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DIDELIŲ SKERSVĖJU SAVAITE
KORĖJOJE DERASI DĖL TAIKOS JTO — P. KORĖJOS IR KINIJOS ATSTOVAI. PRASIDĖJO MAIŠTAI 
PRIEŠ SOVIETŲ OKUPACIJĄ EUROPOS VIDURY JE. BADAS PABALTIJO 

DAUGIAU NAUJŲ ŽINIŲ Iš LIETUVOS.
veržti kiekvieną minutę.

Laisvųjų darbininkų ir so
cialistinis internacionalai

labai aiškiai demaskavo ko
munistų diktatūros smurtą, jos 
propagandos apgaulę ir darbo 
žmonių persekiojimą. Kaip 
žinoma, darbininkų Konfede
racijos konferencija vyko Itaii 
jos Milane, o socialistų Inter
nacionalo — Vokietijos Frank 
furte.

VALSTYBĖSE. BUS

Praėjusi savaitė blaškėsi po
litiniuose skersvėjuose, kuriuos 
sukėlė taikos derybos Korėjo
je, nauji Irano naftos konflik
to bylos reiškiniai, JAV prezi
dento Trumano laiškas Rusi
jos prezidentui Švernikui, tarp 
tautinių organizacijų rezoliuci 
jos, ginkluotas maištas prieš 
sovietus Čelkoslovajkijoje ir nu<J 
latinis susirūpinimas pasiruoš
ti gintis nuo agresijos, kuri, 
daugelio politikų nuomone, ne 
tiktai nesumažėjo, bet atvirkš
čiai — bando rasti naują užsi
maskavimą.

Žinoma, 
dėmesio centre yra taikos 

derybos Korėjoje.
Pasitarimai dėl derybų pra

sidėjo liepos 8 d., o pačios de
rybos Kaesongo mieste — lie
pos 10 d. Paskutinės žinios sa
ko, kad prasidėjo derybos... 
dėl dienotvarkės, kaip ir Pary
žiuje. Vakariečių ątstovas ta
čiau pareiškė, kad pirmojo po
sėdžio vaisiai esą patenkinami. 
Derybų komisija turėjo jau tris 
posėdžius, bet toliau dienot
varkės dar nepasistūmėjo. Mū
šiai fronte tebevyksta, priešas 
puola visu atkaįklumu.

Amerikos atsakingi vyrai pa 
reiškė, kad

taikos pasiūlymai nė kiek 
nesumažino grėsmės

ir nė kiek nepakeitė Rusijos 
nusistatymų. Todėl JAV pre
zidentas rado reikalinga kreip 
tis į SSRS vyr. tarybos p/ezi- 
diumo pirmininką, vad. „prezi
dentą“, Šverniką specialiu laiš 
ku, kuriuo jis palydėjo JAV 
kongreso priimtą rezoliuciją 
dėl JAV tautų draugingumo pa 
reiškimo SSRS tautoms. Pre
zidentas prašė Šverniką tą at
sišaukimą paskelbti Rusijos 
tautų žiniai, nes jos nežino, ką 
JAV tauta galvoja. Preziden
tas pareiškia, kad taika bus ta
da, kada bus geęa atvira ir nuo 
širdi informacija, kada reikšis 
gera valia. Tą pačią mintį Pa
ryžiuje pakartojo senatorijus 
MacMagonas, rezoliucijos au
torius, dabar viešįs Europoje. 
Bet. . . ar gi Rusijos diktato
riai gali paskelbti žmonėms, 
tai, ką slepia užsidarę geležine 
uždanga?

Irano naftos konflikto 
klausimas neaprimsta

ir gresia pavojais. Todėl Tru- 
manas pakartotinai kreipėsi j 
Irano premjerą Mossadegh, ku 
riam pasiūlė .kviestis specialų 
patarėją Hopkinsą, kad šis klau 
simui rastų taikingą išeitį. Lig 
šiol naftos klausimas vis dar te- 
beįsidega, nes Iranas atmetė 
Hagos tribunolo pasiūlymus, 
pradėti šalių derybas.

Didelį skersvėjį sukėlė neti
kėtai įsidegę vidaus konfliktai 
vidurinėje Europoje. Jie di
delių nemalonumų sukelia 
Maskvai ir Kominformui.

Čekoslovakijoje prasidėjo 
ūkininkų maištai, 

kurių jau negali nutylėti nei 
oficialioji komunistų spauda. 
Prahos oficiozas „Rude Pravo“ 
praneša, kad Moravijoje ūki
ninkai sukėlė ginkluotą pasi
priešinimą kai iš jų valdžia pa
reikalavo atiduoti produktų 
duokles, kurias jie palaikė at
viru plėšimu. Ūkininkai esą 
numalšinti policijos ir kariuo
menės.

Vengrijoje prasidėjo mais
to produktų krizė.

Oficialios žinios yra tokios, 
kad Vengrijoje guvulių buvo 
išskerstas toks kiekis, kaip nie 
kuomet, bet Vengrijos žmonės

mėsos negalėjo nusipirkti, o 
dabar atėjo visiškas badas. 
Žmonės klausia, kur visa tai 
dingsta. O atsakymas ir be at 
sakymo aiškus — suvalgo vis
ką „viskuo pertekusi“ Rusija...

Bulgarijoje neramumai tę
siasi. Ūkininkai kovoja prieš 
kolchozus.

Ir Pabaltijo kraštuose pra
dėjo reikštis badas.

Apie tai pasakoja repatrijuo 
tieji iš Rytprūsių ir Klaipėdos 
vokeičiai. Gal dėl to Jugosla
vijos pasieniuose Ęusijos sa
telitai pradėjo provokuoti in
cidentus, dėl kurių Jugoslavi
ja turėjo pareikšti protesto no 
tų Vengrijai ir Bulgarijai. La
bai galimas dalykas, Ikad vidu
rio Europos ir Balkanų tautų 
gali trūkti kantrybės dėl daro
mų su jomis Rusijos diktatorių 
eksperimentų ir gali prasidėti 
atviras sukilimas.

Apie gyvenimą Pabaltijo 
valstybėse artimiausiuose 
„N L“ numeriuose skaity
site gautas iš repatrijantų 

žinias.
Dabar gi tiktai konstatuojama, 
kad ten žmonės gyvena kaip

Gana reikšmingą faktą suda
lo daugelio valstybių pareiški
mai, kad jos
baigė karo stovį su Vokietija.
Tai padarė D. Britanija, Aus
tralija, N. Zelandija ir dauge
lis kitų, o JAV prezidentas pra 
šė kongresą priimti tokį pat 
nutarimą. Tokiu būdu, Vokie
tija vis daugiau teisių gauna ir 
netenka naštos, kurią jai užkro 
vė Hitlerio diktatūra.

POLITINIS VEIDRODIS
pagali

naujausi NEWSWEEK periskop 
—=s-Afarjfo 8r, Attšr*tas-^==ž~

Bradley nelaukia poilsio
Pagal gerai informuotus Va

šingtono šaltinius, gen. Omar 
Bradley, sutikdamas likti ant
rą jam terminui JŠ viršininku, 
įsivėlė daug giliau į darbą, ne
gu jis tai galėjo numatyti. Jei 
gu ateinantį pavasarį Eisenho 
weris įsikištų į politinį gyveni 
mą, tada yra beveik visiškai 
tikra, jkad Bardley turėtų už-

karo vado

Slaptieji SSD tribunolai
Vieno iš rytų zonos pabėgu

sio „liaudies vachmistro“ ži
niomis, vokiškasis (kom.) zo
nos gestapas — SSD — pasku 
tinių mėnesių laikotarpy įstei
gė eilę slaptų tribunolų, kurie 
jau nuteisė įvairiomis bausmė
mis 35.000 asmenų, iš jų 20 
mirties bausme. Prievartos dar 
bams ir sunkiųjų darbų kalėji
mu nubausti 80 zonos intelek
tualų ir 18 auikštų „volkspoli- 
zei“ (karininkų. Nutęstųjų pa
vardės laikomos paslapty. Pa- 

ant vulkano, kuris" gali prasi- bėgusis tarnavo vyr. tribunolo

DIDELĖ VILNIAUS AUŠROS VARTŲ. PARAPIJOS 
SUKAKTIS HAMILTONE

ištisus amžius, neapleis ir varg
šų emigrantų Hamiltone“. Ta 
diena tai buvo džiaugsmo ir 
triumfo diena. Tačiau po tos 
dienos prasidėjo nauji vargai 
ir rūpesčiai. Žmonių skaičius 
didėja, kur pasidėsime žiemą... 
klausė ne vienas lietuvis kuni
go klebono. Jis visus nurarnin 
davo, kad Aušros Vartų Ma
rija mus neapleis. Ir štai, J. E. 
Vyskupas Dr. J. F. Ryan pa
siūlė sporto salę, kurią ir leido 
atsiremontuoti į bažnyčią. Vi
si lietuviai žaibo greitumu ėmė 
si darbo. Po trijų mėnesių spor 
to salė virto jaukia, kuklia lie
tuviška bažnyčia. 1951 m. lie 
pos mėn. 22 d. sukanka 3 me
tai nuo mūsų parapijos įsikūri
mo. Tą dieną lietuviai hamil- 
toniečiai nori labai iškilmingai 
atšvęsti, todėl labai nuoširdžiai 
visi atsidėję ruošiasi tai šven
tei. Liepos mėn. 22 d. 11 vai. 
ryto bus iškilmingos pamaldos, 
dalyvaujant Hamiltono Vysku 
pui J. F. Ryan, daug dvasiškių, 
žymių veikėjų. Per Šv. Mišias 
giedos studentų choras iš Ame 
rikos ir solistai. Jaunimas iš
kilmingai eis Šv. komunijos. 
Ta proga nuoširdžiai kviečia
me iš visų lietuviškų kolonijų 
lietuvius į tą mūsų triumfo 
šventę. Ši šventė mus visus su 
artins, bus gera proga sulen
kus kelius padėkoti Aukščiau- 
siąjam už globą, paprašyti ma
lonių pasilikusiems Tėvynėje. 
Tegul nė vienas neatsilieka ne
atvykęs į tą šventę. *

Pamokslą pasakyti yra pa
kviestas žymus pamokslinin
kas ir lietuvių tėvas Prelatas J. 
Balkūnas.

