgauna 
vis didesnį pasitikėjimą. J. K.
IŠ CHICAGOS INŽINIERIŲ 

VEIKLOS
Birželio 10 d. Chicagos Liet. 

Inž. ir Arch. S-gos visuot. su
sirinkime vienbalsiai nutarta 
įsijungti, kaip skyriui, į New 
Yorko suvažiavime įsteigtą 
Amerikos Lietuvių Inž. ir 
Arch. S-gą (ALIAS). Dabar 
čikagiečių sambūris vadinsis 
Amerikos Lietuvių Inžinierių 
ir Archtektų S-ga, Chicagos 
skyrius. ALIAS centro valdy
ba, kuri yra kartu Pasaulio 
Liet. Inž. ir Arch. S-gos (PL 
IAS) padalinys, išrinkta š. m. 
vasario 24—25 dd. New Y’or- 
ko inž. suvažiavime iš vieti
niu Amerikos lietuviu ir trem
tinių inžinierių.

Chicagiečiai leidžia bendrą 
technikos darbuotojų populia
rų mėnesinį laikraštį „Techni
kos Žodį“. Kadangi „Techni 
kos Žodis“ yra vienintelis pe
riodinis tecniškas laikraštis, — 
ALIAS ir PLIAS Centro V- 
bos yra linkę, kad jis kartu tap 
tų jų organu, panaudojant sa
vo veikiat atitinkamą skyrių.

— Gr.
DP MOKSLEIVIAI SĖKMIN 

GAI LENKTYNIAUJA 
MOKSLE SU AME

RIKONAIS.
Algis Matulionis 1949 m. bai 

gęs Vokietijoje Wattenštedto 
lietuvių gimnazijos 6 klases ir 
tais pat metais atvykęs į USA, 
įstojo į Hope High School Pro 
vidence mieste, š. m. birželio 
18 d. baigė tą mokyklą su pa
sižymėjimu: išrniktas nariu į 
Honor Society of the State 
Rhode Island ir apdovanotas 
tos draugijos aukso ženklu. 
Po mokyklos baigimo jis pri
imtas studentu į vieną iš se
niausių USA universitetų — 
Brown University Providence 
mieste; universitetas jam pa
skyrė 4 metams stipendiją stu 
dijuoti technikos mokslus.

Montrealy Vyt. Šipelis, per 
dvejus metus pabaigęs keturis 
pradžios mokyklos skyrius, šie 
met ją pabaigė su Honor pa
žymėjimu ir priimtas į viduri
nę mokyklą.
Pasirodė, kad lietuvių mokyk
los geriau paruošia mokinius, 

negu kitų tautų, ir geriau mo
kinius išlavina, — todėl jie 
Amerikos ir Kanados mokyk
lose perdėm pirmauja.

Z. NOMEIKA JIEŠKO 
DARBO.

Vienas geriausių vargoninin 
kų, žymus virtuozas, Z. No- 
meika Amerikoje jieško dar
bo. Lietuvoje jis buvo konser 
vatorijos vargonų profesorius 
ir retkarčiais duodavo bažny
tinės muzikos koncertus, ku
riais žmonės plačiai domėjosi.

Paskutinis jo vargonų kon
certas Lietuvoje buvo Vilniaus 
Katedroje. Koncerte dalyva
vo muz. S. Sodeikos vedamas 
Katedros lietuvių choras. Trem 
tyje p. Nomeika turėjo daug 
koncertų žymiausiose Vokieti 
jos bažnyčiose. Amerikoje p. 
Nomeika buvo gavęs darbo (kaž 
kokioje lenkų bažnyčioje, bet 
lietuvių bažnyčioje šis žymusis 
vargonų meisteris darbo ne
gauna.

Moksto-technikos naujienos
„ELEKTRINIAI

Nuo birželio 14 d. paleista į 
darbą 600.000 dolerių vertės 
„elektriniai smegenys'’, galin 
tieji per sekundės dalį patiek
ti atsakymus painiausiems už
daviniams. Jie dirba Jungti
nių Valstybių Statistikos Biu
re.

Pagaminti šį universal) au
tomatinį skaičiuotoją reikėjo 
penkių metų. Kas anksčiau 
reikalavo daugelio žmonių sa
vaitinio darbo, dabar gali bū
ti padaryta vienu Univac’u 
per kelias valandas.

Univac’o išradėjai yra J. 
Presper Eckert ir Dr. John W. 
Mauchly, tie patys du, kurie 
II-jo Pasaulinio Karo metu 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenei sukūrė garsųjį 

ENIAC. ENIAC buvo nau
dojamas ’kariniams uždavi
niams, ypatingai šovinių tro- 
jek tori jai išmatuoti.

UNIVAC yra skiriamas 
prekybinėms operacijoms, ta
čiau jo išradėjai sako, kad jie 
gali spręsti uždavinius kariuo
menės, laivyno ir aviacijos me
džiagoms kontroliuoti, metodi
niams išplanavimams, žemėla
piniam darbui ir sudėtingoms 
tiekimo operacijoms greičiau

ŽIEŽIRBOS
Tilvytis apie save.

Komunistų partijon įstojęs 
Teofilis Tilvytis 123-me „Lais
vės“ numery apie save rašo: 
„Mielas Lietuvos geguži,
Būk pasveikintas Kaune!
Esame abu jauni, 
Bet sparnai jau mūs palūžę. 
Jieškom vietos — kur nutūpt rėti draugų. 
Ir turtelio prisilupt“.

„Eltos“ žiniomis T. Tilvy
tis jau tapęs sovietiniu milio- 
nierium.

Redatoriaus kriterius.
Buv. „Dirvos" redaktorius 

p. Karpius „Vienybėje“ rašo:
„Geras redaktorius negali 

turėti draugų.
Skamba paradoksu, pasižiū 

įėjus į mūsų spaudą, kur taip 
daug redaktorių ir reporterių 
saldliežuvaudami, pataikauda-

SMEGENYS
ir efe'ktingiau, kaip bet kokis 
iki šios dienos pagamintas apa
ratas.

UNIVAC aparatas turi 14% 
pėdų ilgio, 7% pėdų pločio ir 
aštuonių pėdų aukščio. Jo lai 
dai susideda iš 500.000 suli- 
tuotų sujungimų. Jis veikia 
naudodamasis 5.400 lempų.

Dar nuostabesnė yra UNI- 
VAC’o atmintis. Ateities pa
naudojimui jis gali sandėliuoti 
dešimtis tūkstančių elektrinių 
impulsų, kurie patys sau būtų 
išbaigti faktai. Šitie impulsai 
įmaitinami į atminties tanką 
2.500.000 pulsų greičiu per sc 
ikundę. Septynių pulsų grupė 
atvaizduoja raidę arba skait
linę.

Kad geriau suprastume 
UNIVAC'o operacijas, pažiū
rėkime, kaip jis veikia regis
tracijoj.

Statistiniame surašyme apa 
ratas padaro kaip 132.000 as
menų rašytus sąrašus apibūdi
nant daugiau negu 150.000.000 
žmonių, paduodant daugiau 
kaip 12.000.000 faktų apie as 
menis, jų namus, biznius ir 
ūkius.

Per vieną šeštąją sekundės 
dalį UNIVAC surenka 20 fak 

mi yra susidarę krūvas drau
gų ir gerbėjų.

Bet redaktorius Pulitzer, ku 
ris įsteigė literatūros, meno ir 
žurnalistikos premijas, saky
davo, kad geras redaktorius, 
kurio pagrindinis uždavinys 
kelti blogumus, kad žmonės ir 
santvarka tobulėtų, negali tu-

Jei jo draugų bū
rys didelis, tai toks jis ir re
daktorius !“
Rabinas išverstomis kišenėmis

Dr. VI. Viliamas, po trijų 
mėnesių reaguodamas į „NL“ 
spaudos apžvalgą dėl jo gana 
keistų pasisakymų, kimba ne 
tiek į apžvalgos mintis, įrody
tas p. Viliamo straipsnio cita
tomis, kiek į Kardelį, kurį va
dina „senu liaudininkų rabi
nu“, bet pats verčia savo švar 
ko kišenes laukan ir teigia: 
„Kr. dem. nesu oficialiai pri
klausęs. . .“

Ponuli, nors kišenės ir iš
verstos, bet partinis bilietas— 
aiškiai matomas. . . už plono 
pamušalo.

tų apie duotąjį asmenį: kur 
gyvena, kokios giminės, šei
mos padėtis, amžius, užsiėmi
mas, uždarbis, išsimokslinimas, 
karinė tarnybą, gimimo vieta 
ir, jei gimęs svetur, ar natū- 
ralizuotas.

UNIVAC’o veikimas bazuo
jasi magnetinio rekordavimo 
kaspino skaitymu. Šis kaspi
nas įmaitina instrukcijas ir 
faktus į elektrinius kalkulia- 
vimo vienetus, kurie patys iš
leidžia atsakymus ir rūšiuoja 
gautas informacijas.

UNIVAC pats patikrina sa
vo atsakymus ir yra užtikrintai 
tikslus.
MILIŪNO METŲ SENUMO 

GRIAUČIAI
Pietinės Afrikos žurnalas 

„Nature“ patiekia platų 
straipsnį su atvaizdais, apie 
mokslininkų Pietinėje Afrikoje 
rastus gyvio griaučius — kau
lus, kurių nežino, (kam priskai- 
tyti — aukšto ištobulėjimo bcz 
džionei ar žemo ištobulėjimo 
žmogui, kuris gyveno pietinėje 
Afrikoje prieš milioną metų. 
Mokslininkai dar daugiau tiria 
radinį ir radinio vietoje daro 
daugiau kasinėjimų.

prancūzų jūrininkams, kurie greitai piednius jungus pakei
tė geležinėmis grandinėmis ir surakino rankas — puiki Eu
ropos civilizacijos pranašumo demonstracija!

Liko apie trys dešimtys vergų — vaikai, seni vyrai ir 
silpnos moterys. Bet laive nebuvo daugiau vietos. Tamango, 
nežinodamas, ką su jais daryti, pasiūlė kapitonui paimti juos: 
bonka degtinės už galvą. Pasiūlymas buvo gundantis. Le
doux prisiminė „Sicilian Vespers“ pastatyme Nantės mieste, 
kur jis buvo pastebėjęs, kad nemažas kiekis tvirtų ir gerai su 
dėtų žmonių sugebėjo įsisprausti į salę ir tuoj, dėka žmonių 
kūnų galėjimo susispausti, susirasti sau vietos. Jis sutiko pa 
imti dvidešimtį ploniausių vergų. Tamango tada pasiūlė pa
imti likusius dešimt už stiklą degtinės nuo galvos, Kapito
nas, prisiminęs, kad vaikai geležinkeliu važiuoja už pusę 
kainos ir teužima tik pusę vietos, sutiko paimti tris vaikus, 
sakydamas, jog daugiau paimti jau nebegalįs. Tamango, ma
tydamas Ūkusius septynis vergus, nutvėrė šautuvą ir taikė į 
arčiausiai stovinčią moterį. Ji buvo trijų vaikų motina.

„Pirk ją“ — jis tarė baltąjam — „arba aš šausiu. Pusė 
stiklo degtinės ar ji miršta.

„Bet ką gi, po dvejukių, aš galiu su ja daryti?“ — pa
klausė Ledoux.

Tamango iššovė ir vergė krito negyva.
„Dabar kitas“ — sušuko Tamango, taikydamas į visai 

seną negrą. — „Stiklas degtinės ar. . .“
Kulka nulėkė pro šalį, kadangi viena iš žmonų tvėrė 

jam už rankos. Ji tame senyje, kurį jos vyras norėjo nujau
ti, atpažino guiriot, arba burtininką, kurs jai pranašavo, kad 
ji būsianti karalienė.

Tamango, išgertos degtinės veikiamas, taip sutrukdy
tas, prarado pusiausvyrą. Jis trenkė savo žmonai buože ir 
pasuko ją į kapitoną.

„Imk ją“ — jis tarė — „aš tau dovanoju šią moterį.“
„Aš tau surasiu vetos“ — pasakė Ledoux, paėmęs ją už 

rankos, ir nusišypsojo, pamatęs kokia graži ji buvo.
Vertėjas — gailestingas žmogus — gavo iš Tamango 

likusius šešis vergus už dėžę uostomo tabako. Jis nuėmė 
jų jungus ir liepė jiems eiti kur tik nori. Tie, nežinodami 
kaip pasiekti namus du šimtus lygų (lyga — 3 mylios) nuo 
pakrantės, pasklido į įvairias puses.

Tuo metu kapitonas atsisveikino su Tamango ir, norė
damas greičiau pakrauti laivą, ragino įgulą paskubėti. Jam 
atrodė nesaugu ilgiau pasilikti upėje, kadangi anglų kreise
riai galėjo grįžti bet kuriuo metu. Todėl jis nutarė išplaukti 
rytojaus dieną. Tamango nieko kito negalėjo daryti, kaip 
tik atsigulti pavėsyje ant žolės ir išsipagirioti.

Kai jis aitsibudo, burės jau buvo pakeltos ir laivas plau
kė pasroviui. Tamango, nuo lėbavimo dar tebesvaigęs, pa
šaukė savo žmoną Ayche. Jam priminė, kad, jos nelaimei, 
ji jam neįtikusi ir jis ją dovanojęs baltąjam kapitonui, kurs 
ją pasiėmęs su savim į laivą. Pusiau pritrenktas, Tamango 
susiėmė galvą; po to, pačiupęs šautuvą, pasileido tiesiai prie 
mažyčio upeliūkščio, apie pusę mylios nuo vandenyno. Ži

nodamas, kad upė, prieš įtekėdama į okeaną, darė kelius vin
gius, mažo laivelio, kuris turėjo ten būti, pagelba, jis tikėjosi 
pasiekti brigą, 'kuri vingiuotos upės buvo truputį sutrukdy
tas. Jis neapsivylė — įžoko į laivelį ir dar laiku pasiekė ver
gų laivą.

Ledoux nustebo jį pamatęs, tuo labjau, kai išgirdo, jog 
jis norėjo atgauti žmoną.

„Tu man ją atidavei“ — jis pasakė, — ir aš visai nema
nau grąžinti dovanos“. — Taręs tai, apsisuko ir paliko jį.

Bet juodasis nenusileido; žadėjo grąžinti dalį gėrybių, 
gautų už vergus. Kapitonas nusijuokė, kad Ayche esanti 
puiki moteris ir jis nutaręs ją pasilaikyti. Vargšas Toman- 
go apsipylė ašaromis ir vaitojo, ir šaukė, lyg gydytojo kan
kinamas. Jis blaškėsi po denį, šaukdamas savo mieląją Ay
che, ir daužė galvą į lentas, lyg norėdamas nusižudyti. Ka
pitonas, nė kiek nesujaudintas, parodė pakrantes ir paaiški
no, kad juodajam jau laikas apleisti laivą. Bet Tamango lai
kėsi savo nusistatymo. Jis siūlė savo auksinius antpečius, 
kardą, šautulvą. Bet viskas veltui.

Tuo tarpu „Vilties“ leitenantas patarė kapitonui: „Ko
dėl šito tvirto galvijo nepaimti vietoj trijų vergų, mirusių’ 
praėjusią naktį? Jis vertas daugiau, kaip anie!“

Ledoux žvilgterėjo į jį. Taip, jis buvo vertas nemažiau 
tūkstanties kronų. Bendrai paėmus, ši kelionė, kuri atrodė 
bus nepaprsatai pelninga, būtų jo paskutinę; jis susidarytų 
sau turto ir atsisakytų vergų prekybos. O jei taip, tai ar 
svarbu būtų, kbjkia nuomonę jis paliktų Gvinėjos krante? 
Pakrantėje nebuvo matyti nė gyvos dvasios ir juodojo vado 
likimas buvo jo rankose. Svarbiausia, jį reikėjo nuginkluoti, 
nes, jam tebeturint ginklus, buvo nesaugu juodąjį judinti. 
Ledoux paprašė jo šautuvo, lyg norėdamas apžiūrėti, ar jis 
buvo įvertas iškeisti į gražiąją negrę. Leitenantas paėmė 
kardą, ir Tamango stovėjo beginklis. Du tvirti jūreiviai puo
lė jį, partrenkė ant žemės ir bandė surišti. Vos tik atsipei
kėjęs nuo staigmenos, juodasis, nežiūrint skaičiaus persva
ros, didvyriškai kovojo su jūreiviais. Sukaupęs jėgas, jis pa
šoko nuo žemės ir vienu smūgiu partrenkė jį už kaklo laikiu
sį jūreivį. Palikęs pusę švarko kito jūreivio rankose, jis 
puolė prie leitenento, norėdamas atgauti savo kardą, tačiau 
gavo kirtį į galvą; ne gilią, bet didelę žaizdą. Jis parkrito 
antru kartu ir jūreiviai netruko surišti jo rankas ir kojas. 
Jis šaukė, tampėsi ir riaumojo, kaip šernas pakliuvęs į tink
lą; po kurio laiko, matydamas, kad jo pasipriešinimas buvo 
beprasmis, užmerkė akis ir visiškai nesijudino. Jei ne sun
kus ir greitas kvėpavimas, būtų buvę galima galvoti jį 
negyvą esant.

„Laimink mano sielą“ pratarė kapitonas, — „ar tie ver
gai, kuriuos jis man pardavė, tik šridingai nekikens, pama
tę jį vergu, kaip ir jie patys. Jie pradės galvoti, kad Apvaiz
da vis dėlto turi būti“.

Vargšas Tamango smarkiai kraujavo. Gailestingasis 
vertėjas, kuris dieną prieš tai buvo išgelbėjęs šešių vergų 
gyvybes, atėjo aprišti jo žaizdų ir tarti keletą paguodos žo
džių. Nėra žinoma ką jis kalbėjo, bet Tamango pasiliko ne

judąs, lyg lavonas. Dui jūreiviai nunešė jį, kaip stuobrį, į 
jam paskirtą vietą, į tarpinį denį. Dvi dienas jis nieko ne
ėmė į burną ir beveik neatidarė akių. Jo nelaisvės bendrai, 
anksčiau jo belaisviai, stebėjo jį su baimingu nusistebėjimu. 
Vien tik jo buvimas juos baugino ir nė vienas neišdrįso šai
pytis iš nelaimės to, kurs buvo jų visų kančių priežastis.

Nuo kontinento pučiamo vėjo nešamas, laivas greit nu
tolo nuo Afrikos krantų. Kapitono* mintys, anglų kreiserių 
vizijos daugiau nebeslėgiamos, pradėjo suktis apie būsimą 
turtą, kurį jis tikėjosi susidaryti kolonijose, į kurias jis plau
kė. Jo „juodojo medžio“ krūvis buvo sveikas, užkrečiamų 
ligų nebuvo. Tik dvylika silpniausių negrų mirė, nepakel
dami prasto oro, — menkas nuostolis. Bet, norėdamas savo 
gyvą krūvį apsaugoti nuo kelionės efektų, jis varydavo juos 
vieną kartą per dieną į denį. Trys grupės viena paskui ki
tą ėjo kvėpuoti tyru oru valandą laiko, ir tos oro atsargos 
turėjo pakakti dvidešimt keturioms valandoms. Dalis įgulos, 
apsiginklavusi iki dantų, ėjo sargybą, atydžiai saugodama, 
kad vergai nebūtų iš grandinių išsilaisvinę. Kartais jūrei
vis, mokąs groti smuiku, jiems pagrodavo ir būdavo nuosta
bu stebėti, kaip visi juodi veidai sužiūrėdavo į į smuikuo
jantį, prarasdami priespaudos išraišką, ir, pagaliau, pradėda
vo juoktis, plodami rankomis, kiek tik grandinės leisdavo. 
Kadangi judesiai reikalingi sveikatos palaikymui, viena iš 
kapitono Ledoux taisyklių buvo, kad visi vergai šoktų, taip, 
kaip kad arkliai prieš išlaipinimą yra pravedžiojami.

„Ei, vaikai, šokite ir linksminkitės!“—kapitonas šaukda 
vo perkūnišku balsu, pliauškendamas sunkiu vergų botagu. 
Ir vergai tuoj pat striksendavo ir šokdavo.

Kurį laiką Tamango dėl žaizdos turėjo būti po deniu. 
Bet vėliau ir jis pasirodė ant viršaus, kurį laiką jis stovėjo 
tarp besikraipančių vergų, aukštai iškėlęs galvą ir jo liūdnos, 
bet nerūpestingos akys žvelgė į berybį vandenyną, supantį 
laivą; paskui jis atsigulė, teisingiau sakant, krito ant denio, 
nė nepastumdamas grandinių patogesnėn padėtin. Ledoux 
sėdėjo užpakaliniame denyje, rūkydamas pypkę. Šalia jo 
stovėjo Ayche, laikydama radkoje ąsotį degtinės ir pasiruo 
šusi jo stiklą vėl pripildyti. Vietoje pančių, ji dėvėjo gra
žią mėlynos medžiagos suknelę ir švelnios ožkos odos bate
lius, ’kas aiškiai rodė, kad kapitono namų sferoje ji užėmė 
garbingą vietą. Vienas iš juodukų, kurs neapkentė Taman
go, .jam parodė ją. Vos tik pamatęs, jis sušuko ir keliais 
šuoliais pasiekė užpakalinį denį, sargybiniams nepastebėjus 
tokio baisaus laivyno disciplinos sulaužymo sustabdyti.

„Ayche!“ — jis sušuko visu balsu ir Ayche suspiegė, 
kai jis pridėjo — „ar tu manai, kad baltųjų krašte nėra Ma
mos Jumbo ?“

Jūreiviai atbėgo pakeltomis lazdomis, bet jis ramiai su
sikryžiavo rankas ir pamažu nuėjo į savo vietą, tuo tarpu kai 
Ayche nusigando to paslaptingo klausimo ir pasriuvo aša
romis.

Vertėjas paaiškino, kas buvo toji Mama Jumbo, kurios 
vien tik vardo paminėjimas sukėlė tokią baimę.

(Bus daugiau).
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Lietuviai Anglijos horizontuose Laiškai Redakcijai
O, sveikas lietuviškas 

spausdintas žodi!
Anei rašto, anei druko, 
Mums skaityt neduoda. 
Tegul liekasi Lietuva 
Ir tamsi ir juoda. . .

Lietuvišlko spausdinto 
džio šimteriopai didesni 
skaudesni Odisėjos keliai, 
gu mūsų 
tremtinių.
jos carų gadynės laikais Tu iš
likai gyvas ne dvarų rūmuose, 
ne miestų puošniuose rūmuo
se, bet vargingose lietuviškose 
sodžiaus bakūžėse. Neturėjai 
teisės laisvai pasirodyti savo 
tėvynėje, prisiglaudęs kaip 
tremtinys Prūsų žemėje tu bu
vojai ir nešei gandą tėvynai
niams, jog prisikelti reikės. . . 
Tavo dėka, Lietuva atsistojo 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė. Už tave mūsų seneliai — 
knygnešiai, savo kaulais nu
klojo kelius iki tolimojo Sibi
ro. Oi, kie kten jų priglaudė 
žvarbios Sibiro tundros? Nie
kas negali net apytikriai pasa
kyti. Tačiau tu išsaugotas tų 
pilkasermėgių artojėlių, am
žiams likai gyvas mūsų tautai 
ir vėl neši gandą mums esan
tiems vakarų pasaulyje, kad 
Lietuva, sutriuškinusi baisųjį 
tautžudį bolševizmą, vėl kelsis, 
žydės ir klestės.