II. Po pamaldų jauki ir links 
ma gegužinė - piknikas.

Gegužinė įvyks tuoj po pa
maldų gražioje pakalnėje prie 
upelio maždaug 15 mylių nuo 
Hamiltono. Ten veiks bufetas 
su skaniais valgiais ir gaivinan 

Nukelta į 10 puslapį.

I. Iškilmingos pamaldos bus j 
laikomos labai gražiame par- i 
ke: Mount Cenacle, Fennel Av. 
— Systr or Social Service, 
dalyvaujant Hamiltono Vys

kupui J. F. Ryan, D. D. 
Liepos 22 d. Hamiltono Vil

niaus Aušros Vartų parapija 
švenčia savo džiaugsmingą ir 
reikšmingą šventę, trejų metų 
sukaktį nuo jos įsikūrimo. 
Apie Hamiltoną daug esate gir 
dėję. Čia yra Kanados širdis— 
pramonės ir fabrikų centras. 
Daugelis lietuvių, baigę sutar 
lis, susispietė j didesnius mies
tus. Kadangi Hamiltone įsi
kūrimo sąlygos yra labai pa
togios, uždarbis yra daug ge- 
resnis, negu kitur, todėl po tri
jų metų atsirado lietuvių per 
tūkstantis. Prieš trejus me
tus Hamiltone lietuvių tebuvo 
vos 100. Kada 1048 metais ge 
gūžės 13 d. kun. Dr. J. Tada- 
rauskas laikė pirmąsias Šv. Mi
šias, dalyvavo vos 20 lietuvių. 
Tuo laiku mes neturėjome nei 
bažnyčios, nei klebonijos. Ha
miltono Vyskupas mūsų dabar 
tinį kleboną buvo paskyręs 
Vengrių sesučių „Systers of 
Social Service — Maunt Ce
nacle Fennel Av., kapelionu, 
maždaug 6 mylios nuo miesto. 
Pirmomis dienomis negausus 
lietuvių būrelis sudaro parapi
jos užuomazgą, kuris vieningai 
ir nuoširdžiai lankė lietuviškas 
pamaldas, Ikurios vyko mažame 
gerųjų sesučių viršininkės lai
kinai pavestame kambarėlyje.

Tik tokia vieninga ir darbš
ti lietuvių parapijos užuomaz
ga galėjo lauikti ir tikėtis švie
sios ateities. Iš tikro, parapi 
ja augo labai sparčiai. 1948 m. 
liepos mėn. netoli to vienuoly 
no buvo labai meniškai papuoš 
tas altroius, ant kurio buvo at
našaujama šv. Mišių auka už 
lietuvius ir po pamokslų kun. 
Dr. J. Tadarauskas pranešė, 
kad mūsų parapija nuo šiol va
dinsis Vilniaus Aušros Vartų 
vardu“. Parapija, juk tik ma
žas žmonių būrelis. Tačiau pa 

, mokslo mintys visus lietuvius 
nuramino: „Aušros Vartų Ma

i rija, (kuri globojo lietuvius per 
/ l.icluvosN 
/ nacionali1}® ) 
į M.Mažvydo J 
\bibKotjW

Iš už geležines uždangos 
LĖKTUVU IŠ BERLYNO 
(slaptajame decernate Berlyne. 
Olimpiadai trūksta patalpų ir 

vaistų.
„Demokratiniame“ Berlyno 

sektoriuj prakaituoja 1949 m. 
Budapešte įvykusios sporto 
šventės ekspertai. Nežiūrint 
kiečiausio spaudimo, iki šiol iš 
gyventojų pasisekė išspausti 
92.000 privačių patalpų. Patai 
pos rekvizuojamos aplink visą 
Berlyną, 60 km spinduliu. Lau 
kiama 620.000 dalyvių. Komu 
nistų korespondentai skundžia 
si, kad iki šiol nepasisekė į 
„sporto draugų sąrašus“ įtrauk 
ti pusę zonos jaunimo.

Gyventojai rugpjūčio 5 d. 
prasidėsiančią „sporto šventę“ 
vadina „taukų švente“. Mat, 
jau ilgesnis laikas, kai neduo
da taukų ir mėsos, nors korte
les turi. Šiuo būdu norima 
„sportininkams“ sutaupyti 15. 
000 to maisto. Rusija maistu 
prisideda: atvežė pilnus. . . pen 
kis vagonus.

Prasidėjo mobilizavimas
NVDR radijo pranešimu, lie 

pos pirmą rusų zonoj pradėjo 
mobilizuoti „Freie Deutsche 
Jugend“ narius trijų metu ka
rinei prievolei. Mobilizacijos 
planu šaukiama 90.000 narių

Imti V. Europos 
vietą.

Taikos panika Japonijoje
Japonijos prekybinį gyveni

mą paniškai palietė Korėjos ug 
nies sustabdymas. Japonai ne
blogai uždirbo, kaip vietini ar 
Šiauši karo reikmenų tiekėjai. 
Išskiriant ginklus, jie teikė vis 
ką, pradedant elektros lempute 
ir baigiant moderniu garvežiu. 
Jie yra išsigandę dėl staigios, 
galinčios jų biznį nutraukti si
tuacijos. Pinigų gavimas iš 
bankų yra taip suvaržytas, kad 
Tokio bijomasi, jog kurios fir
mos nepasisekimas galįs iššauk 
ti„fabrikų ir įmonių apsaugos“ 

paruošai.
Kadangi saugomi fabrikai 

nuo šovinio iki tanka visa turi, 
tai „paruošą“ galės atlikti sė
dėdami tanke. . .

— Nuo bjrželio 20 d., per sirašyta Japonijos taikos su- 
dešimt dienų, rusai Rostoiko tartis.
ir Wismaro uostuose išlaipino 
4 pėstininkų divizijas. Atga
benta kariuomenė išvyko į Sak 
soniją. Alg. V.

— Jugoslavija įteikė Rumu
nijai protesto notą dėl provo
kavimo pasienio incidentų.

— JAV baigia formuoti dvi 
naujas kariuomenės divizijas, 
kurios bus pasiųstos į Europą 
Eizenhoverio žinion.

— Amerika pareikalavo at
sakyti, kada Rusija grąžins jai. 
paskolintus laivus?

— Radikalsocialistas E. He 
riot 334 balsais prieš 90 ko-' 
munistų ir 135 degolininkų 
balsų išrinktas Prancūzijos par 
lamento pirmininku.

— Berlyno aerodrome Tem 
pelhofe pastatytas paminklas 
70 žuvusių laike Berlyno blo
kados.

— Čekoslovakijoje ūkinin
kai pradėjo deginti pasėlius, 
kad jie neatitektų komunis
tams.

LIETUVIŲ IŠVYKUSIŲ | KANADĄ SĄRAŠAS
1951. V. 5 d. „SS Ana 

len“ :
Vilčiauskas Jonas 
Pečiukaitis Povilas 
Savickas Algirdas, 
Gudelis Jonas, 
Gudelienė Elfrieda 
Tuskas Kazimieras 
Tuskienė Elena 
Klupšas Eugenija 
Lipinis Vladas 
Lipinienė Klaudija 
Birszwilkis Jurgis

Birszwilkiene Marija 
Birszwilkyte Gertruda 
Birszwilkis Kurtas 
Birszwilkis Petras 
Brakas Antanas 
Gečas Vaclovas 
Gečas Liudvikas 
Gečas Povilas 
Josienė Magdalena

1951. VI. 18 d. „General 
Taylor“:
Misevičius Petras

1951. V. 19 d. „SS Nelly“: 
Aniuolauskas Julius 
Aniuolaudkienė Klarisa 
Grymienė Kazimiera 
Grimytė Aristidą 
Grimas Helmutas 
Surdokas Stasys 
Prišmantienė Vanda 
Venckevičius Vytautas 
Venckevičienė Felicija

PRANEŠAME GG SKAITYT OJAMS, KAD DĖL ATOSTO 
GŲ „NEPRKLAUSOMA LIETUVA“ IŠEIS TIKTAI LIE 
POS 26 DIENĄ, VIENĄ SAVAITĘ PRALEIDUS.

Sa- Venckevičiūtė Putenė 
Venckevičiūtė Jūra 
Venckevičius Kęstutis 
Krasnys Paul 
Krasnienė Anna 
Grušas Gerda 
Grušas Marija 
Grušas Katarina

1951. V. 27 d. „Anna Salen“: 
Dominas Fridrikas 
Dominienė Marija , 
Dominytė Elzbieta

Sinlkauskas Aldonius 
Raukpienė Anastazija.

1951. VI. 9 d. „SS Nelly“: 
Kun. Jokubauskas Feliksas 
Balčiūnas Alfonsas 
Renkauskas Donatas 
Renkauskienė Tatjana 
Renkauskytė Rasa 
Renkauskytė Nemune 
Bradūnaitė Ona 
Lucas Marė 
Lucas Albertas

1951 metais birželio 
šio 26 diną laivu „SS 
Salen“:
Driuna Marija 
Driuna Uršulė 
Trampas Richardas 
Trampienė Leokadija 
Trampas Richardas 
Trampas Edvardas 
Vitas Juozas 
Vitienė Leokadija 
Karpavičius Vytautas 
Untulis Konstantinas 
Stanaitis Stasys 
Stanaitienė Justina 
Stanaitis Norbertas.

Kun. V. Šarka.

mėne-
Anna

visuotinį griuvimą.

Vieta Japonijos sutarčiai
Šiandien yra panašiausia, 

kad San Francisco bus pasi
rinkta vieta, kur būsianti pa-

Japonų laivų statybos įmo
nės juokiasi iš britų baimės, 
kad japonai tapsią rimtais lai
vų statybos varžovais Anglijos 
laivų statybos pramonei. Nors 
anksčiau japonų statyklos bu
vusios pigiausios pasaulyje, jie 
dabar, dėl pakilusių pragyve
nimo išlaidų ir importuojamos 
iš užsienio anglies turi imti 
tiek, kiek amerikiečiai, ksa yra 
žymiai daugiau negu britų ar 
vokiečių kainos.

Taip pat ir Strachey
Šiuo metu esanti gera pro

ga, kad ir John Strachey, da
bartinis karo ministeris pabėgs 
iš darbiečių vyriausybės ir pri
sijungs prie kairiojo sparno jė 
gų sukilėlio Aneurin Bevano, 
aipleidusio kabinetą balandyj 
dėl ginklavimosi programos 
vykdymo.