Pavaizdavimui tų niūrių 
spaudos draudimo laikų, D. 
Britanijos Liet. S-gos Bradfor 
do Apygardos valdyba, Brad- 
forde pastatė S. Čiurlionienės 
4-rių veiksmų dramą „Aušros 
Sunūs“. Veikalas, atsižvel
giant į vietos sąlygas, tiek vai 
dybos, tiek dekoracijų atžvil
giu labai vykusiai išpildytas. 
Atsilankiusiems aiškiai atsi
spindėjo, tie atšiaurūs lietuvis 
ko spausdinto žodžio persekio 
jimo laikai ir mūsų laisvės švy 
turiu — knygnešių pasiaukoji 
mas, kurie išsižadėdami savo 
brangiausio turto — gyvybės, 
kovojo nenuilstamai su caro 
žandarais, su kruvina 
priespauda ir savo tiesos gink 
ltx —— lietuvišku spausdintu

zo- 
ir

ne-
tėviškės netekusių 
Žiauriausiais Rusi-

caru

lu — lietuvišku spausdintu 
žodžiu atvedė tautą j prisikė
limą.

Šiandien, deja, dar tenka 
konstatuoti ir liūdną faktą, kad 
atsiranda tautiečių, kurie savo 
grašius mieliau sutinka praleis 
ti alaus bare, negu juos pa
skirti lietuviško spausdinto žo
džio klestėjimui. Tuo pačiu 
paneigdami mūsų senelių sūdė 
tas gybybės au/kas ir mūsų vie
nintelį kovos ginklą, prieš ne
teisėtą smurtą ir melą, kuriuos 
visam pasauly atskleidžia mū
siškis spausdintas žodis.

Tegul skamba mūsų dainos 
po šalis plačiausias!

Darnią dainą mėgsta vieno
dai tiek senas, tiek jaunas, nes 
joje kiekvienas randa sau pa
guodą ir dvasiai peno. Dai
noje, kaip veidrodyje, atsispin
di tautos kultūra, jos išgyven 
ti sunkmečiai, vargai, džiuge
siai ir ateities siekimai. Lie
tuviui, netekusiam savosios tė 
vynės ir prisiglaudus svečiose 
šalyse, svetimųjų aplinkumo
je, išgirsti savą pasiilgtą skam
bią dainą yra nepaprastai bran 
gu, džiugu ir malonu.

Tuos tautiečių ilgesius pa
stebėjusi Liet. S-gos Bradfordo 
skyriaus valdyba išsikvietė 
Londono lietuvų meno sambū 
rio chorą, kuris šiuo laiku yra 
geriausias ir didžiausios sudė
ties lietuvių choras D. Brita
nijoje. Pastarasis Bradfordo 
lietuvių visuomenei davė kon
certą. Choras vykusiai išpil
dė nemaža lietuviškų dainų ir 
p. B. Povilavičius puikiai atli
ko dvejetą solo dainelių o, sam 
būrio tautinių šokių grupė pa
sigėrėtinai pašoko mūsų tauti
nius šokius. Lietuvaitės įteikė 
choro dirigentui p. V. Mamai
čių! ir solistui p. B. Povilavi- 
čiui gyvų gėlių 
koncerto sekė 
mas.
420 žmonių.

Londono lietuvių choras vei 
kia jau nuo 1912 metų. Iki 
1949 m. jis veikė prie lietuvių 
bažnyčios Londone ir vadino
si parapijiniu choru. Tačiau 
1949 m. pradžioje choras, no
rėdamas savo 'veiklą išplėsti, 
persiorganizavo į meno sambū 
rį. Dabartiniu metu sambūrio

ATVIRAS

P. L. Norvaišai - Giriniui,

K. L. C. T-bos vicepirmininkui.
30. VI. 1951 mt. 

Montreal.
Nustebau perskaitęs Tams

tos atvirąjį man laišką, patal
pintą „NL“ laikraštyje, š. m. 
gegužės mėn. 24 d. Ten buvo 
primetama, kad aš akyvaizdoje 
kelių LOK-o narių esąs pareiš
kęs minčių, kurios žemina 
Tamstos asmenį.

Į tai turiu pareikšti:
Visą „tiesą“ p. L. Norvaiša- 

-Girinis sužinojo ne iš manęs, 
bet iš gandų, už tai atvirasis

LAIŠKAS.
Jūsų laiškas turėjo liesti ne ma 
ne, bet „pranešėjus“.

Baigiant šį nemalonų nesusi 
pratimą, turiu pareišti, kad tiek 
aš, tiek ir p. L. NorvaiŠa-Giri- 
nis, buvome įvelti tik gandų 
platinimo pasėtkojf.

Leonas Balzaras.
PAAIŠKINIMAS.

Išsiaišinus paplitusio gando 
aplinkybes, šį p. L. Balzaro 
laišką laikau ganėtinu; savo 
laišką, tilpusį „N. L.“ 20 nr. 
atšaukiu, ir tuo mūsų nesusi
pratimą lailkau baigtu.

L. Girinis - Norvaiša.
30. VI. 1951.

sudėtyje veikia choras, tauti- darbu prisidėjusioms koncerto 
nių šokių grupė ir meno mėgė surengime 
jų sekcija, kuri režisoriaus p. 
A. J. Kaulėno režisūroje pajė
gia gerai paruošti scenai net 
ir tokius klasikinius veikalus 
kaip Schiller'io „Klasta ir mei
lė“ ir kt. Tautinių šokių gru
pei vadovauja

p. Br. Pivoriūnie
nei, J. Miliauskienei, B. ir J. 
Šukytėms, taipgi ir gerb. lietu
viškai visuomenei skaitlingai 
atsilankiusiai į šj koncertą.

buv. Vilniaus 
artistė p. L.

bukietus. Po 
pasilinksmini- 

Koncerte dalyvavo per

1947 m. vado-

Artėja Britų Parlamento 
rinkimai?

Žvilgterėjus į britų politinį 
gyvenimą, pastebėsime, kad 
po paskutinių parlamento rin
kimų, opozicija dabartiniu lai
ku ypatingai paaštrino laiky
seną ir pasitikėdama net dide
le persvara laimėti sekančius 
parlamento rinkimus, deda pa 
stangas privesti vyriausybę 
prie naujų parlamento rinki
mų. Dabartinė darbiečių vy
riausybė, turėdama labai mažą 
balsų persvarą parlamente, vos 
beįstengia savo pozicijas iš
laikyti. Balsavimų atvejais 
parlamente turi dalyvauti ir 
ministerial, kad siJtinkus rei
kiamą balsų daugumą ir toksai 
jų dalyvavimas labai trukdo 
jų ministerijinį darbą Esama 
žinių, kad netolimoje ateityje 
galimi britų parlamento rin
kimai. J. J-tis.

KAS REMIA 
NEPRIKL. LIETUVĄ“ 

REMIA LIETUVOS
LAISVĖS KOVĄ !

KALEVDORIU8
7*77/

1 S Dominion D., Julius, Liepa, Gendrutis.

2 p Marija, Žilvine, Lengvenis.
3 A Leonas, Anatolijus, Bijotė, Vaidilis.
4 T Ulrikas, Surteikė, Vaidulis.
5 K Filomena, Lakštutė, Butginas.
6 P Tomas Mor., Ritonė, Voverė.
7 B Kirilas ir Metodijus, Skinutė, Sungailis.
8 S Elzbieta, Danga, Tauragis.
9 P Marcelina, Aušrelė, Pušinis.

10 A 7 brol. mieg., Švitra, Mantrimas.
.11 T Pijus, Šarūnįė, Vilimantas.
12 K Jonas Gvalb., Skaidra, Margis.
13 P Anakletas, Margarita, Kindis.
14 Š Bonaventūras, Kimtyla, Vidutis.
15 S Enrikas, Žvingilė, Lemtūris,
16 P P. Marijos Škaplierinė, Dudutis.
17 A Aleksiejus, Utene, Vytenis.
18 T Kamilius, Esmantė, Esmantė, Tautvilas.
19 K Vincentas a Paulo, Sluoksnė, išventaragis.
20 P Jeronimas, Tautgine, Alvydas.
21 Iš Prakseda, Pasargė, Rimvydas.
22 S Marija Magdalena, Auksė.
23 P Apolnaras, Ilgė, Tarvilas.
24 A Kristina, Živilė, Dargvilas.
25 T Jokūbas, Aušra, Dauginas,
26 K Ona, Greitutė, Gluosnis, Meilė.
27 P Pantaleonas, Meletėlė, Žintautas.
28 Š Nazarijus, Viktoras, Agpirė.
29 S Feliksas, Betr., Morta, Patirga, Mantvydas.
30 P Abdonas, Judita, Ulelė, Bijūnas.
31 A Ignas, Lėtutė, Vainibutas.

Mėnulis: Jaunas — 4 d., Priešpilnis — 12 d., Pilnatis
— 18 d., Delčia — 25 d.

Saulė: 8 d.
sėsta 7.45; 22 d. teka 4.33, sėsta 7.39; 29 d. — 
teka 4.33, sėsta 7.39; 29 d. — teka 4.40, sėsta 7.32.

teka 4,21, sėsta 7.48; 15 d. — teka 4.26,

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.

Wangen - Allgau — Germany.

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.

Rata
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. P. ADAMONIS.

Brazdienė.
Chorui nuo

vauja p. V. Mamaitis, kuris sa 
vo tvirtos ir nenuilstamos ini
ciatyvos dėka iš buvusio chore 
lio išugdė tvirtą ir gausų cho
rą, jis taip pat yra ir minėtojo 
meno sambūrio vadovas. Sam
būrio administracijos reikalus 
tvarkyti yra išrinkta valdyba, 
jos pirmininku išrinktas akty
vus veikėjas p. P. Mašalaitis. 
Linkėtina Londono lietuvių 
meno sambūrio kolektyvui sėk 
mingiausios darbuotės lietuvių 
kultūrinio darbo baruose ir pa 
siektais juose naujais rezulta
tais, vis aplankyti nors dides- 
niąsias lietuvių kolonijas šioje 
salos žemėje.

D. Brit, Liet. S-gos Bradfor
do skyriaus valdyba nuošir
džiai dėkoja Londono lietuvių 
meno sambūrio vadovui, cho
ro dirigentui p. V. Mamaičiui 
ir sambūrio dalyviams už iš
pildytą lietuviškos dainos kon 
certą Bradforde. Dėkojame
k M ....... M 1 M..... .. M ------ »*■--------H ' *

„PELĖDA“ vienintelis saty ros ir jumoro žurnalas 
Amerikoje

gausiai iliustruotas. 16 psl., metinė prenumerata § 4,00, 
pusmetinė §2,50. Atskiro numerio kaina 40 centų. Pri- 
siuntę pašto ženklais 40 centų, PELĖDĄ gaus į namus., 
Visi PELĖDOS numeriai įdomūs, o 3-as pats įdomiausias. 
Jame rašoma: Keturi didieji prie screeningo stalo —- arba,
kaip vyskupas Valančius, Vincas Kudirka, Maironis ir Tu

mas-Vaižgantas emigravo į Ašarų Salą — vaizduojama 
Lietuva sovietų okupacijoj, tremty ir DP Amerikoje.
Apdainuojama stovyklose žydėjusi prekyba. „Nevedę“ jau 
nikaičiai. Kaip šventėme „Tėvo Dieną?... Alkanos mintys. 
Teatras. Mirusioji siela. Įdomūs klausimai — atsakymai. 
Daug aktualios kronikos, anekdotų. Korespondencijos iš Cle 
velando, Bostono, Los Angeles, Wilkes-Barre, Toronto ir tt. 
„NEMUNAS“ knygynas tik ką išleido Dr. Garmaus NE
MUNO PAKRANTĖMIS, 136 psl., kaina § 1,25
Gautos naujienos — V. Ramono — Dulkės raudonam saulė 
laidy — § 3,00. Maceinos — Jobo Drama — § 2,00. Ba
bicko — Brazilija — § 1,50 ir daug kitų.
Adresuokite — LIETUVIŲ KNYGYNAS NEMUNAS. 
3143 SO HALSTED St. CHICAGO 8, ILL.