Tarp kita ko, Anglijos vy
riausybė galinti būti greit pri
versta siųsti savo nuožiūra dar
bininkus į aviacijos pramonę. 
Tokios bendrovės, kaip de Ha 
villand statančios Vampire ir 
Venom sprausminius naikinto
jus skubiai reikalingos tūks
tančių papildomų darbininkų.

Už uždangos
Maskva spaudžia Rumuniją, 

kad ši pakeistų savo V. Euro
pos pavyzdžio geležinkelių bė
gių platumą į rusiškuosius. Tai 
įgalintų sovietų kariuomenę 
tiesiai pervežti ligi Jugoslavi
jos sienų nekeičiant ešalonų. 
Tai lygiai sumažintų Rumuni
jos siunčiamų j Rusiją smntų 
kainas.

Apytikriai, sovietai nau
doja apie 1.000 trukdytojų, 
kliudančių VofA (Amerikos 
Balso) pranešimus į Rusiją.

Daugiau negu idealizmas
Indijos min. pirm. Nehru 

kreipimasis į Irano premjerą 
Mossadegh, kad šis būtų atsar 
gesnis žibalo reikale. Irano ži
balo versmių užblokavimas pir 
moję eilėje pirmiausiai palies
tų Indijos kuro šaltinį. Tuo 
metu, kai buvę pabrėžiama Ira 
no žibalo svarba V. Europai, 
yra neginčijamas faktas, kad 
šis žibalas daugiausia teka į 
lytus ir pietus — Indiją, Pa
kistaną, Afriką, Australiją ir 
Tol. Rytus.

Vogeler rašo
Apie savo 17 mėn. kalinimą 

Vengrijos kalėjimuoee R. Vo
geler rašo savo prisiminiynis, 
kurie būsią pradėti spausdinti 
rudenį N. Yorke išeinančiame 
„The Saturday Evening Poet“.
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Visdėlto datą keiskime
Žmonijos kultūros istorijos Sosto. Inocentas IV šį Min- 

laiptuose krikščionybės atėji- daugo norą nuoširdžiai parė- 
mas sudarė naują kultūrinę pa mė ir jam pačiam prisiekusį 
kopą. Ir mums svarbu išsiaiš
kinti lietuvių tautos oficialų at
sistojimą ant tos kultūrinės pa 
kopos.

Reikia apgailestauti, kad dar 
ligšiol mes nesame . įsisąmoni
nę, kaip visai savarankiškos 
tautos žmonės. Net tūli mūsų 
mokslininkai vis dar tebesilai
ko svetimųjų mums įteigtų min 
či.ų ar bent laikosi atmosferoje, 
kuri yra tų svetimųjų sudary
ta ir jų palaikoma.

Ir Lietuvos krikšto datą — 
1387 metus— mums įteigė len
kai. Istorijos faktai gi rodo vi
sai ką kita. Štai tie faktai trum 
poje „Eltos“ santraukoje: 
„Prieš 700 m., būtent — 1251 
m., Lietuvos valstybės kūrėjas 
ir lietuvių tautos vienytojas 
Mindaugas, apsikrikštijo su vi
sa savo šeima ir, kaip popie
žius Inocentas IV nurodo savo 
bulėje, dideliu skaičiumi lietu
vių. Apie savo krikštą Mindau 
gas painformavo popiežių, pa
siųsdamas specialią delegaciją 
ir prašydamas priimti jį bei vi
są lietuvių tautą savo globon. 
Popiežius Inocentas IV 1251. 
7. 17 raštu pareiškė, kad jis su 
džiaugsmu sutinka globoti 
Mindaugą ir visus jo krikščio
nis, įspėdamas kaimyninius 
vyskupus, kad jie paremtų Min 
daugo pradėtą Lietuvos krikš 
čioni.nimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vyskupu 
buvo paskirtas vokietis Kristi
jonas, kuriam talkininkavo 
pranciškonai su domininko
nais, o antruoju vyskupu Gnie 
zeno arkivyskupas įšventino 

.domininkoną Vitą. Pirmoji 
vyskupija buvo Įkurta Žemai
čiuose, Raseinių ir Betygalos 
srityje, o antroji pietinėj Lie
tuvoj, jotvingių žemėj, apie 
Veisiejus. Iš abiejų vyskupijų 
Mindaugas pasiryžo sudaryti 
Lietuvos bažnytinę provinciją, 
tiesiog priklausančią nuo Šv. data.

vysk. Kristijoną Įgaliojo Min
daugą vainikuoti Lietuvos Ka
raliumi. Tai ir buvo įvykdyta 
1253 m.

Priimdamas krikštą ir vaini- 
kuodamasis Lietuvos karaliu
mi, Mindaugas Įsijungė su vi
sa tauta Į krikščioniškųjų tau 
tų šeimą. 1255 m. jis net buvo 
išgavęs iš popiežiaus bulę, už
tikrinančią, kad po jo mirties 
vienas iš jo apkrikštytų sūnų 
bus vainikuotas Lietuvos kara 
liumi. Už tautos vienijimą ir 
katalikybės Įvedimą paskiau jis 
buvo savo varžovų nužudytas. 
Drauge žuvo du jo sūnūs ir vi 
sa eilė valstybininkų. Karalie 
nė Morta ir visa eilė apsikrikš 
tijusių betgi liko ligi mirties iš 
tikimi savo naujajam tikėjimui. 
Nors po 12 laisvės metų pas
kiau krikščionys sutiko daug 
kliūčių, bet krikščionybė nebu
vo visiškai palaužta. Vytauto 
ir Jogailos laikais įvykdytas 
masinis krikštas, kaip pažymi 
kat. istorikai, sudarė tiktai 
antrąjį Lietuvos krikšto eta
pą' *•

Čia yra suminėti istori
niai faktai, kurie rodo, kad ir 
kaip kritiški mes būtume, vis 
dėlto yra faktas, jog krikščio
nybė Lietuvoje buvo įvesta 
1251 metais, o 1953 metais bu
vo Įsteigta ir savarankiška baž 
nytinė Lietuvos provincija.

Kad krikščionybė Lietuvoje 
nelengvai įsigalėjo, tai dar ne 
reiškia, kad ją lenkai įvedė. 
Krikščionybė niekur lengvai ne 
įsigalėjo. Daugelyje žemės vie
tų ir dabar praktiškai ji. dar nė 
ra Įgyvendinta.

Todėl, akivaizdoje faktų, at 
sipalaidokime svetimųjų pava
džio ir oficiąliąją Lietuvos 
krikšto datą kei.skime iš 1387 
Į 1251 metų datą, kuri ir yra 
tikroji lietuvių oficiali krikšto

J. K.

Dėl dabarties ir ateities
Neginčijama yra tiesa, kad būti spaudos bičiuliais, platin- 

apie tautos kultūrą yra spren- 1 
džiama pagal jos spaudą. Fak 
tas taip pat neginčijamas, kad j 
nekultūringos tautos visai spau ■ 
dos neturi. Ir juo kultūringes- ■ 
nė tauta, juo jos spauda yra 
didesnė. Todėl Lietuvos žur
nalistų sąjunga spaudos pla
tinimo šūkį parinko labai gal 
drastišką, bet teisingą: „Lau- 1 
kiniai žmonės laikraščių neskai 
to“.

Apie lietuvių tautą kitos tau 
tos yra susidariusios net labai 
gerą nuomonę, gal net jau ne
realiai pergerą. Tiksliai neat
simenu, bet, regis, JAV pre
zidentas D. Ruzveltas yra pa
sakęs, kad lietuvių tauta yra 
tuo ypač nuostabi, kad savo 
valstybės nepriklausomybę yra 
iškovojusi rašomąja plunksna, 
atseit — spaudos pagalba.

Tegul tai būtų gražus komp
limentas, bet toks komplimen
tas mums yra tikrai malonus. 
Jis, be to, mums sudaro gražią 
reklamą, lietuvius atestuoją iš 
pačios gerosios pusės. Laikan 
tis šio teigimo, mums niekas 
negali primesti ano Lietuvos 
žurnalistų premijuoto propa
gandinio šūkio.

Štai, kodėl mes ypatingai tu 
retume ir Kanadoje gyvenda
mi juo stipriau paremti šio pre 
zidento Ruzvelto lietuviams 
taikyto teigimo tikrumą: mes 
ypatingu atsidėjimu turėtume

Turbūt ne visi mes žinome, 
kad Kanadoje turime didelį Lie 
tuvos bičiulį, Montrealio žy
maus advokato, Kanados Par
lamento ir darbo viceministe- 
rio asmenyje.

Tai didelės visuomenės ir po 
litinės veiklos, ūmariai išsily- 
dinusios spalvingos karjeros 
žmogus. Gimęs prieš keturias 
dešimt dvejus metus Montre- 
alyje, augęs vos dar besikurian 
čioje šio miesto Verduno da
lyje, ir baigęs čia filosofijos, 
literatūros ir teisės mokslus 
„Cum Laude“, jis imasi advo
kato profesijos. Šiandien jau 
18 metų kai P. E. Cote verčia 
si advokatūra firmos „Nadeau, 
Cote & Nadeau“ vardu (159 
Craig ir Verdun), laimėdamas 
ne vieną garsią bylą, kad ir sa
kysime pernai plačiai spaudos 
minėtą „Narkotikų“ bylą. Be 
savo laisvosios profesijos dar
bo, jis gyvai dalyvauja visuo
meninėje veikloje, eidamas vi
sos eilės organizacijų pirminin 
ko pareigas, nešdamas neleng
vą, bet garbingą, iki gyvos gal 
vos uždėtą, Hospital general 
de Verdun valdytojo prievolių 
naštą ir atlikdamas Montrealio 
prekybos Rūmų nario darbus.

Ypač p. Cote gausus savo 
politinės karjieros ataudais. 
1940 metais jis pirmą kartą iš-

ft P-lę IRENĄ IVAŠKEVIČIŪTĘ %
5,1 • J!«x ir
♦" ftft P. VYTAUTĄ GAVELĮ, ft
ft _ «
ft sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikinu ir linkiu ft 
ft gražios ateities. ft
ft Justinas Bakutis. ft-f W

renkamas į Kanados parlamen 
tą Ottawoje ir po penkerių me
tų gražios sėkmės palydėtos 
kadencijos jis vėl išrenkamas į 
vyriausius Kanados valdžios 
šeimininkus; šiuose rinkimuo
se jis jau nuostabiu lengvumu 
nugali dešimt savo priešų, kan 
didatų, siekiančių tos vietos.