Phone Victory 2-3314.

Hamiltonas - Ontario
Fotografuojame vestuves, 

darom portretus, vaikų nuotraukas, reprodukcijas senų 
dokumentų, fotografijų etc.

IŠPILDOME PUIKIAI IR PięiAL.

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

VICTORIA 
CLEANERS 
^DYERSTo

....................   I

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AjMD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
AIL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIRE PICK-UP

S AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

ANTANAS MATULIS 

maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandžių 

ir gėrimų.

7682 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.
Telefonas: TR 8112.

LIETUVIŠKA

BALDU 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.

Allard Tr. 1135

BOM1N1CN AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

PORT ARI BUR,Ont.,CANADA
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau il
gas laikas, kaip tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio žalis.

AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, LenBją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS 
PER US PARCEL POST.

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

Kaina U. S. doL

5 sv. salt, p.kavos
2 sv. m. p. kavos 
/z sv. kakao 
y2 sv. šokolado 
y^ sv. arbatos 
11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
y2 sv.arbatos 
2£ 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 
3/ą oz. kardamono 
1J4 oz. cinamono 
1 oz. majorano
13/ą oz. padrikos

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 17

$ 6.50

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

Salmon 
% sv. kakao 
% sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola"

1 sv. saldainių 
% sv. kakao 

i/ą arbatos

12 sv. gr. k. taukų

Nr. 18
$9.80

Nr. 19
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 21

$6.00

$ 6.00
Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus.
Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

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

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



8 P S L. NEPRIKLAUSOMA LIE'IUVA 1951. VII. 5. — Nr. 26 (220)

Kanados šiaurėje LONDON, Ont. Joninių laužas
Kas į šiaure nuo Norway 

House, esančio šiauriniame 
Winnipego ežero gale, ir nuo 
T he Pass, prie SaškatČevano 
upės į šiaurę nuo Winnipego 
ežero, jau saitoma tikroji 
Kanados šiaurė (North).

Ilgesnė kelionė traukiniu iš 
Winnipego į nežinomą kraštą 
sukelia nemaža žingeidumo. 
Pravažiavus Portage la Prairie 
ir Gladstone toliau į šiaurę akis 
pradžiugina kairėje pasirodan 
ti ilga kalvų eilė, kuri pradžio 
je sunikti atskirti nuo dangaus 
pakraštyje nugulusio., debesų 
•klodo. Pirmoji vietovė Plu- 
niąu sužavi ne tik savo gražia 
\ieta, ant dar nežymios aukš
tumos, bet ir pirmas tyro van 
dens sraunus upelis, kas po am 
žinai dumblinų Winnipego 
upių ir ežerų vandenų vykote 
vylioja. Juo toliau, juo kalvų 
eilė kyla, ryškėja ir artėja. Tai 
tarp Manitobos ir Saskačevano 
provincijų esančių Riding, 
Duck ir Porcupine kainų at
šlaitės, .kurios nusitęsia iki 
pat Hudson Bay junction 
(kryžkelės).

Keletas tikrai gražių vieto
vių : Glanella, šniokštanti smar 
ki, gana didoka Ochra upė; Gil 
bert Plains ir Grand View ant 
gražių aukštumų. Apylinkės 

’matyti gerbs žemės ūkiui. Gaiš 
rais, pasirodo, gyventojai čia 
ginasi nuo krūmų ir naikina 
praeitų metų šiaudus.

Juo toliau į šiaurę, juo daž
niau skraido antys ir kitokį 
vandens paukščiai ir juo daž
niau prasideda eglynų^ miškai 
ii juo didesnės eglės. Juo daž 
niau ežeriukų, juo sraunesnis 
vanduo upeliuose.

<■ The Pass lyguma su didele 
sraunia SaškatČevano upe tai 
paskutinė žemes ūkiui dar Įma
noma riba, už kurios jau pra
sideda ištisinė Kanados Suo
mija — uolos, ežerai, ežerėliai 
ir miškeliai, ir i ik tuo skirtu
mu, kad čia tie miškai Į miškus 
nebepanašūs. Kadaise matyti 
ir .čia būta didesnių miškų, kas 
matyti iš suvirtusių apdegusių 
ilgų ir storokų eglių stuobrių. 
Nudegusio miško vietoje, da- 
17----——-  

bar atauga daugiausia mišrus 
eglaičių, berželių ir epušaičių 
atžaliynas.

Ąžuolo čia jau nebėra nė 
ženklo. Jau apie Winnipegą 
ąžuolų nors labai apstu, bet jie 
jau nebestoresni, kaip gero vy 
iū rankovė. Flin Flon jau guli 
už ąžuolo linijos. Per šaltos 
žiemos čia. Bet Įvairūs smul
kūs augalėliai, tie patys, kaip 
Lietuvoj., matyt, galį šaltį pa
kelti be sunkumo. Taip įvai
riausių laukinių gėlių ir uogy- 
nų čia gali rasti tų pačių kaip 
Lietuvoje: aikštelėse šypsosi 
saulėj skaistūs pieninių žiedai 
pakelės nusegiotos žemuogių 
žiedeliais, balose geltonuoja 
derlūs lukštai, ant kalvų mėly
nuoja žibutės, o mėlynių ir 
bruknių pilni miškai ir skyni
mai. Krūmuose dažnai randa
ma mažų laukinių agrastų ir 
vašoklių bei vyšnaičių. Nors 
jau ir apie Winnipegą niekas 
neužsiima sodininkyste, bet, 
atrodo, kad parinkus tinkamas 
atsparias atmainas, galima ir 
čia būtų turėti šiokį tokį vais
medžių arba uogų sodelį. Tuo 
tarpu vienintelis Flin Flon pa 
žistamas lietuvis p. Nikodemas 
Ališauskas savo gražaus namo 
akmeniniame kieme augina po 
tą vyšnelių, ir, sako, metai iš 
metų jos neša gausių vaisių, tik 
tas skirtumas, kad uogos žy
miai mažesnės ir gana rūgš
čios.

Daržų darželių pilna ir Flin 
Flone, o keletoj vietų matyti 
ir kažkas panašaus i farmeles, 
kur aplink gyvenamus namus 
yra suartų keletas hektarų lau
ko ir šiek tiek lysvių daržo
vėms. Vienintelis -daržininkas 
prie 18.000 gyventojų Flin 
Flon mieste buvęs tūlas kinie
tis prie No 10 highway (plen
to), kur buvęs pasistatęs net 
porą stiklinių šiltadaržių, ta
čiau nors jau laikas būtų žemė 
dirbti ir daigus sodinti, bet jo 
„property" uždarinėtą, langai 
ir durys užkalinėti, o prie šie 
nos prikalta lenta, kad nuosa
vybė parduodama . . .

Tikrieji ir vieninteliai pragy 
venimo šaltiniai čia yra du, tai

SIAUBINGOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS .
London, Ont. Birželio mėn. 

17 d. Pabaltijo tautų išeiviai. 
Londone Įspūdingai paminėjo 
liūdną pirmojo masinio trėmi
mo 10 metų sukaktį.

Dar gerokai prieš paskelbtą 
laiką prie Viktorijos Parko Žu 
vusiems už Laisvę paminklo 
ėmė rinktis Pabaltiečiai ir jų 
kviestieji svečiai. Išrikiavus 
prie paminklo lietuvių skautų 
garbės sargybą, pasirodė trys 
poros tautiniais rūbais mergai 
čių — lietuvės, latvės ir es
tės. Jos atnešė ir padėjo pa
minklo papėdėje, puikų, gyvų 
gėlių, tautiniais kaspinais iš
puoštą, vainiką. Latvių kalbė
tojas angliškai kreipėsi. į susi
rinkusius, nušviesdamas šios 
baltiečių demonstracijos pras
mę bei tikslą ir pakvietė visus 
į šv. Petro Parapijos salę.

Salėje per visą sceną, pa
puoštą tautinėmis ir Kanados

Hudson Bay kasyklos ir tir- 
pyklos ir žuvis. Bet, kiek pir
moji yra viso šio sparčiai au
gančio miesto maitintoja, tiek 
žvejyba čia yra tik sportas. 
Nors nesuskaitomi čia ežerai 
Jkušėte kuša*' žuvimi, jokios 
žuvies pramonės, nei žvejybos 
čia nėra, išskiriant įvairias įvai 
riausias meškeres su dirbtino
mis metalinėmis žuvelių bei va 
balų imitacijomis. Nors Se
najame Pasaulyje su tokiomis 
metalinėmis patiekmenėmis 
vargiai ar kvailiausią žuvį pa
sisektų suvylioti ir nors Nau
jojo Pasaulio žuvys vargiai yra 
kvailesnės už Senojo, bet ka
dangi čia jų vandenyse tiek, 
kiek bulvių šutienėje, tai kitoji 
iš nuobodulio net ant tokių ma 
sinių pasikabina. Šiaip Flin 
Flono radijo stotis kasdien 
greta oro pranešimų duoda ir 
meškeriotojams informacijas, 
skelbdama, nuo kuriai iki ku
riai valandai žvejyba bus ,,go 
od“ ir nuo kuriai iki kuriai bus 
„bad“, lyg stoties skelbėjai iš 
anksto žinotų, kada kurią die
ną žuvys pietauja ir kada va
karieniauja. J. Pronskus.

vėliavomis, iškabintas dailinin 
ko Z. Žilinsko didžiulis paveiks 
las, specaliai šiai progai pada
rytas ir vaizduojąs rūsčią Sibi 
ro gamtą, ilgą, kaip akis užma
to, varomų tremtin palinkusių 
žmonių vorą ir pačiame paveiks 
lo priešaky didelę ginkluoto en 
kavedisto figūrą.

Pirmose sėdinčiųjų eilėse 
buvo du Kanados parlamento 
nariai, Londono miesto bur
mistras ir kit. aukštosios Lon
dono visuomenės atstovai.

Minėjimas pradėtas Kana
dos himnu. Studentas Vyt. 
Petrauskas savo paskaitoje 
gražia anglų kalba vaizdžiai 
apibūdino prieš 10 metų iš
gyventas siaubingas ir atmin
tinas birželio dienas ir iki šiol 
besitęsiančią mažųjų Baltijos 
valstybių skaudžią tragediją. 
Burmistras Allan Rush palin
kėjo pabaltiečiams geriausios 
ateities Kanados žamėje. Fe
deralinio Kanados parlamento 
narys p. Harry White aiškiai 
užakcentavo komunizmo grės
mę laisvajam pasauliui, o Onta 
rio provincijos parlamento na
rys p. Campbell Colder šiltai, 
mus užjausdamas pastebėjo, 
kad senieji kanadiečiai Į sce
noje iškabintą paveikslą gali 
žiūrėti, kaip į menišką kūrini, 
tačiau pabaltiečiams jis reiškia 
šaltą, žiaurią, kruviną ir širdį 
veriančią tikrovę.

Toliau gimtąja kalba į susi 
rinkusius prabilo estas, po jo 
latvis ir lietuvis. Kiekvieno jų 
kalbą palydėjo įspūdingai su
giedoti tautos himnai.
Po trumpos pertraukėlės meni 
nę dali pradėjo lietuviai. P. Ma 
jauskienė gražiai padeklama
vo B. Brazdžionio eilėrašti 
„Tremtiniai“. Latvių sol. p. 
Lu'kst pagiedojo A. Kalninš 
„Vergės dainą” ir P. Šuberto 
„Vargai ir Viltys“.

Estų choras, vedamas p. C. 
Korgesar, sugiedojo dvi Miina 
Herma dainas „Mirusiems už 
laisvę“ ir „Saugok mus ir mo
kyk drąsiai kovoti, Kalevale!“

Pagaliau visiems sustojus, p. 
Matukaitė paskambino Šope-

Tillsonburg, Ont. Birželio 
23 d. Joninių išvakarėse čia 
Įvyko pirmas toks įspūdingas 
ir dalyviais gausus lietuviškas 
pasilinksminimas. Išpuoštoj 
ir iliuminuotoj šokių estradoj, 
suvažiavus svečiams iš Toron
to, Hamiltono, Windsoro, Del 
hi ir tų vietovių, belauiant su 
temos ir tradicinio Joninių lau
žo, vy;ko smagūs šokiai. Tems 
tant visi buvo pakviesti prie 
laužo, dėl kurio pasisekimo — 
didi padėka Toronto skautams- 
-ėms.

Laužą atidarė Toronto skau 
tų tuntininkas psktn. H. Ste- 
paitis, jautriu žodžiu visus pa
ragindamas bent šią valandė
lę mintimis nusikelti į tėvynę. 
Po jo trumpą, bet entuziastin
gą žodį tarė Tillsonburgo Lie
tuvių Ūkininkų Klubo pirmi
ninkas St. Augustinavičius, pri 
mindamas laužo reikšmę lietu
viams, kaip vienybės simbolį. 
Jis buvo skautų pakviestas už
degti. laužą. Laužo programą 
nuotaikingai ir gražiai vedė 
Kanados rajono vadas vyr. 
skltn. VI. Šarūnas. Dainos, šū 
kiai apjungė visus susirinku
sius, o linksmi skautiški pasi- 
sirodymai nuaidėdavo šilelyje 
aplodismentais. Ypač visiems 
patiko jūros skaučių pasirody
mas, pavaizdavęs laumes ir ra
ganas, jiešančias paparčio žie
do. Laužas baigtas vakarine 
skautų malda.

Apylinkės lietuvių vardu St. 
Augustinavičius padėkojo skau 
tams už gražų pasirodymą ir 
„užangažavo“ juos jau atei-

nančių metų Joninėms. Po lau 
žo vėl buvo tęsiami nuotaikin
gi šokiai, veikiant gaivos ir 
užkandžių bufetui.

Toronto skautai-ės pp. Au- 
gustinavičių ūkyje buvo pavai 
sinti puikia vakariene.

Tenka pasidžiaugti, turėjus 
toki gražų lietuvišką subuvi
mą, kuris galėtų būti pavyz
džiu, kaip einama petys į petį 
lietuviškuoju keliu išeivijoj — 
jaunimas, senieji ateiviai, .nau
jieji — vardan tautos vieny
bės, (kuri ne tik šūkis, bet džiu 
gus reiškinys. E. S.

no „Gedulnigąji maršą“, kuris 
taip gražiai tiko užbaigiant šį 
liūdną, bet gražų minėjimą.

L. E-tas.

BAISIOJO BIRŽELIO MI 
NĖJIMAS KIRKLAND LAKE

Kirkland Lake Baltų , Fede
racijos iniciatyva btivo suruoš 
tas birželio 14 d. minėjimas, 
kuris Įvyko sekmadieni, birže
lio 17 d. Kelętą dienų prieš 
minėjimą vietos visuomenė bu 
vo supažindinta per spaudą ir 
radiją apie . Pabaltijo kraštų 
baisų likimą, nepabaigiamą 
terorą ir deportacijas ir, kad 
šiemet sueina tų žiaurių žudy
nių dešimtmetis.

Sekmadienį, birželio mėn. 17 
d., kino „Lasalle“ salėje buvo 
paskaita „The Red Heli“, ku
rią skaitė tremtinys estas A. 
Polhak. Po paskaitos buvo ro 
domi 1941 metų, žiauriai nu
kankintų bei sovietinės okupa 
cijos Pabalty, vaizdai. Po to 
buvo pagerbti kanadiečiai, žu
vę I-jo ir II-jo Pasaulinio Ka
ro metu, uždedant bendrą, tri
jų Pabaltijo kraštų vainiką 
prie Žuvusiųjų Kareivių Kapo. 
Lietuvius atstovavo prie už- 

. dėjimo vainiko ir atatirįkamą 
žodį pasakė A. Skrebutėnas. 
Dalyvių Aarpe buvo apie 200— 
veik vieni tremtiniai. A. P.

PRITYRĘS KV AM F i KUOT A S
L1E TU V fS LAI K ROD IN IN K A S

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas riar-b as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kaseli n iki 8 valandos vakaro

į k

<

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

ttatianat Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

76 Culver St., SIMCOE, Ont.
ATIDARĖ LAIKRODŽIŲ TAISYMO DIRBTUVĘ:

įfc------- Jt, Jį...... ■■■------Jt,--............ Jfr------- j£=

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte.

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

Tei. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

6920 Monk Blvd VĮUe Emard, Montreal, Tramvajus

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS, 

251 St. John St. Longeuil. Telefonas 7578
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi-

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

atlie

siuva moderniškiausių fason . vyriškus ir mcu i 
!'k kostiumus ir paltus

DIDELIS ?AS.I RINKIM AS “
geriausiu anglišku medžiagų Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI* IR GRAŽIAI
Adresas: 202 St. Čiureni- A v e, Toronto.

Telefonas: ME S522.
-X------------- -If X -------

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.

BALTICKA
LIETUVIS BATSIUVIS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

MAMERTAS MAC1LKAS |
DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ IR VYRUKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS^

AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. ?
ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. ?

SKUBUS PATARNAVIMAS į
Specializuojuos užsakymais paš'tu (mail orders) iš visų ?

Canados ir JAV vietovių. ?•
Adresus: kampas Mount Royal ir Brebeuf ' )
įėjimas: 4504 Brebeuf street. Telefonas FR 9141 J

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70
2 s v. kiaulinių taukų
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. salami dešros.
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)
Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.40 
2 sv. rūkytų lašinių

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

Lietuviškoje

Jono LADYGOS 
> 

baldu
studijoje 

„ARTIS“
salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.: TR 5535.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS j

IMPERIAL ALTO COLL1SSION
G K E RAITI S, į

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

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. i 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — j 

KEEL ST. TORONTO, Ont.---------- į561

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 
lietuvių draugą.

C.E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

Tel. YOį0529

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

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

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

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

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

1 sv. šokolado
Siuntinys N r 12—-$ 6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

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

5tunUny> iNr.
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gabalai tualet. muilo
Siuntinys Nr._24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų

2 sv. margarino
1 sv. deg. kavos
2 sv. kakavos
2 sv. šokolado
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys Nr. 25
E. 9 sv. kiaulinių 

kų ...............$
C. 15 sv. k. taukų $
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70

tau-
5.25
8.00
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Tautos Fondo gegužinė
■^Tautos Fondo Kanadoje Hamiltono Atstovybė liepos mėn. 15 d. rengia DIDELĘ GEGU
ŽINĘ.
^Gegužinėj bus pravestas ŠAUDYMAS mažojo kalibro šautuvais; LOTERIJA; veiks BU
FETAS su įvairiais gėrimaisu užkandžiais.
^Maloniai kviečiame VISUS Hamiltono ir apylinkės lietuvius atsilankyti į šią gegužinę/ 
^Mielai laukiami SVEČIAI iš tolimesnių vietovių ir Amerikos.

GEGUŽINĘ nuo lietuvių bažnyčios tuojau pa pamaldų išvyksta pirmas autobusas, pas-' 
^kurinis 15 vai. Važiuojantiems savo priemonėm reik važiuoti šiuo keliu: praeddant' 
&York ir Dundurn gatvių kryžkele važiuojama 6 keliu, pavažiavus 4 mylias sukti į 5 ke-1 
xhą, U-toj mylioj nuo kelio pradžios sukti į kairę, kur užrašas rodo Boy Scouts Camp, 14-toJ 
Čmylioj pasukti į dešinę, kur už mylios randasi gegužinės vieta. Šioje pačioje vietoje praei 
stais metais buvo lietuvių parapijos gegužinė. ,
y TFK Hamiltono Atstovybė.

ARMALIS PERSIKĖLĖ Į 
SIMCOE

L. Armalis, pradėjęs dirbti 
Brantforde, Ont., dabar persi 
kėlė į didesnį centrą — Sim
coe, Ont., ir ten, 76 Culver 
Street, atidarė nuosavą laik
rodžių taisymo dirbtuvę.

Simcoe ir jo apylinkių lietu
viai apie tai informuojami ir 
prašomi mūsų mielą tautietį 
palaikyti savo jam duodamais 
darbais.

Ypač yra svarbų, kad šis 
mūsų tautietis, kuris jau buvo 
nuspręstas dėl sunkios ligos de 
portuoti, dabar jau visai pašto 
viai kuriasi.

HAMILTON
IŠVYKA PAS INDĖNUS.

Sėkmės jam! J. K.

WELLAND, Ont.

PADĖKOS
Š. m. birželio mėn. 1 d. ne

permaldaujama mirtis išskyrė 
iš gyvųjų tarpo mūsų mylimą 
dukrą ir seserį Laimą. Mie
liems tautiečiams, kurie šioje 
skaudžioje gyvenimo valando
je taip nuoširdžiai mus paguo
dė ir moraliai bei materialiai 
parėmė, tariame nuoširdžiau
sią padėką.

Ypatinga padėka priklauso 
Hamiltono Liet. Dramos Mė
gėjų Teatro „Aukuras'1 vado
vei p. Dauguvietytei-Kudabie 
nei ir kolektyvui, kuris savo 
rūpesčiu ir pastangomis A. A. 
Laimą palaidojo. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojame ir „Au
kuro” talkininkams: KLB Ha-

Du pilni autobusai, skam
bant dainoms ir juokams, iš
vyksta pas indėnus. Anglų 
skautai daro laužą pas indėnus 
ir pakvietė atvykti lietuvius 
skautus. Važiuoja skautai, 
bet didelė dalis ir neskautų, 
narinčių pasižvalgyti po indė
nų rezervatą ir juos pačius iš 
arčiau pamatyti. Apie 30 my
lių atstu nuo Hamiltono yra šis 
Indian sixth Nation Rezerve 
Oshweeken.

Išsukus iš asfaltuoto plen
to, keliu rodančiu didelėm ro
dyklėm link rezervato atsidu
riam jau indėnų teritorijoj. Ne 
matyti jokio skirtumo: javų 
laukai, trobesiai, prie gyvena
mų namų daug kur lengvos 
mašinos arba sunkvežimiai. 
Pagaliau dulkėtu keliu pasie
kus Oshweeken miestelį, kurį 
sudaro didesnė grupė namų, tu 
rim tikėti, kad jau randamės 
pas indėnus, nes prie kryžke
lės į mus žiūri didelis būrys in 
dėnų vaikų. Gatve važiuoja 
džipai su uniformuotais indė
nais buvusiais karo veteranais. 
Aikštėje prie mokyklos plevė
suoja anglų vėliava. Mažas 
nusivylimas: tikėtasi, kad ra
sim mišką, palapines, rūkstan
čius laužus ir kt. iš indėnų ro
mantikos laikų. . .

Į autobusą įlipa jaunas in
dėnas rinkdamas iš kiekvieno 
po 25 centus už matysimas įdo 
mybes. Išlipus nueinam į sta
dioną, prieš kurį stovi tribū
na, kur vyksta programa. Su
sėdam. Tačiau dėmesį patrau 
kia toliau pievoje stovinčių po 
ra tikrų palapinių, rūkstąs lau
žas ir matyti keletas tautiniais 
apdarais indėnų. Tuojau pasi 
pila būrys fotografų ir smal
suolių pažiūrėti iš arti. Indė
nai noriai pozuoja. Palapinės

pastatytos tik šiai dienai pa
rodyti, kaip j’os atrodė se
niau. Malkas laužui atveža 
džipu uniformuotas indėnas ir 
išmeta prie laužo.