Beje, tiek Parlamentas, tiek 
jo užribiai jam taip pat mirga 
apsčiomis pareigomis. Šit jis 
vicepirmininkauja Atstovų Rū 
mų privilegijų ir rinkimų ko
misijai, Karo išlaidų ir ekono
mijos komisijai, o taip pat Lai 
kinąjai Patariamąja! UNESCO 
(Jungtinių Tautų ekonominės, 
mokslinės, kultūrinės organiza 
cijos) komisijai Kanadoje. 
Taip pat jis yra Atstovų Rū
mų Pramonės Santykių komi
teto ir Parlamento ypatingo
sios rinkimų įstatymui pakeisti 
komisijos pirmininkas ir, pa
galiau, Kanados delegatas Že
nevos Tarptautinio Darbo Biu
ro konferencijoje (1948 m.) ir 
nuo 1947 m. parlamentinis Dar
bo viceministeris. Be to, pažy 
mėtina, kad į šį platų jo parei
gų! tinklą montrealiečiai įne- 
ria dar vieną: 1949 metais 17. 
000 balsų dauguma jis išrenka
mas į Montrealio Verdun - La
salle savivaldybės Tarybą, t. 
y. toįkia’ balsų dauguma, kurią 
visoj Kanadoj teprašoka jo še
fas, ministeris pirmininkas St. 
Laurent pelnytais balsais.

Tad kad ir šis pabrūkšmus 
jo karjeros gijų sklistelėjimas 
jau pakankamai aiškiai parodo 
p. Cote ryškiosios asmenybės 
bruožus ir leidžia jame įžiūrė 
ti bręstančio ne pilko valstybi
ninko ateitį.

Žinodamas apie jo mums 
draugiškumą, panorau su juo 
pasimatyti. Jis patyręs mano 
pageidavimą, tuoj be jokio ce
remoninio pasipūtimo ar didy
bės apraiškų mielai priėmė ir 
tad aš turėjau progai paklaus
ti:

— Kada Jūs pirmą kartą su
sitikote su lietuviais?

— Tai jau senokai,—sako jis 
gražia, beveiĮk Senos krantų gy

ventojų tarme,—kai aš dar ne 
buvau išrinktas į Parlamentą. 
Pirmą kartą susitikau su lie
tuviais 1938 metais pas savo 
tėvą, kuris Verdune turi baldų 
prekybą.

— Žinau, kad Tamsta dau
geliu atvejų esi. pareiškęs sim
patijų bei draugiškumo lietu
vių tautai, tad būtų įdomu iš
girsti, kas būtent sukėlė tą 
simpatiją,

— Mano simpatiją lietu
viams pažadino pirmieji su jais 
santykiai. Susidurdamas su 
jais, šiais mano tėvo klijentais, 
aš pažinau jų gerąsias savybes : 
jų didelį darbštumą, taupumą 
ir jų gražų Kanados papročių 
bei tvarkos respektavimą. Ypač 
1940—1941 metų Lietuvos tra 
giškieji įvykiai dar labjau pa
gilino simpatijas lietuvių tau
tai.

— Kiap Jūs, p. Cote, asme
niškai galvojate, ar Lietuva at
gaus savo laisvę?

— Nėra jokios abejonės, 
kad Lietuva, turėdama pilną 
teisią į nepriklausomybę, susi
lauks pirmąja proga laisvųjų 
tautų pripažinimo, kaip ir nū
dien jų dauguma tai pripažįs
ta. Aš tikiu, kad Lietuva at
gaus nepriklausomybę, kai tik 
Rytų Europoj bus atstatyta se 
noji demokratinė tvarka.

— Kiek galiu spręsti, lietu
viai, kurie atvyksta iš Angli
jos į Kanadą, tuoj čia pajunta 
socialinio draudimo stoką, nes 
čia neveikia tas sveikatos drau 
dimas, kuriuo jie ten naudojos. 
Todėl būtų įdomu išgirsti iš 
Jūsų, ar Kanados atsakinguo
se 
tis 
ris 
je

sluogsniuose keliama min- 
įvesti panašų draudimą, ku 
veiįkia Didžiojoje Britanijo 
ri Australjioje.

— Jau nuo 1940 metų Ka
nados įstaigos svarsto sveika
tos draudimo klausimą. 1943 
— 1944 metais Parlamento

Ypatingoji socialinės pagalbos 
komisija svarstė sveikatos drau 
dimo Įstatymo projektą. Pirmu 
tinis ir sunkiausias sunkumas, 
su kuriuo parlamentas susidū
rė, tai konstitucinės kliūtys: 
nors šio įstatymo svarstymas 
pradėtas federalinės vyriausy
bės iniciatyva, tačiau mūsų 
konstitucija reikalauja, kad vi
sos Kanados provincijos su juo 
sutiktų. Kadangi to sutikimo 
trūko, tai Komisija 
nusprendė, kad šį reikalą 
reikia intensyviau vykdyti glau 
dėsnio bendradarbiavmo tarp 
centrinės ir provincijų vyriau
sybių keliu. Todėl 1945 — 
1946 mm. Įvyko provincijų ir 
Federalinės vyriausybių ats
tovų konferencija šiam klausi
mui spręsti. Deja, ir šį kartą 
nesutarta. Quebecko ir„ Onta
rio provincijos nesutiko. Dėl 
šių ir kitų sumetimų, minėta 
komisija padarė išvadą, kad 
sveikatos draudimas tegalės 
būti įvestas tik tada, kai ligo- 
ninių skaičius bei jų tarnyba Ii 
goniąms bus reikiamai išplėsta, 
pakankama juos aptarnauti. 
Ryšium su tuo Federalinė vy
riausybė pateikė 5-rių metų 
sveikatos pagalbos planą, pa
gal kurį Ottawa pasiūlė provih 
cijoms mcįkėti $ 1.000 subsidi
ją už kiekvieną papildomai pa
statytą ligoninėje lovą. Šį pa
siūlymą visos provincijos pri
ėmė ir trejų metų būvyje 30. 
000 lovomis ligoninės padidė
jo. Vadinasi, šioj srityje jau 
tolokai pažengta ir tad einama 
prie bendro sveikatos draudi
mo įstatymo priėmimo. Be to, 
pastaruoju laiku jau priimtas 
senatvės pensijos įstatymas. 
Taigi, socialinio draudimo sri
tyje vis einama pirmyn, kad ir 
vingiuotu keliu, ir tai leidžia 
tikėtis, jog bus galima atsiekti 
susitarimo dėl sveikatos drau
dimo įstatymo, — baigė p.

Cote. J. Zmuidzinas.

tojais, bendradarbiais.
Kanados lietuviai ligšiol pa- : 

rodė didelį susipratimą, didelį 
sąmoninigumą ir pasiaukojimą 
spaudos labui. Jie tikrai įrodė, 
kad lietuviams spauda yra vie 
nas pagrindinių veiklos, kultū
ros ir gyvenimo veiksnių. Di
delėmis pastangomis, pasiau
kojimu ir didžiu pilietiniu ir 
tautiniu susipratimu Kanados 
lietuviai leido, ugdė ir puoselė 
jo „Nepriklausomą Lietuvą“, 
kaip laisvės ir valstybinės ne
priklausomybės netekusios 
tautos simbolį, tikslą ir visos 
lietuvių išeivijos avangardinę 
vėliavą.

Gaila, kad ne visi lietuviai 
taip yra nusiteikę. Be tų, ku
rie yra atsimetę nuo šių didžių 
tikslų, daugelis dar tautiečių 
nėra pasidarę spaudos bičiu
liais ir pirmoje eilėje spaudos 
prenumeratoriais.

Turint visa tai prieš akis, 
KLCT Spaudos ir Informaci
jos skyrius praeitame „NL“ nu 
mery kreipėsi į Kanados lietu
vius rimtu žodžiu, kviesdamas 
visus susipratusius lietuvius 

’ būti „Nepriklausomos 
vos“ skaitytojais.

Sp. ir Inf. Skyrius yra nusi
statęs įvykdyti vasarinį „Ne
priklausomos Lietuvos1 ‘ plati
nimo vajų. Vasara, mūsų są
lygomis, yra net patogesnė pla 
tinti laikraštį: su daugiau žmo
nių vasarą susitinkama: dau-

Lietu-

tauta yra kultūringa tauta, bet 
ir patys sau būkime tikrai kul 
turingais žmonėmis ir skaity
kime, remkime spaudą, kuri mū 
sų laikais yra tikrai vienas pa
grindinių mūsų kulturingumo

giau ikur išvykstama; matoma- 
si. gegužinėse - piknikuose; da 
romos ekskursijos. Todėl ir 
nusistatyta padaryti vasarinį 
„Nepriklausomos Lietuvos“ 
platinimo vajų.

Vajaus metu nusistatyta vi- įrodymų.
sose vietovėse, kur tiktai yra Lietuvių tautos kultūros is- 
lietuvių, atlankyti, juos pama- torijon bus įrašyti visi Kanados 

tyti ir juos paprašyti, kad dar 1 
nėra užsiprenumeravęs, užsi- 1 
prenumeruoti „Nepriklausomą 1 
Lietuvą“.

Kad šis tikslas galima būtų 
lengviau pasiekti, visi „NL“ bi 
čiuliai — bendradarbiai, platin 
tojai ir visi geros valios inicia 
toriai — imasi iniciatyvos su 
daryti „Neprilausomos Lietu
vos“ bičiulių būrelius kiekvie
noje vietovėje. O dideliuose 
miestuose — sudaryti ir rajo
ninius būrelius. Būreliai visų 
pirma pasidalina miestus rajo
nais ir gatvėmis ir sistemin
gai atlanko visus lietuvių gy- 

s venamus butus, jeigu kaip ki- 
; taip jų gyventojų negali pama 

tyti.
Kontaktui palaikyti, gal, 

kaiĮkuriems nurodymams gau
ti, būreliai praneša centriniam 
būreliui savo adresus šiuo ad
resu: „NL“ 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.

Mieli tautiečiai, ir aš krei
piuosi į Jus: sudarykime ga
limai stiprią spaudos bičiulių 
vienybę, kad „Nepriklausomos 
Lietuvos“ skaitytojų skaičių pa 
keltume bent ligi 5.000. Vien 
Montrealy galėtų būti skaity
tojų apie 3.000, o Toronto ne
mažiau kaip 2.000. O kur dar 
kitos lietuvių gyvenamos vieto 
vės, priskaitančios, jeigu ne 
tūkstančius, tai šimtuš?!

Pateisinkime ne vieno tiktai.
Ruzvelto mums taikytą įverti
nimą. Parodykime ne tiktai 
visam pasauliui, kad lietuvių

lietuvių vardai, kurie pasidar
buos pagrindiniam tautos kultu 
rinimo labui. J. Kardelis.

PRAŠO PAGALBOS.
Prašo padėti atvylkti į Kana 

dą, geriau — į žemės ūkį, trijų 
asmenų šeimai: 1) Kazys Si- 
manauskas, Stasio sūnus, gi
męs 1906. IV. 16 d. Ąžuolų Bū 
dos k., Marijampolės ap., 2) 
Ona Ramanavičiūtė-Simanaus 
kienė, gimusi 1922. IX. 3, 3, 
Kučiūnų k., Lazdijų ap. ir 3) 
Romualdas - Petras Simanaus- 
kas, gimęs 1944. XI. 12, Drez
dene; visi R. Katalikai. Už do 
kumentų sudarymą atsilygins, 
prašoma rašyti: K. Simanaus- 
kas (14a) Ludwigsburg, Arse
nai Kazerne, U. S. Zone, Ger
many. a

NORI ATVYKTI Iš 
ARGENTINOS.

Esu D. P., iš Vokietijos 
vyjkęs prieš jįorą metų Pietų 
Amerikon. Labai norėtųsi kaip 
nors patekti į Kanadą.

Būčiau labai dėkingas ir mie 
lai atsilyginčiau, jei kas pada
lytų kvietimą, 
mokėčiau pats

Esu visiškai 
tų amžiaus ir 

: kiam fiziniam darbui.
Su tikra ir gilia pagarba: 

Antanas Kevėža.
Adresas: A. Kevėža, c. Men- 

do?» 2280, Avellaneda, B. Ai
res, R. Argentina.

at-

Kelionę apsi-

sveikas, 37 
tinkąs bet

me- 
ko-

Dasiproti ar painiojasi?
Pirmu atveju būtų visai ge

rai, antruoju — neblogai. Ir 
juokingiau: vorai įsipainioja į 
savo tinklus. . .

Štai „Vilnyje“ buvęs skloki- 
ninkas Pruseika rašo, kad „ko 
mercinė spauda virto imperia
listinės politikos įrankiu“. 
I įPruseika tiesiai 
Maskvos „Pravdą“. 
Britanijos užsienių 
Morrisonas pasiūlė 
paskelbti su juo pasikalbėjimą, 
„Pravda“, ilgai tylėjusi (kol 
gavo atsakymą iš Stalino), pa
skelbė, Ikad ji pasikalbėjimo ne
galinti skelbti dėl to, kad po 
to „Pravdos“ skaitytojų skai
čius sumažėsiąs. . .

Tai yra grynai komercinis 
išskaičiavimas. Na, jis labai tin 
ka Pruseikos išvedžiojimams, 
kad „komercinė spauda virto 
imperialistinės politikos įran
kiu Juk nėra imperialistiš- 
kesnio pasauly laikraščio, kaip 
„Pravda“.

Čia tiktai įdomu: ar Prusei
ka su „Vilnimi'‘ dasiproti, ar 
painiojasi prieštaravimų vora
tinkliuose?

Linksmas piknikas. . .
Mizara džiaugiasi „Laisvė

je“, kad liepos 8 d. „progresy
vieji“ turėję linksmą pikniką. 
Gal kam įdomu, kodėl?

Mizara sako, kad tą dieną 
susitikę Korėjos užpuolikai su 
užpultaisiais ir norį susitaiky
ti.

Atrodo, linksmybėms pagrin 
do nedaug: užpuolikai nusvilo 
nagus ir nėra kitokio išėjimo 
kaip taikytis.

Bet kodėl Mizara neužsime
na, kad JTO jau seniai siūlė 
taikytis, ir kodėl Maskva 
sutiko? Kodėl tiktai dabar 
tiko taikytis?

Ar gražu meluoti?
Ne tiktai negražu, bet ir 

padoru. Bet. . . Bimba meluo
ja. Jis teigia, kad Prancūzijos 
parlamento rinkimų metu He- 
rault distrikte socialistai su
rinko 38.821 balsą ir gavo 3 
atstovus, o komunistai surin
ko 71.482 balsus ir negavo nė 
vieno atstovo.

Tai yra akiplėšiškas melas.
Jeigu socialistai gavo 3 ats

tovus, gavę tiek balsų, tai, ma-

pataikė į 
Kai D. 

reik. min. 
„Pravdai“

ne-
su-

ne-

tyti, veikė koks tarptautinis su 
sitarmias, ko(kie esti ir JAV ir 
kituose demokratiniuose kraš
tuose. Tai yra visiems aišku ir 
suprantama.

Tiesa, Rusijoje ir jos oku
puotuose kraštuose to nėra, 
nes ten komunistų partija pa
ti parenka kandidatą, pati jį 
pastato balsuoti ir žmonės ne
turi teisės nei kito kandidato 
pasiūlyti, nei už Ikitą balsuoti.

Argi prievartos būdas yra 
greesnis už laisvąjį?
„Taikos paktas“ be pasisekimo.

„Liaudies Balsas“ džiaugia
si, kad Kanadoje už „Taikos 
paktą“ paisakė 200.000 kana
diečių.

Tegul tas „Taikos paktas“ 
yra tiktai komunistų kvailioji
mo ir Įkitų kvailinimo priemo
nė, bet kuo gi jie džiaugiasi, 
kad Kanadoje už tą „paktą“ pa 
sisakė 200.000 kanadiečių? Juk 
tas skaičius nesudaro nei pus
antro Kanados gyventojų pro
cento.

Būtų tikrai liūdna, jeigu tik 
. tai tiek kanadiečių siektų tai

kos. Bet taip nėra. Kanadie
čiai taikos tikrai nori. Tiktai 
nenori, kad pritarę komunistų 
propagandos užmačioms, atsi
durtų apgautųjų eilėse.

Juk Jungtinės Tautos seniai 
siūlė Maskvai baigti karą Ko
rėjoje, — Maskva nesutiko. 
Jungtinės Tautos siūlė Mask
vai nusiginkluoti — Maskva 
nesutiko. Jungtinės Tautos siū 
lė Maskvai įvesti tikrą ginklų 
ir nusiginklavimo kontrolę,— 
Maskva nesutiko. Kas gi po 
to gali patikėti tuščiais „Taikos 
pakto” pasiūlymais? Todėl ir 
Kanados žmonės netiki Mask
vos propaganda ir „Taikos pak 
to“ nepasirašo. Ne gi vienas 
procentas ką nors rimtesnio 
gali reikšti?

Armija! ..
Rašo „LB“ J. Yla: „Buvo se 

nelių susilenkusių ir 5 metų am 
žiaus vaikučių. Kada jie visi 
suėjo į centrą, i^odė, kaip kad 
armija būtų išsirikiavusi. . .“

Na, ar gi ne juokdariai šitie 
„progresyvieji“?... Sulinkę 
seneliai ir 5 metų vaikai — ar
mija. . .

Mandrapypki®.
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Gyvendami viename iš šio di 
delio krašto kampelių buvome 
jau ir bepamirštą apie K. L. B- 
nės organizavimąsi. Tik štai 
abiejuose mūsų savaitraščiuose 
skaitome jau Tarybai išrinkti 
taisykles. Reiškia rinkimai jau 
čia pat. Dauguma * iš mūsų, 
buvę dipukai, tuojau ir prisi
mename liūdnos atminties sto j 
vykias Vokietijoje ir juose daž 
nai vykusius demokratiškuo
sius rinkimue; vieniems iš to 
šypsnys, kitiems sunkus ato
dūsis ateina.

Kai kurie iš mūsų tarpo vie
nas kito ir klausia, nagi dabar 
mūsų neveikiama; juk pažiū
rėk į spaudą, retai kuri vieto
vė, kur šiek tiek lietuvių yra, 
pamirštų kokį minėjimą suruoš 
ti; kai kur ir aukų kartkartė
mis parenkama. Ne ką daugiau 
ir iš viso begalima yra padary
ti? O dėl susiorganizavimo vi
sumos kalbėti tifkrai neverta: 
pabodo; geriau, kad apie tai 
ir laikraščiai nerašytų; kiekvie 
nas ką nors parašąs stengiasi 
už kitą gražiau pakalbėti; visi 
pritaria, sako : reikia, o reikalas 
kaip vietoj, taip tebestovi. . . 
Senesnieji, labjau patyrę, tvir
tina, kad jei, girdi, toms visoms 
valdyboms tikrai rūpėtų pada
ryti, tai seniai būtų įvykę.

Viską suglaudžiant, daryti
na išvada, kad kiekvienas mū
sų tepajunta savąją dalelę kal
tės ir tesistengįg kuo skubiau 
atitaisyti, įkas galima, ir ne nu
sikalsti daugiau. ..

Pavienis tautietis juk ar ne
privalo paraginti savąjį apylin 
kės komitetą, jei pastarasis tik 
rai apsileidęs. Ar būtinai rei
kia išlaukti, kada bus visi 100 
procentų suregistruoti? Kodėl 
nepasiųsta atlikto darbo rezul
tatų, nors ir nepilnų?

Kai kas dar dalinai ir stebi
si iš Centrinio Organo patvar
kymo, būtinai visus surašydin 
ti. . .

Juk praktiškai L. Org. K-tus 
sudaro visų organizaaijų ar par 
tijų atstovai. Juk jie apytik
riai gali žinoti ar sužinoti, kiek 
toje vietovėje yra tautiečių. Su 
žinojimo šaltiniai akylesniems 
nesunkiai būtų paisiekiami. 
Juk būtino surašydinimo rei
kalavimą sau pasistatė pats mū 
siškis L. K. L. B. O. K-tas.