Saulei nusileidus prasideda 
programa. Atžygiuoja daugy
bė susirikiavusių anglų skau
tukų su vėliavom ir orkestru. 
Pasirodo ir indėnų karo vetera 
nų orkestras tradicinėm indė
niškom kepurėm pasipuošę. 
Taipgi indėnų skautų būrys vi 
si pusnuogiai tik su plunksnuo 
tom kepurėm.

Iškilmės pradedamos or
kestrui sugrojant anglų him
ną. Po to kanadiečiai skautu 
kai pildo programą. Neįdomu, 
laukiam kada patys indėjai pa
sirodys. Tribūnoje pasirodo 
indėnai ir pradeda šokti. Sa
vaip šūkaudami, neva lyg ko
kią melodiją pašoka kelis šo
kius, kurie mums atrodo vist 
vienodi.

Toliau programa vyksta pie 
voje prie laužo. Čia indėnų va
dai su skautų vadais rūko tai
kos pypkę. Pačių indėnų pa
rinktas vienas baltasis skautu
kas su įvairiom apeigom įvesdi 
namas į indėnų giminę. Įves
dinimo apeigos baigiasi užde
dant indėnišką kepurę ir pa
šokant kartu su indėnu vaiku 
aplink laužą. Sušukus indė
nams karo šūkį, priimtasis svei 
kinamas ir sodinamas į savo 
tarpą.

Prie laužo indėnai pašoka ko 
vos šokį su tamahauku ir dar 
keletu kitų, kurie neturi jo
kio meniškumo, lyginant su 
Europos tautų šokiais. Patrep 
si vienas paskui kitą, Pasukau 
na ir visas žokis. Programa 
baigiasi ir visi skuba į autobu
sus, ir atgal prie kasdieninių 
rūpesčių. JI. Dl.

WELLANDIECIAI GYVUOJA.

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ

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

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.
Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaikų 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.
• -Į-.— Į- — — * -- ~ - -  - - 

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- I 

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

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

JUN A Valet Service I
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS. |

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus rū- 1 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- a 

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958. 
83Msiit»i wm n
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MOKUXKIMES ANGLIŠKAI
, LESLIE MACKINTOSH ;

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skyriu
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS ; 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie
. dolerius mėnesiui. J

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P O. Box 294. Westmou.vt, 

, Quebec^ 

Joninių išvakarėse, birželio 
23 d., eilės mašinų traukė į 
gegužinę. Miške, gražiai įreng 
tame pastate, galėjai sutikti pa 
žjstamų iš įvairiausių JAV ir 
Kanados vietų: iš Toronto, Ha 
miltono, Buffalo, Niagara Fal 
Is, St. Catharines, Port Colbor 
ne, net Detroito.

Grojo lietuviškas orkestras 
„Aidas“ iš Hamiltono. Šoko 
jauni ir seni, skambėjo lietuvis 
kos dainos, o ištroškusius gai
vino rudas alutis. Nei vienas 
atvykęs neapsivylė: buvo pa
tenkinti ir svečiai ir rengėjai. 
Gaila tik, kad yra susidariusi 
grupelė žmonių, kurie kiekvie 
na proga viešose vietose sten
giasi suvesti šeimos sąskaitas 
ir tuom labai nepalankiai re
prezentuoja lietuvių yardą sve
timšalių akyse.

Kiekvieną Lietuvai brangią 
dieną, ar tai liūdną ar tai links
mą, wellandieciai nepraleidžia 
nepaminėję. Gegužės mėn. 6 
d. pagerbėme motinas. Po pa
maldų, kurias atlaikė ir ne vie 
ną jautriu pamokslu pravirk
dė klebonas Tėvas Juvenalis 
Liauba, O. F. M., sekė minėji
mas.

Atidarymo žodį tarė žila
galves motinėles į garbės pre
zidiumą pakvietė vietos A. L. 
O. pirmininkas G. Skaistys. 
Už stalo, užtiesto lietuviškais 
raštais austa staltiese ir pa
puošto gyvomis raudonomis ro 
žėmis, atsisėdo Domicėlė Gu
žienė, Veronika Mickevičienė 
ir Tėvas Juvenalis Liauba, O. 
F. M.

Paskaitą skaitė p. K. Blužie 
nė. Ji ragino motinas auklėti 
vaikus tikrais lietuviais ir ne
leisti jiems sutirpti svetimšalio 
jaunimo jūroje.

Motinos jausmus išryškinan 
čią novelę „Išlipimas artimiau 
šioje stotyje”, skaitė p. A. 
Sįkaistienė.

Sveikinimo žodį tarė gerb. 
klebonas.

P. Tamulėnas, kuris gražiai 
ir sklandžiai minėjimą prave
dė, pakvietė sugiedoti Tautos 
Himną, ir tuom minėjimas baig 
tas.

Liūdnųjų birželio dienų pa
minėjimas įvyko birželio 17 d. 
Pamaldos, minėjimo atidary
mas, p. Blužo vaizdi ir nuosek 
Ii paskaita, rezoliucijos Kana
dos Ministeriui Pirmininkui ir 
Jungtinėse Tautose žmogaus 
teisių komitetui paskaitymas, 
kurias minėjimo dalyviai vien
balsiai priėmė ir įgaliojo L. O. 
Komitetą pasirašyti ir pasiųsti, 
skaitymas ir p. J. Paužuolio pa 
ruoštas montažas.

Į montažo išpildymą daug 
širdies įdėjo ir gražiai atliko 
p. J. Paužuolis, p. A. Vasiliaus 
kaitė, p. P. Tamulėnas, p. N. 
Bersėnaitė, p. B. Simonaitis, 
p. E. Bersėnienė, p. A. Skais- 
tienė ir p. B. Simonaitienė.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Visą organizacinį veikimą 
Wellande ant savo pečių neša 
ALOK-as. Senosios, labjau- 
siai nesutarusios organizaci
jos Tarybos ir Sąjungos sky
riai, sustingo savo didybėje. 
Kitos organizacijos, kaip Atgi
mimo Sąjūdis, „Verslas“ ir 
skautai mažai beparodo gyvy
bės ženjklų. Bet kadangi mes 
žmonės pilni energijos ir noro 
veikti ir tuomi pasitarnauti 
brangiai Tėvynei, ima steigtis 
naujos organizacijos. Neseniai 
įsisteigė Wellando Lietuvės 
Katalikės Moterys ir netrukus 
žada susiorganizuoti Kanados 
Lietuvių Moterų Bendruome
nės Wellando skyrius. Tiki
masi, kad moterys, be vyrų įta
kos, įstengs išlaikyti vienybę 
ir glaudžiai bendradarbiauti.

Adolfina Skaistienė.

miltono apylinkės valdybai, Ha 
miltono Kat. Moterų Draugi
jai, kun. Dr. J. Tadarauskui, 
Hamiltono Aetitininkų kuopai, 
Gyvojp Rožančiaus Brolijai ir 
geros valios tautiečiams, kurie 
materialiai šį darbą parėmė.

Nuoširdžiai dėkojame prie 
A. A. Laimos karsto garbės 
sargyboje budėjusiems, „Au
kuras” dalyviams: pp. Sutkai 
tytei, Rimbutytei, Mickūnie- 
nei, Šalčiūnui, Mingėlai, Lau- 
galiui, ateitininkams: Lelešiū- 
tei, Verbickaitei, Laniauskai- 
tei, Kežinaitytei, Šarauskaitei, 
Grajauskaitėms, Matkevičiui, 
Pleiniui, Grajauskui, Verbic
kui, Lišauskui, Slavinskui, La- 
tauskaitei, Virbickaitei, Gurgž 
dytei, Eidukaitytei, Čelkutci.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems atsiuntusiems vainikus 
ir gėles, būtent: M. P. Baltru- 
koniams, O. A. Ambrose, p. 
Daugwvietytei-Kudabienei, p. 
Meškauskienei, Berta Putman, 
p. Radzevičienei, B. E. Šo- 
piams, R. Žukauskaitei, M. 
Daukšytei, p. Daugvainienei, 
A. Šilgaliui, G. Penkauskaitei, 
S. Juozapavičiui, B. Trinkai, 
V. Penkauskui, M. J. Martin- 
kams, Mrs. Chandler, HLDM 
Teatrui „Aukuras”, St. Joseph 
ligoninės bendradarbiams, St. 
Joseph ligoninės virtuvės bend 
radarbiams, HLS Klubui „Ko 
vas“, KLB HamlitSno apyl. 
valdybai, Hamiltono Ateitinin 
kų kuopai, Hamiltono Liet. 
Parap. Komitetui ir Klebonui 
ir Hamiltono Jaunimo Draugi
jai ir Hamiltono Kat. Moterų 
Draugijai.

Kun. Dr. J. Tadarauskui, 
suteikusiam paskutinį patepi
mą ir palydėjusiam į amžinojo 
poilsio vietą nuoširdžiausias 

ačiū.
Taip pat dėkojame karsto 

nešėjams, „Aukuras“ daly
viams : p. p. Panavui, Stasevi- 
čiui, Mickūnui, Ateitininkams:

Matkevičiui, Grajauskui ir 
Pleiniui.

Prie atviros duobės taru
siems paskutinį atsisveikinimo 
žodį: kun. dr. J. Tadarauskui, 
kun. F. Gureokui, p. Dauguvie 
tytei - Kudabienei, p. Staške
vičiui ir p. Matkevičiui širdin
gai dėkojame.

St. Joseph ligoninės gailes
tingosioms seselėms ir vienuo
lėms, pp. Pociams ir Barbarai 
Pepler, užpirkusiems už A. A. 
Laimos vėlę mišias, nuoširdžiai 
dėkojame.

Visiems tautiečiams, kurie 
savo prsidėjimu prie A. A. Lai 
mos palidojimo aukavo bran
gų laiką, palydėjusiems velio
nės palaikus į amžinojo poil
sio vietą, pareiškusiems mums 
žodžiu ir raštu užuojautas ir
visiems tiems, kurie šiokiu ar 
kitokiu būdu prisidėjo prie pa 
lengvinimo mūsų skausmo, 
reiškiame nuoširdžiausią pa
dėką.

Tėvai Baltrukoniai ir 
sesuo Janina.

PADĖKA.
Visiems dalyvavusiems mti 

sų 25 metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėse, už tokias pui 
kias dovanas, kurios mums pri 
mins tą dieną amžinai, — ta
riame nuoširdų ačiū.

Ypatingai dėkojame pp. Za
leskiams, kurie nepabijojo 
taip gausių svečių, ir leido 
mums naudotis jų erdviu na
mu. J. ir A. Pašukoniai. 
Edmonton.

Red., perspausdindama šią 
padėką, labai atsiprašo. pp. J. 
ir A. Pašukonius už tikrai ne
malonią korektūros klaidą, nes 
,,NL’ ’ 24-me n-ry padėkoje pp. 
Zaleskių pavardė atspausdin
ta visai klaidingai.

t——9————9———9

PAJIEŠKOJIMAI
— Aš, M. Balkūnaitė, Onos 

Balkūnian(ės - Kaškevičiūtėp 
dukra, jieškau savo dėdės Ma- 
taušo Raškevičiaus, kilusio iš 
Lietuvos, Klebiškio Jkm., Šila
voto vai., Marijampolės apsk., 
į Kanadą atvažiavusio prieš 
30 metų ir anksčiau dirbusio 
mainose. Maloniai prašau at
siliepti jį patį arba jį žinančius 
šiuo adresu: Miss M. Balkū
naitė, 9 Wellesley PI., Toron
to 5, Ont. Canada.