O pasaulio Lietuvių B-nės 
Konstitucijoj aiškiai pasakyta, 
kad kiekvienas leituvis yra P. 
L. B-nės narys.

Reikalas žinoti, galimai tiks-

Laisvė yra branigausias civi 
lizuoto žmogaus turtas.

Kalėjimas, vergija, baudžia
va, diktatūrinis jungas (komu 
nistinis, fašistinis) slegia žmo
nes, neleidžia išsiplėtoti jų kū
rybinėms jėgoms. Dėl to žmo
nės kovoja už laisvę, galvas de
da už ją.

Bet laisvė nereiškia anarchi 
ją, teisę sauvaliauti, lipti per 
lavonus. . . Yra vadinamos 4 
didžiosios laisvės: žodžio, spau 
dos, susirinkimų ir veikimo lais 
vės, tačiau su būtina sąl/ga, 
jeigu jos nekenkia visuomenei, 
tikriau, daugumos gerovei mo
raline ir materialine prasme. Iš 
pasakytojo išplaukia, kad ma
žojo žmogaus (kurių pasauly 
dauguma) naudai, reikia siau
rinti. „didžiojo žmogaus“ kapi
talo savininko — milionieriaus 
laisves, nes priešingai elgian
tis, tas reikštų pateisinimą iš
naudojimo, kaipo nelygios dvi
kovos rezultatą.

J. A. V-se ir Kanadoje yra 
daug kalbama apie „ekonomi
nę laisvę“, prieš kurią mes tu
rime pasisakyti visu griežtu
mu, nes tai reikštų laisvų ran
kų davimą stambiųjų kapitalų 
bosams — samdyti pigesnes 
darbo rankas, dirbtinai numu- 
šant algas — uždarbius iki tu
berkuliozinių normų, nes dar
bininkų laisvam pasauly visa
da (išskyrus (karo laiką) būna 
daugiau, negu jiems vietų fab
rikuose, o atsiradus trūkumui 
padidinama imigracija Pav., 
Kanada nors nepajėgia savo gy 
ventojų aprūpinti darbu (žie

O visdėlto užbaikime
RAŠO ALBINAS VILNIŠKIS

lesnį skaičių be abejo nėra gin nesėkmės tą darbą vykdant reiš 
čytinas, tačiau gyvenimas ro- kinių ir priežasčių, 
do, kad jis nėra laikytinas ab- F 
soliučiai būtinu. Juk pasyvų- rybos rinkimų taisykles susida- įspūdis, kad kai kas iš mūsų lyg atsikelti ir dirbti vykdomuose 
jų skaičius visada sudaro žy
mią dalį, tad dėl to netektų per 
daug ir jaudintis.

Anksčiau jau buvo pabrėž
ta, kad A. L. O. K-tus vietose 
daugumoje sudaro visų orga
nizacijų ir partijų atstovai, tai 
svarbu visiems sutarti tik dėl 
apytikrio skaičiaus, o registrą 
cija, galimybių ribose vykdy
tina toliau, kaip antraeilis nors 
ir gana svarbus reikalas. Tuo 
bus išvengta daug dabartinės

Žvelgiant iš lietuviškai re- kam labai aukotis, kai ko labai 
alaus taško į viso to visapusis prašyti, kad tas ar kitas tary- 

Perskaičius K. L. B-nės Ta- ko pasiruošimo eigą susidaro bos narys sutiktų iš kur nors

ro įspūdis, kad autorių ypač ne 
paprastas dėmesys kreiptas į 
procedūrinius klausimus. Iš 
esmės nieko dėl to negalima 
prikišti; labai gražu. Tačiau 
kai kas esamose sąlygose tu
rėtų būti leista vietos A. L. O. 
K-tams, nedarant esminių pą- 
keitimų nukrypti. Mažesnėse 
vietovėse (skaičiaus atžvil
giu) susidarys sunkumų dėl 
specialių būstinių; riboto lai
ko ir balsavimo procedūros.

ir nežinome, ko norime dėl sa
votiško baiminimosi, arba 
per gerai žinome, ką siekiame.

Paprastai tariant, nenorima, 
kad vadovautų ne mano nusi« 
statymo žmonės. Tikrai liūdna 
ir skaudu dėl tokių, kurie ne
nusiima „partijos” akinių ir 
nenori žiūrėti savomis, blaivio 
mis, lietuviškomis akimis. . .

Nesinori būti pranašu, bet 
atrodo, kad sudaryti darbingą 
vadovybę tikrai teks dar kai

Ir mes kovojame už laisvę
mą būna per 300.000 bedarbių) 
dar vis įsiveža emigrantų, net 
po 3000 per savaitę. Niekas ne 
turėtų prieš DP ir kitus politi 
nius imigrantus, praradusius 
tėvynę, bet kai didesniais kie
kiais įvežami italai ir kitų kraš 
tų pigi darbo medžiaga, mes 
aiškiai, be miglų, matome, kad 
tuo siekiama užminuoti daugu 
mos interesus saujelės piniguo 
čių — darbdavių naudai.

Nes ką gi reiškia visos po- 
piery išdėstytos laisvės tam, 
kuris neturi darbo, pragyveni
mo šaltinių ir priverstas už ke
lis grašius parduoti save pa
tį „demokratinės laisvės“ ar
timiausios darbo rinkos vertei 
gai. Pati valstybė turėtų rū
pintis, kad derncįkratiniame 
krašte vyriausiu šeimininku 
yra pati tauta, taigi visi ir kiek 
vienas turime rūpintis švieses
ne krašto ateitimi. Čia aiškė
ja, kad demokratija yra dviejų 
rūšių : politinė ir ūkinė. Sovie
tų Rusijoje, kur privati nuosa 
vybė yra sunaikinta, mes ma
tome valstybinį kapitalizmą, ku 
ris užgniaužė visiškai ir ūkinę. 
Kanadoje vyrauja privatus ka
pitalizmas ir politnė demokra
tija, mes ją turime, bet labai 
pasigendame ūkinės demokra
tijos.

Nevisi turbūt žinome, 'kad 
Kanados socialdemokratai 
(CCF) yra šeimininkai Saska- 
čiavano provincijoje ir jie čia 
stengiasi išpuoselėti koopera
ciją, kaip geriausią ūkinę for
mą vietoje savanaudiško priva 
taus kapitalizmo, kuriam dide

roganuose. Žinokime, kad al
gų viršūnėje gėdintiesiems ne 
bus iš ko mokėti, nekalbant 
apie vieną, kitą technišką dar
bininką, kuriems bus būtina.

Juk turime gerų pavyzdžių 
ir vietose, kai renkamos apy
linkių V-bos. Praktiškai kiek
vienas kratosi tų pareigų.

Gal kai kas mūsų pamiršta 
kokiais tikslais toji B-nė orga
nizuojama?

Anglija gaus iš bolševikų pir
mus ir didžiausius smūgius. Jų 
sostinei Londonui su milionais 
galvų nuo rusų atominių bom
bų gresia visiško sugriovimo pa 
vojus, taigi amerikonai turėtų 
bent pridėti daugiau kapitalo, 
jei ne kraujo įnašą j bendrą 
vakarų demokratijų fondą. Ta 
me ir yra pagrindas Anglijos 
užsienių politikos, kurios kai 
kas nenori ir nemėgsta supras 
ti. Be to Anglija savo užsienių 
r. ministerio Herberto Moriso 
no lūpomis, kai kurias „dvivei 
diskas frozes“ priversta mesti 
taikydama jas eksportui, o ne 
vidaus rinkai. Mat, Azijoje 
jie tebeturi kolonijas, domini
jas su šimtais milionų „dūšių' * 
(Indija, Ceilonas, Burma, Ma
lajai), kuriems per šimtmečius 
aaėdė anglų lordų valdymas, 
jie dabar nežino, kodėl tokią 
įkyrią anglų-amerikonų sąjun
gą jie turėtų remti kovoje prieš 
„humanišlką“, kalnus gėrybių 
žadantį rusų bolševizmą. Prez. 
Trumanas i,r ypač Klem. Attlee 
savo „grobuonišką“ užsienių 
politiką turi kiek užmaskuoti, 
alyvų šakelėmis užkaišioti, 
kad šimtus milionų Azijos al
banų ir viskuom nepatenkintų, 
neatstumtų iš karto į „tėvelio“ 
Stalino glėbį.

Taigi, Anglijoje dideli sme
genys dirba, kad ne tik užkirs 
tų kelią barbariškam bolševiz
mui ir jį sunaikintų, bet ir pra
vestų ekonomines reformas, žo 
džiu už geresnę, teisingesnę pa

lių pelnų medžiojimas yra cha
rakteringa žymė. Kas daryti, 
kaip išugdyti kooperaciją, kad 
ją didžiųjų kapitalų bosai ne
prarytų pačioje užuomazgoje: 
Kelias yra gana ilgas ir sun
kus. Štai Anglijoje, kurią val
do socialdemokratai (Anglijo
je ir Australijoje vad. Darbo 
Partija) jie užsimojo, nors ka
ro ūkiškai išvargintam įirašte, 
pravesti didžiausią pasaulio is
torijoj politinį eksperimentą— 
nacionalizuoti kasyklas ir stam 
biąją pramonę, išmokant atly
ginimą buvusiems savininkams. 
Pasipylė šmeižtai, ir bjauriausi 
puolimai. „Gudrūs“ kapitalo 
advokatai puola, kam kelių die 
nų kūdikis neveikia taip, kaip 
jis turėtų veikti tada, kaip bus 
išaugęs, sustiprėjęs, užgrūdin
tas. Ypač susirūpino Ameri
kos milionieriai iš baimės, kad 
ir amerikonai užsikrečia refor
mų dvasia. Jų rankose Hears- 
to, Mc Cormico ir kiti laikraš
čių koncernai, kurie paplavas 
pila ant Attlee vyriausybės, 
vaizduodami .juos kone bolše
vikais, nors tikrenybėje yra vi
sai priešingai, nes savo ekono
minėmis reformomis jie kaip 
tik turi daugiausiai šansų už
kirsti kelią bolševikiniam gry
bui plėstis. Lengviausiai se
kasi pulti Didž. Britanijos 
(Anglijos su kolonijom) už
sienio politiką, nes Anglija, no 
rėdama daugiau materialinės 
paramos iš amerikoųų, kartais 
išdarinėja „politinius manev
rus“. Jie puikiai žino, kad bū- šaulio ateitį. Tai Anglijos Dar nors ir garbingą, bet didžiai ne 
simo karo metu ne kas kitas, o (Nukelta į 8 pusi.) dėkingą visuomeninį darbą.

Atskirose vietovėse, siaura 
prasme imant, lietuviškasis rei 
kalas gal perdaug ir nenZiren- 
čia, tačiau plačiąja prasme tai 
lietuviškieji dirvonai atrodo via 
labjau užželia.

Juk pasiškaitykime Lietu
vių Chartą ar Laikinąjį K. L. 
B-nės Statutą. Ten lengvai 
kiekvienas pamatysime tuos 
uždavinius, kuriems visai ne
seniai bus pritaikyti praktiš- 
kąjai veiklai. Tada matysime 
ar veltui žūna praleistas laikas, 
ar ne?

Juik neturima vienintelio vi
sus Kanados liet-s atstovaujan 
ėio organo, kurio tvirtas žodis 
kai kuriais atvejais labai 
pasigendamas. Juk su- 
bolševikėję, santykiaudami su 
valdžios organais, kartais nori 
'.kalbėti neva „lietuvių'* vardu.

Šiame reikale mūsų kaimy
nai iš gražios Baltijos krantų 
jau gana senokai yra sulipdę, 
Vyriausį visai Kanadai atsto
vaujantįjį Organą ir tuo mus 
pralenkę.

Prieš mūsų akis plati sočia 
linių reikalų sritis. Teisingai 
vieno senyvo tautiečio buvo 
išsireikšta, kad Kanada yra di 
dėlių galimybių šalis tik jau
niems ir fiziškai pajėgiems ir 
sveikiems asmenims. Juk sa
vųjų tarpe turime nors ir ne
daug bet taip pat ir senyvų, 
ligonių.

O kur mūsų organizuotoji 
veikla padėti atvykti iš Euro
pos likusiems tautiečiams, ku
rių didelė dalis nebūtų jokia 
B-nei našta? Jei kas padaryta 
iki šiol, tai pavienių.

Lengva labai išeitis: nėra 
kam tuo rūpintis, nėra už tai 
ką dėl to kaltinti.

O kultūriniai, spaudos rei
kalai ir tt. ir tt.

Viskas, kas K. L. B. L. O. 
K-to padaryta, gerai; jei kas 
bus netikslu, bus įmarioma pa
taisyti. Nenorėkime idealiai iš 
karto tai sukurti.

Belieka tik Centriniam or
ganui paskutiniu® nurodymus 
dėl rinkiminių ribų, surinkti 
priderintas vietos sąlygų gali
mybėmis žinias apie tautie
čių^ skaičių ir skelbti, pagrindi
nes rinkiminei ruošai datas.

Visiems kitiems įsisąmoninti 
ir rinkti ne savo partijos žmo
nes, bet tautiečius, kurie tik
rai suprastų ir norėtų dirbti tą

Pasakoja šiemet 
aplankęs Lietuvą

gyventojų vyriškos giminės te
gali pamatyti paauglių arba se
nesnio amžiaus.

— Kaip atrodo civiliai gy
ventojai Lietuvoje apsirengę?

— Drabužiai prastos koky
bės, bet šiaip jau bendras įs
pūdis pusėtinas. Atrodo, kad 
ten gyvenama mažokai uždir- 
gančių darbininkų. Žmogaus, 
kuris darytų įspūdį išteklingai 
gyvenančio, .nesutiksi. Visi 
šiaip taip apsirengę, bet nesu
tiksi civilio, kuris vilkėtų ge
ros kokybės ir gražiai pasiūtą 
drabužį.

Apsilankiusis Lietuvoje pa
klaustas apie mitybos galimy
bes, sako:

— Maisto yra. Bet jis ne
paprastai brangus. Restorane 
vidutiniai pietūs kainuoja 50— 
60 rublių, sviesto kilogramas 
laisvoje rinkoje kainuoja ligi 
pusketvirto šimto rublių. Gi 
darbininkas vidutiniškai per 
mėnesį uždirba tarp 500—800 
rublių. Tad darbininkas už 
mėnesio darbą galėtų nusipirk 
ti apie porą kilogramų sviesto. 
Šiaip jau prekių parduotuvėse 
matosi, 
vąkiško 
gėrimų.

-— O 
degtinės, — taliau kalba apsi
lankiusis Lietuvoje, — Kur tik 
pasisuksi, nuolat rusų karius iš 
girsi kalbančius apie vodką. 
Turiu pasakyti, kad degtinė 
gana gero skonio. Tačiau, vie
tos uždarbių sąlygomis, gana 
brangi. Iš viso viskas ten bran 
gu. Gal dėl to maža užeiginė- 
se vietovėse galima matyti ei-

— Slėgus, liūdnas ir skau
dus. Daugiau mėnesio laiko 
būdamas Lietuvoje, aš neturė
jau progos pamatyti nusijuo
kiantį žmogų. Visų gyventojų 
veidai prislėgti. Juose kažkas 
tokio įspausta, ką sunku nusa 
kyti žodžiais. Iš laisvo vakarų 
pasaulio patelkęs jūsų kraštan 
susidarai įspūdį, kad ten gy
venimas vadinamoje laisvėje 
yra baisesnis negu kalėjime.

— Koks įspūdis išoriai žvilg 
terėjus į gyvenimą Lietuvoje. 
Ar daug galima pastebėti civi 
lių gyventojų?

— Mano apsilankytose vie
tovėse visur vyravo kariškiai. 
Kaune, Vilniuje, Šiauliuose vi
są laiką gatvės užtvenktos ru
sų kareivių. Tarp jų, tarp tos 
kareivių masės, kur nekur pa
matysi civilį gyventoją. Gi už
ėjus į kavinę susidaro toks 
vaizdas: vien kareiviai. Tarp 
jų, užėmusių veik visus stalus, 
pamatysi porą civilių gyvento
ju-

— Ar teko tamstai su civi
liais gyventojais kalbėtis?

— Bandžiau, bet dažnas 
vengia leistis į kalbas. Užkal
bintas pirmiausia apsižvalgo, 
ar nėra (kokio praeivio į jį nu
kreiptas žvilgsnis. Čia pat tu
riu pažymėti, kad Kaune, o 
ypač Vilniuje, gana daug civi 
lių gyventojų rusų, Lietuvon 
atkeltų iš Rusijos. Gi karių lie 
tuvių Lietuvoje nėra. Tatai 
man pareiškė kiekvienas užkal vilių gyventojų. Visur juos nu 
bintas lietuvis, mostu parody
damas, kad mobilizuoti lietu
viai vyrai išsiunčiami Rusijon.

„Tremties“ redakcijai teko 
susitikti vieną asmenį, praėju
sią žiemą arti mėnęsio gyvenusį 
Lietuvoje. Kalbamas asmuo 
Lietuvoje apsilankė šiais me
tais sausio - vasario mėnesiais. 
Jam teko buvoti Kaune, Vil
niuje, Šiauliuose, Kuršėnuose. 
Lankydamasis Lietuvoje, nors 
ir neturėdamas didesnių gali
mybių su žmonėmis susitikti, 
jis susidarė apytikrį tenykščio 
gyvenimo vaizdą.

— Jei ir būtų proga, antrą 
kartą aš nenorėčiau lankytis 
kraštuose, valdomuose sovie
tų, — pradeda kalbėti Lietuvo 
je buvusis asmuo. Skaitytojo 
informacijai pažymima, kad as 
muo, su kurio mintimis čia pa
sidalinama, nėra lietuvis. Jis 
yra kitatautis. Nemokėdamas 
lietuviškai jis daugiausia teturė 
jo progos išoriai stebėti gyve
nimą Lietuvoje. Jarp buvo sun 
kūmų dėl lietuvių kalbos ne
mokėjimo daugiau išsikalbėti 
su lietuviais. Iš kitos pusės, 
patys lietuviai, pasakotojo pa
reisimu, vengte vengia su ki
tataučiu kalbėtis, bijodami bū 
ti pastebėti besikalbą ir kad 
vėliau dėl pasikalbėjimo netek
tų nukentėti.

— Aš, lankydamasis Lietu
voje, susidariau slėgų įspūdį, 
— toliau įkalba Lietuvoje bu
vusis. — Ką aš pasakysiu apie 
tenykštį gyvenimą, tatai tams 
tai galės patvirtinti jūsų tautie 
tis, kartu su manim buvęs Lie
tuvoje.

Paklaustas, koks pirmasis įs .................... ..............................
pūdis apsilankius nūdienėje Vyrai mobilizuojami nuo 17 šių policininkių gatvėse tvar- 
Lietuvoje, kitatautis pareiškia: metų. Dėl to gatvėje civilių ko judėjimą.

Teko matyti čekoslo- 
šokolado, prancūziškų

daugiausia Lietuvoje

stelbia kareiviai. Teko matyti 
nemaža rusių karinėse unifor
mose. Gi Vilniuje nemaža ru-

tumas, kad Lietuvoje mongoliš 
kais veidais rusų labai mažai 
teko pastebėti, o Latvijoje 
mongolų kareivių gana daug.

— Ar neteko progos dau
giau išsikalbėti Lietuvoje ar 
Latvijoje su rusais civiliais gy
ventojais?

— Taip. Šių progų buvo 
daug daugiau, negu kad užkal
binti vietos gyventoją. Rusiš
kieji gyventojai Lietuvoje ir 
Latvijoje pinigiškai atrodo žy
miai geriau pasiturį už vieti
nius gyventojus. Tatai gali
ma pastebėti ir iš jų girtavi
mo. Išsikalbėjęs su rusu ka
riškiu ar civiliu nuolat būsi pa 
kviestas išgerti vodkos. Rusų 
žmogus nepaprastai atsilikęs. 
Be vodkos maža [ką jis žino. Bū 
damas Lietuvoje, Kaune, ture 
jau progos būti liudininku to
kio vaizdo. Vienas iš mano 
bendradarbių susirgo ir turėjo 
lankytis pas gydytoją. Jis bu
vo prižiūrimas vienos rusės gy
dytojos, kuri galėjo būti apie 
35 metus amžiaus. Ji stengėsi 
gana nuoširdžiai pacijentui pa
gelbėti. O šis, atsidėkodamas 
gydytojai, paskutinio pas ją 
apsilankymo, kuriame ir aš da
lyvavau, metu, padovanojo 
prancūziško odekolono bonku- 
tę. Ši, gavusi dovaną, mūsų 
akivaizdoje ją atidarė, užgėrė 
gurkšnį ir greit išspjovusi pa
reiškė: — bet tie vokiški like
riai tikrai bjaurūs. . .