— Povilas Petrauskas, gyv. 
Vokietjioj, 24a Liuneburg, 
Baum Str. 27, jieško savo pus
brolio Juozo Šerelio, išvyku- 
sio į Kanadą 1949 m. Žinan
čius apie Juozą Šerelį prašo
me pranešti M. L. B.. D-ja, 130 
Munning Avė, Toronto Ont.

TE L. FA 0209
HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI I

Rašau prašymus, laiškus, da rau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir lešt.

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.

Joe’s Butchery & Grocery
1918 FRONTENAC ST. (prie Ontario St.) 

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV, JUOZAS LAURlNAITTo,

Visų rūšių maisto produk tai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Pristatymas į namus, o penktadieniais ir į Longeuil.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

AMherst 0«942102 FULLUM ST.

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

TR. 7849.
Gerard Cool 4337 Verdun 

Ave., Verdun. YO 3323.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co.

FILATELISTŲ ŽINIAI,
Festival of Britain proga, BRITŲ PAŠTAS išleido 
6 rūšių festivalį propoguojančius PAŠTO ŽENK
LUS, kurių bendra vertė 38 šilingai ir Y 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 .

CAPITOL FURNITURE CO., |
391 St. Catharine St. W. Montreal.

Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų 8 
ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys. | 

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. w
Mūsų prekybos vedėįas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- 

i tuviškai ir yra krautuvėje kasdien. £
j TEL. LA 8621.
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Kaip daromos „
Pranešama, kad „NL“ pik už Golfo lauko, kaimynystėje landą. Piknikai neįvyksta tuo 

nikai - gegužinės vyksta kas tos vietos, kur buvo piknikai atveju, jeigu lyja- .
sekmadienis farmos vaisme pernai metais. Sekmadieninio atsikvėpimo
džių sode, apsuptame gražiu Piknikai - popietiniai subu- vietoje yra Įrengta didele so 
mišku, Ville Lasalle, prie La vimai — vyksta kas sekmadie kiams aikštelė, didesne, negu 
šalie bulvaro - |celio, kuris ei nis, po pamaldų bažnyčiose, pernai. ... ,
na iŠ Ville Lasalle j Lachine, po pietų ir prasideda apie 2 va Numatomos popietinių subu

Nepriklausomos Lietuvos9 9 gegužines
vimų metu programos - pasi rė pranešimus apie darbo pa piknikas, nes jau keli asmens 
linksminimai, ne tiktai šokiai, siūlas ir keli asmens gavo dar jo laukia atvykę iš Amerikos 

Subuvimų metu vyksta pra b?- v*etų-
nešimai, kas žino ką, apie dar Praėjusį sekmadienį dėl lie Daugelis tikisi čia užmegzti 
bo pasiūlas ir paklausas. Joni taus piknikas neįvyko. Šį sek pažinčių, tikėdamiesi, kurti 
nių piknike keli asmens pada madienį numatomas įdomus ateitį. Ir tt.

MONTVREAL
ŠAUKIAMAS SPAUDOS BENDROVĖS „NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA“ AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, liepos 7 d. 6 
vai. vakaro, 7564 Lasalle Blv., 
Ville Lasalle, priešais 1 Avė, 
kviečiamas spaudos bendrovės 
„Nepriklausoma Lietuva“ vi
suotinis metinis šėrininkų - ak 
cininkų susirinkimas.

Dienotvarkėje Bendrovės 
Valdybos apyskaita, praneši
mai, naujų valdpmųjų 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 
kvietimą, prie kurio pridėti 
įgaliojimui surašyti blankai. 
Prašome tuos blankus užpildy 
ti 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), o bendrovė 
įteiks tam šėrininkui, kuriam 
bus adresuota. Kolektyviniai 
telegraminiai įgaliojimai ne
bus priimti. Be to, įgalioti ga 
Įima tiktai akcininką-šėrinin- 
ką.

Yra dar neįteiktų, akcijų 
šiems asmenims: Alb. Šiaudi- 
niui, Petrui Papuškai, Napo
leonui Barisui, Broniui Leo- 
nauskui, Jonui Barišauskui, 
Antanui Mirskiui, Kostui Ast- 
ravui. Jonui Žiurinskui, Jonui 
Petkevičiui, Petrui Verikiui, 
Broniui Grikeniui, Juozui Rut 
kauskui, Vincui Lasniauskui, 
Petrui Zabarauskui, Petrui 
Stauskui, Antanui Vizgirdai, 
Jonui Rimkevičiui ir Vytautui 
Kvedarui. Visi šie šėrininkai 
prašomi prisiųsti savo adresus, 
kad galima būtų išsiųsti akci
jas. B-vės Valdyba.

LIETUVIŲ NAMŲ ŠĖRININ 
KŲ SUSIRINKIMAS

Šį šeštadienį, liepos 7 dieną 
4 valandą pp., 7564 Lasalle 
Blvrd, Ville Lasalle, namely 
prie upės, priešais I-ją Avė, 
įvyks Montrealio Lietuvių Na 
mų akcininkų - šėrrninjkų susi
rinkimas, kuriame bus spren
džiami svarbūs klausimai. Pra

IŠNUOMOJAMAS
saulėtas kambarys viengun

giams arba vedusiems.
357—8 Ave, Ville Lasalle.

IKI atšaukimo.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys su teise naudotis 

virtuve.
5725 — 16 Ave., Apt. 6.,

Rosemount.

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

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

U2 $o.ot $1.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000. 

Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse.
• Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

šoma rinktis punktualiai, nes
6 valandą toje pat patalpoje 
bus Sp. b-vės „Nepriklausoma 
Lietuva* ‘ akcininkų susirinki
mas, kuriam reiks užleist pa
talpas.
LIETUVIŲ AKADEMINIS 

SAMBŪRIS
Šį sekmadeinį rengia susi

rinkimą - išvyką į Bouchervil- 
le. Nariai susirenka 1 vai. 15 
min. pp. centrinėje autobusų 
stotyje Dorchester St. Prašo
ma pasiimti maudymosi kostiu 
mus. Jeigu lytu išvyka ne
įvyks.

LAS VISUOTINIS 
SUSIRINKIMAS.

Lietuvos Atgmimo Sąjūdžio 
Montrealio skyrius, liepos m.
7 d. (šeštadienį) 6 vai. vaka
ro, Aušros Vartų parapijos sa 
Įėję, šaukia visuotinį savo sky 
riaus narių susirinkimą valdo 
miesiems ir kontrolės orga
nams išrinkti bei kitiems svar
biems reikalams aptarti.

Susirinkime dalyvaus ir svar 
bių pranešimų padarys iš To
ronto atvykęs LAS Vietininki 
jos v-bos vicep. ir „Laisvos 
Lietuvos“ red. p. Stp. Jakubic 
kas.

Visiems nariams dalyvą/vi- 
mas būtinas.

Taipogi kviečiami naujai į 
LAS organizaciją įstoti norin 
tieji montrealiečiai. Valdyba.

LANKĖSI IŠ AMERIKOS
Šiomis dienomis Montrealy 

lankėsi iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių nemažai tautiečių: 
pas pp. Kęsgailas lankėsi savo 
mašina iš Rochesterio broliai 
pp. Čijunskai, advokatas Juo
zas ir pramonininkas Alfonsas. 
P. J. Čijunskas dabar Roches- 
tery, 84 Remington gatvėje, 
turi laikrodžių dirbtuvę ir par 
duotuvę. Kol kas laikrodinin
ko darbą dirba atliekamu lai
ku, bet netrukus tikisi vien tą 
užsiėmimą turėti. Broliai pp. 
Čijunskai aplankė „NL” redak 
ciją, užsiprenumeravo „NL” 
ir lailkraščio leidimui paaukojo 
kelis dolerius. Svečiai su šei
mininkais pp. Kęsgailą ir p. 
M. Juodviršiu St. Jeane lankė 
dr. Seniką, o pakeliui lankėsi 
ir pas dailininkus Tamošaičius 
Lietuviškame kaimely.

Šiomis dienomis pas pp. M. 
ir J. Ženaičius Rosemounte 
lankėsi iš JAV pp. Marija ir 
Juozas Abromaičiai.

VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

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

Teirautis pas J. Adakauską 
tel. HE 2230 (Montreal), ar
ba pas M. Šukį, TR. 0141.

LANKĖSI IŠ TORONTO
Dviejų švenčių metu Mont

realy lankėsi iš Toronto p. 
Stasio Kneito mašina pp. Bo
nifacas Sriubiškis, Kostas Lu
košius ir Jonas Stravinskas. 
Jie labai apgailestavo, kad iš
tiko lietingos dienos ir jie ne
galėjo atsilankyti Montrealio 
gegužinėje - piknike, kur tikė
josi užmegzti dominančių juos 
pažinčių. Ir mums lietus 
padarė nuostolių. Šį sekmadie 
nį tačiau tikimasi daug svečių 
iš Amerikos, Toronto ir kitur.

DĖL „NEPRIKLAUSOMOS 
LIETUVOS“ PIKNIKŲ

Pranešama, 'kad „NL“ pik 
nikai - gegužinės vyksta kas 
sekmadienis farmos vaisme
ūžiu sode, apsuptame gražiu 
mišku, Ville Lasalle, prie La 
šalie bulvaro - kelio, kuris ei 
na iš Ville Lasalle į Lachine, 
už Golfo lauko, kaimynystėje 
tos vietos, kur buvo piknikai 
pernai metais.

Piknikai - popietiniai subu
vimai. — vyksta kas sekmadie 
nis, po pamaldų bažnyčiose, 
po pietų ir prasideda apie 2 va 
landą. Piknikai neįvyksta tuo 
atveju, jeigu lyja.

Sekmadieninio atsikvėpimo 
vietoje yra įrengta didelė šo 
kiams aikštelė, didesnė, negu 
pernai.

Numatomos popietinių subu 
vimų metu programos - pasi 
linksminimai, ne tiktai šokiai.

Subuvimų metu vyksta pra 
nešimai, kas žino ką, apie dar 
bo pasiūlas ir paklausas. Joni 
nių piknike keli asmens pada 
rė pranešimus apie darbo pa 
siūlas ir keli asmens gavo dar 
bą.

Praėjusį sekmadienį dėl lie 
taus piknikas neįvyko. Šį sek 
madienį numatomas įdomus 
piknikas, nes jau keli asmens 
jo laukia atvykę iš Amerikos 
ir kitų vietų.

Daugelis tikisi čia užmegzti 
pažinčių, tikėdamiesi, kurti 
ateitį. Ir tt.

ĮSIKŪRĖ LŪNAPARKAS
Lasalle bulvare, Ville Lasai 

ie Ar Verduno riboje, įsikūrė 
keliaujantis lunaparkas su ka
ruselėmis, keliamaisiais ratais, 
cirku ir kitokiomis prašmatny
bėmis. Vakarais, sutemus, si 
pasismaginimų vieta žiba gau 
sybe šviesų ir publika atlieka 
visokius laimės ir pasismagini 
mų bandymus.

POSVETKI2U

MONTREALIO — TORONTO SKAUTŲ STOVYKLA. 
RAŠO SKTN. J. BULOTA.

Ji įvyko, kaip buvo numaty- lias ir rimtas gretas, belaukian- 
ta, gražiame Vandreuil salų— čias sugrįžtančios „Lietuva tė 
pusiasalių rajone nuo penkta- vyne mūsų“ ar „Marija, Mari- 
dienio, birželio mėn. 29 d. va- ja“ maldos aidų, kai akyse lei- 
karo iki pirmadienio liepos 2 džiasi ar aukštai iškilusi beple- 
d. pavakario. vėsuojanti trispalvė, kai širdy

Lietuviai skautai pasinaudo je tebetrašlra iškilmingo ir jau 
jo proga ir garbe atidarydami virš penkiasdešimt metų nenu 
pirmą stovyklą dideliame Ka- trūkstamo vidurnakčių ar auš- 
nados prancūzų katalikų skau- rinių tradicinių skautininkų ar 
tų įsigytame tylaus ežero pa- skautų vyčių įžodžių laužų gar 
krantės parke. Jie buvo lyg pir sai, kai jausmai tampa bejėgiai 
mos šio parko kregždės, susu- suprasti tą gamtos ir žmogaus 
kę lizdelius šalyje, kur neužil- gyvenimo susijungimą aukš- 
go bus tautinė Kanados skau- tesniam sielos ir amžinos gyvy 
tų Jamborė ir kur vėlesnėj atei bės tikslui, kai vėl matai lietu 
ty šis gražusis, Zarasų kraštą visikas gretas susibūrusias apie 
primenąs, kampelis priglaus savo vyresniuosius ir kai tuo- 
šiuos gamtą mylinčius paukš- met surusena nepalaužiama 
telius. Jie taip pat pirmieji pri viltis ir galimybė, per tai iš- 
pratino ošiančią girelę ir prie saugojus tėvynės ugnelę, su- 
lietuviškų meliodijos garsų. grįžti su jais į brangią tėviš-

Dabar, kai viskas taip greit kėlę Lietuvą — o ją nuteriotą 
jau praėjo, norėtųsi pasidalinti ir aziatų išniekintą vėl atgai- 
stovyklos fotografija — prisi- vinti?!
minimu ir su maloniaisiais „N. Nors jau daug iškilų Jambo- 
L.“ skaitytojais. Bet kaip gi rių ir skautų sulėkimų pergy- 
trumpai ir aiškiai būtų galima venta bei prisiminimų beglūdi 
visa tai aprašyti, kai ausyse te 30-ies metų skautiško gyveni- 
beskamba šimtai švelniausių mo aplinkoj, bet šis Kanados 
tautinių bei skautų tradicinių lietuvių skautų trumpas sulė- 
dainelių aidų, kai tebemataikimas man pasirodė pernelyg 
laužo nušviestas skaitlįngas ty ypatingas — dėmesio vartas

NAUJI MONTREALIEČIAI
Šiomis dienomis iš Anglijos 

pas dr. p. Drevinskienę atvy
ko Apolionija Blažytė, o iš 
Belgijos, Briuselio, atvyko VI. 
Lipinis su žmona.

Sveikiname naujuosius mont 
realiečius ir linkime jiems čia 
galimai geriau įsikurti.

„NL“ ADMINISTRACIJA 
ATSIPRAŠO.

Per klaidą, bespausdinant 
adresus, kelios prenumerato
rių pavardės buvo praleistos ir 
tuo būdu susitrukdė laikraščio 
gavimas. Tai palietė kelis pre
numeratorius, užsiskiusius laik 
raštį per mūsų platintoją p. E. 
Gumbelevičių, Hamiltone.

Gerbiamų prenumeratorių 
ir gerbiamo platintojo atsipra
šome už šią nemalonią klaidą.

„NL“ Adm.

„TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS“
Ačiū už „tėvišką pamoky

mą“, o kai dėl parapijų, tai nė
ra prasmės ginčytis, nors „T. 
Ž.“ to tiktai nori ir laukia. Mū 
sų pareiškimas yra šis:

Parapijų reikalų nei „NL“, 
nei „TŽ“ nespręs ir neišspręs. 
Parapijų ir bažnyčių reikalas 
yra Montrealio Arkivyskupo 
žinioje ir jo .kompetencijoje. 
Arkivyskupo kurija ir pasakys 
ir padarys taip, kaip ji ras rei
kalinga ir naudinga.

Galime pakartoti, kad, žiū
rint lietuvių akimis, būtų 
skriauda, jeigu senoji lietuvių 
bažnyčia — Šv. Kazimiero bū 
tų paimta ir kam nors kitam 
perduota. Šv. Kazimiero baž
nyčia yra senųjų Montrealio 
lietuvių darbu ir pasiaukojimu 
pastatyta, ir būtų logiška, kad 
ji turėtų visas parapijos teises. 
Naujoji — Aušros Vartų — pa 
rapija įsteigta Arkivyskupo 
valia ir jai patys parapijiečiai 
galės pastatyti bažnyčią. „T. 
Ž.“ korespondentams ir šios 
bažnyčios neteks nei statyti, 
nei pasiseks sugriauti.

Apgailestaujame, Jrad „TŽ“ 
kursto seniau ir naujai atvy
kusių lietuvių vienų kitiems 
nesantaiką. Mums visi lietu
viai, ir senieji ir naujeji, ly
giai brangūs. Kad naujieji 
ateiviai mažiau turi pinigų ir 
turtų, ne jų kaltė, bet kad se
nieji lietuviai gražiai prasigy- 
nevę, mes tiktai džiaugiamės.

PADĖKA UŽ GRAŽIĄ RINKLIAVĄ.
Birželio 24 d. Toronte, prie 

lietuvių bažnyčios, buvo ren
kamos aukos Mažosios Lietu
vos lietuviams sušelpti ir jų 
organizacijoms paremti.

Šiemet Joninių diena pasitai 
kė labai graži, tai ir aukų rin
kimas praėjo sklandžiai: per 
dvi aviškų rinkimo valandas su
rinkta 188 dol. 15 et. M. L. B. 
D-jos Toronto skyrius nuošir
džiai dėkoja geraširdžiams tau 
tiečiams už taip gausiai sudė
tas aukas.

Taip pat dėkojame talkinin
kavusiems aukų rinkime asme
nims: p-lėms O. Bitaitei, I.» 
Endrinaitei, M. Žviliūtei, po
niai Gr. Lelienei ir pp. Abro
maičiui, A. Kuolui ir G. Šer
nui.

Maloni padėka gerb. Toron
to liet. par. klebonui kun. P. 
Ažubaliui už pritarimą ir pa
galbą šiai rinkliavai pravesti.

M. L. B. D. TORONTO sk.
Valdyba.

MŪSŲ TAUTIEČIAI 
KURIASI

Prieš kurį laiką žemės skly
pus nusipirko B. Pavilionis 
Willowdale, netoli Toronto ir 
Bronius Lionginas North York 
priemiestyje. Juodu per paly 
ginamai trumpą laiką savo jė
gomis pasistatė namus ir dabar 
juose jau gyvena su savo šei- 
mamis. Taip pat North Yor- 
ko priemiestyje nuosavuose na 
muose apsigyveno Simonas

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

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUŠKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

907 Dundas St. W., Toronto, Ont., Canada, Tel. PL 4880

įvykis, kuris reiktų nuodugniai 
patyrinėti ir ikiekvienam tėvy
nę mylinčiam lietuviui įsidė
mėti.

Mes lietuviai turime vienin
teles pasaulyje tokias sąlygas 
šlietis prie Kanados prancūzų 
katalikų skautų ir pasinaudoti 
jų ypatinga materialine pašiau 
ga, kuriai atrodo ribų nematy 
ti ir tepriklauso nuo mūsų pa
čių sugebėjimo išnaudojant su 
sudariusią padėtį ir dar ypatin
gai Quebec‘o provincijoj. Sto
vyklai vietą — palapines, viso 
keriopą susisie,kimo ir kitas 
Kanados katalikų skautų pa
slaugas ir mums simpatijas, 
tad didelis jiems ačiū, o mes 
ii’ toliau budėkime!

Mes, Kanados skautukai, 
nors dar labai jauni neo-kana- 
diečiai, sugebėjome surinkti di 
dėsnį skautų vienetą į krūvą 
ir pilniausioj tautiškumo lais 
vėj pasireikšti — tik čia Kana 
doj ir pasaulio lietuvių skautų 
laikraštis „Skautų Aidas“ at
gimė ir tęsia — neleidžia už
gęsti lietuvių skautų ugnelei.

Viskas priklauso nuo mūsų 
pačiųdarbo, susiklausymo, pa- 
gelbos ir paramos, kad sušilau 
kus nedelsiamo ir nenuilstamo 
Kanados lietuvių skautų pro
greso kaip kokybe taip ir kie
kybe.

Tiesiog nuostabu pažiūrėti, 
kad keliolika pasiryžėlių, nu
traukę valandėlę nuo darbo, 
įstengė suorganizuoti ir subur 
ti pasilavinti bei atsilietuvinti 
didelį jaunimo būrelį. Toron 
to skautai atvairavę per nak
ty net keturias pilnas gėrybių 
ir gražių sesučių mašinas ir be
miego, su dideliu atsidavimu versmas ir tvarka atstatyta.

Andriekus su šeima. Šis nau- 
jakuris neseniai nukentėjo eis
mo nelaimėje. Jam automašina 
sulaužė koją. Geriausios sėk
mės mūsų naujakuriams!

Jonas J. Juškaitis.
3.000 DOL. UŽ ILGALIEŽU 

VAVIMĄ
Ponia F. Medina šiomis die

nomis Ontario Aukštojo Teis
mo buvo rasta įkalta apšmeižu 
si statybos kontraktori.ų C. 
Swinburne ir nubausta sumokė 

J. J. J.
ŽINIA 
nr., rašant

ti jam tris tūkstančius dolerių, 
bei padengti teismo išlaidas. 
Nubaustoji kelių asmenų .<ky 
vaizdoje buvo išsitarusi, kad 
jieškovas esąs nesąžiningas ir 
pasisavinęs jos pinigus. Teis
me jai nepasisekė tų teigimų 
įrodyti. Priešingai, paaiškėjo, 
kad jos sumokėti pinigai bu
vo panaudoti jos užsakytos sta 
tybos vykdymui.

NETIKSLI
25-tame „NL“

apie p. A. Paulaičio magistro 
laipsnio gavimą, V. B. žinioje 
padaryta netikslumų. Faktinai 
p. Paulaičiui kurso nereikėjo 
kartoti, nes jis visus egzaminus 
yra išlaikęs. Be magistro laips 
nio kursų jis yra išlaikęs dar 
keturi,us „graduate courses“ 
daktaratui. Kai dėl disertaci
jos, tai pernai dėl profesorių 
nuomonių skirtumų savo te
mą p. Paulaitis pakeitė ir ji 
šiais metais buvo priimta.

ir tt., kai matai šalia 
kito betrūsiančius toron 
ir montrealiečius vilkiu

stojo į stovyklos įrengimo, ruo 
šos ir lavinimo sėkmingą dar
bą.

Visiškai netikiu, kai yra tvir 
tinama, kad lietuviai nieko ne 
gali geresnio nuveikti, kaip pa 
sibarti 
vienas 
tiečius 
kus ir skautukus, seses vyres
nes skautes ir skautininkes, 
skautus vyčius ir jūros skautus 
ir skautus bei gražų būrelį se
nų ir naujai iškeptų skautinin 
kų — visus juos bedainuojan
čius ir bealsuojančius bendra 
skautybės ir tėvynės meile. Aš 
džiaugiuosi ir šypsausi gražiais 
prisiminimais bei širdyje lin- 
ku šiems pasiryžėliams ištver
mės.

Nežiūrint pasitaikiusio malo 
naus lietučio, mūsų skautukų 
tėveliai, draugai bei prijau- 
čaintieji atsilankė į stovyklą 
dideliu būriu ir visokiausiomis 
priemonėmis ir gražiai prisidė 
jo prie neužsibaigiančių dainų, 
laužo, pokštų ir tt., priduodami 
skautams moralinės paskirties 
bei vlčių ateičiai. Jiems nuo
širdžiausiai ačiū ir linkėjimai 
priartėti prie skautų ar įstoti 
į jų eiles.
Pabaiga sekančiame numeryje.
DAUG NORINČIŲ ATVYK 

TI I KANADĄ
Gauta žinių, kad į Kanadą 

norėtų atvykti visi Belgijos 
kasyklose dirbą lietuviai. De
damos pastangos juos čia per
gabenti.
pasiliko dirbti Anglijosbendro 
vės personalas.
vės peronalas.

— Siame likviduotas per
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