Kai mes jai parodėm, kad. čia 
yra [kvepalai ir kaip su jais el
giamasi, gydytoja iš susigėdi- 
mo paraudo. Iš jos veido bu
vo aiškiai matyti, kad apie kve 
palus ji nieko neišmano.

— Ar tamsta turėjai progos 
pastebėti apie judėjimo laisvę 
Lietuvoje?

— Atrodo, kad gyventojai 
savo gyvenvietėje nėra dėl ju
dėjimo varžomi. Naktį teko pa

— Ar neteko Kaune ir Vii 
niuje pastebėti karo metais su
naikintų namų?

— Kaune nemaža naujų pa
statų, kuriuose įreng
tos rusų įstaigos. Yra kinų su 
rėkiančiomis reklamomis. Ta
čiau, kai Vilniuje panorėjau nu 
eiti į teatrą, gavau patirti, kad 
ten teatro nėra. Buvusio teat
ro patalpose įrengta rusų ko
mendantūra.

— Ar neteko matyti, baž
nyčios uždarytos, ar ne?

— Į šį klausimą negalėčiau 
ką tikresnio pasakyti. Tik kai 
lankiausi Kuršėnuose, tai atsi
tiktinai gavau įsitikinti, kad 
vietos bažnyčioje įrengtas san- 
dėlys.

— Ar neteko iš vietos gy
ventojų nugirsti apie trėmimus 
Lietuvoje?

— Ne. Užkalbinti pirmoje 
vietoje minėjo lietuvių vyrų, 
mobilizuojamų, išsiuntimą iš 
Lietuvos. Tokiam pokalbiui 
pagrindą sudarydavo tiesiog 
masinis visur maišymasis karei 
vių. Kai civiliui gyventojui pa 
sakydavau, jog jūs daug turi
te kareivių, šie tuojau pat at
sakydavo : — čia rusai, o mūsų 
vyrai po mobilizacijos išveža
mi Rusijon. Šiaip jau gyven
tojai, tatai aš aiškiai mačiau, 
vengė leistis į kalbas. Gana 
daug teko išsikalbėti su viena 
latve senute, kai po Lietuvos 
lankiausi Latvijoje. Ta senutė 
aiškiai pasalkė, jog Latvijoje 
latvių mažai bepalikę. Jų vie
ton atkelti rusai, o latviai dau
giausia ištremti.

Išoriai stebint man susidarė 
įspūdis, kad Lietuvoje vietinių 
gyventojų nors ir negausu mies 
tuose, bet proporcingai jų žy
miai daugiau, negu Latvijoje. 
Latvijoje, kaip ir Lietuvoje, 
visur matysi nepaprastai daug 
rusų kareivių. Tik toks skir

stebėti ir civilių vaikščiojančių. 
Tačiau iš miesto į miestą išva
žiuoti be atskiro leidimo yra 
draudžiama. O gal taikorjria tik 
atvykusiam kitataučiui. Mums 
buvo aiškiai pasakyta, kad be 
atskiro leidimo kitan miestan 
negalima išvykti. Tačiau šiaip 
jau nebuvo varžoma po miestą 
vaikščioti.

— Ar teko lankantis Lietu 
voje girdėti apie partizanų 
veiklą?

— Apie tai jau prieš vykda
mas Lietuvon girdėjau. Gi bū 
vant Lietuvoje pastebėjau ne
paprastą rusų atsargumą. Nak 
tį nuolat pastebimas patrulių 
Judėjimas. Prie didesnių pasta 
tų, kuriuose matomai yra rusų 
įstaigos, naktimis išstatomos 
sargybos. Atrodo, kad patys 
rusai, gyveną Lietuvoj ir Lat
vijoj, nors jų gana daug, 6 ypač 
jų kariuomenės, visą laiką pa
tys kažko bijosi.

— Ar mėgsta rusai, kalbėti 
apie užsienio kraštus?

— Ne. Užkalbinti jie arba 
apie kitus kraštus vengia kal
bėti arba jei jau kuris kalba, 
tai tik keikdamas ir „reakcijo- 
niškumu“ apmėtydamas. Aš 
apie bolševizmą daug esu gir
dėjęs, bet kol ten nesilankiau, 
maniau, kad tatai žymia dali
mi perdėtai pasisakoma. Tik 
dabar, apsilankęs Lietuvoj ir 
Latvijoj, iš išorinio stebėjimo 
susidariau klaikų įspūdį. Ten 
gyvenimas tai yra kažkas bai
saus. Net jei ir būtų sąlygos, 
aš daugiau nenorėčiau ten lan
kytis. Tasai sutinkamų civilių 
žmonių veiduose įrėžtas skaus 
mas toks gilus, kad jį sunku 
apibūdinti. Nors ir laisvas bū
damas Lietuvoje ir Latvijoje 
aš pasijutau esąs kažkokiame 
baisiame kalėjime, — baigė sa
vo įspūdžius apsilankiusis Lie
tuvoje ir Latvijoje.

Bus daugiau.
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Naujausios] pranašystės ta Vokietijoje esantiems ligo- 
niamsir silpniems seneliams, 
vaikams našlaičiams. Kita da-

Dr. Lhermite, Prancūzijos 
astrologė, sako: „Karas nebus 
viešai paskelbtas iki 1952 me
tų, nors visame pasaulyje vyks 

, sukilimai, neramumai ir ka
riuomenės koncentravimai. 
Prancūzija praloš karą Indoki 
nijoj. Greitai po to seks su
kilimas Šiaurės Afrikoj. USA 
praloš karą Korėjoj ir tas labai 
demoralizuos amerikiečius. Ira 
nas taps Sovietų Sąjungos sa
telitu. Indijoj komunistai ne- 
užvieŠpataus, nors ten ir bus 
daug neramumų. Vienas gar
sus valstybinirikas mirs 1951 
metų rudenį“.

Heinrich, garsus vokiečių 
astrologas, kuris išpranašavo 
1939 m. karą ir kuris šiuo me
tu gyvena Amerikoj, sako: 
„Įtempta tarptautinė politinė 
padėtis 1951 m. spalių mėn. žy 
miai atslūgs ir pagerės; karas 
taprasidės 1956 m. Vienos res 
publikos šefas 1953 m. vasarą 
bus nužudytas. Vienos valsty 
bės galva 1951 m., būdamas ke 
lionėje staiga mirs. Toje vals
tybėje kils neramumai, bet jie 
neturės jokių žymesnių pasek
mių. Greit po šių įvykių seks 
Stalino mirtis. JAV sekančių 
trijų metų laikotarpy pergy
vens eilę krizių su dabartiniais 
draugais. Kinija taps stipriau 
šia pasaulio šalimi. Egiptas 
pergyvens sunkią politinę kri- 

----- -

zę, bet 1952 m. pavasarį ten 
vėl įsiviešpataus ramybė“.

Pietų Amerikos pranašas, 
kuris teisingai įspėju Ruzvelto 
mirties dieną ir net valandą, sa 
ko: „Ateinančio karo sūkury
je, įkurs teįsiliepsnos tik po 9 
metų, pražus daug didmiesčių. 
Kinija taps laimėtoja. 1952 m. 
žiema bus baisi, bet 1953 m. pa 
vasaris žavingas. 1951 m. mirs 
Stalinas, o jo vietą užims iki 
šiol visai ųežinoma pasauliui 
asmenybė. 1952 m. įvyks re- 
valiucija Azijoje. 1953 m. bus 
sukilimas Ispanijoje* ‘.

Don Garcia, žymus ispanų 
astrologas, pranašauja: „Karas 
prasidės 1955 m. Jis tęsis tik 
du mėnesiu ir bus geltonosios 
rasės laimėtas. Įvyks didelė 
krizė tarp JAV ir Vakarų Eu
ropos. Petainas, Stalinas ir 
viena Anglijos aukštojo luo
mo moteris mirs 1951 m. De 
Gaulle žus 1952 m. Žymus ka- 
tališkas sostas grius 1954 m.

Chon - Bau, pranašas iš 
Hongkongo, skelbia: „JAV iš 

loš karą Korėjoj. 1953 me
tais Šiaurės Afrika okupuos da 
lį Azijos. 1952 m. prasidės tarp 
tautinis 'karas ir užsitęs 3 me
tus. Sov. Sąjunga ir Kinija 
bus sunaikintos. Thorez, Thog 
liati ir Stalinas greitu laiku, 
mirs. „De Gaulle bus nužudy
tas 1954 metais“. (MP).
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lis laikoma atsargoje staigios 
nelaimės ištiktiems tautiečiams 
sušelpti. Šis savišalpos fondas 
įsteigtas visai Belgijai.

* Vilniaus muzikos mokyk
la pavadinta Stalino premijos 
laureato J. Tallat-Kelpšos var
du. Jo direktorius A. Karosas.

* Dail. Nap. Petrulis dirba 
valstybiniame Vilniaus dailės 
institute, docentu.

* Ignas Pikturna dirba LT 
SR Kinematografijos ministe
rijoje, kino kronikos ir doku
mentinių filmų studijos direk
torium.

* Potencija Pinkauskaitė 
tarnauja Šiaulių dramos teat
re, artiste.

* Kar. Mindaugo institutas 
Melbourne, Australijoj, dirba 
sekmadieniais. Nuo gegužės 
20 d. iki lapkričio 25 d. pa
skelbta 12 paskaitų, kurias 
skaito P. V. Raulinaitis, A. 
Zemribas-Zubras, A. Vaičai
tis, J. Kalpokas, B. Zumeris, 
A. Krausas, kun. P. Vaseris ir 
S. Balčiūnas.

* Šviesos sambūris Sydne- 
juje, Australijoj, gegužės 5 d. 
turėjo pirmąjį akademikų susi 
tikimą D. Kuodžio svetainėje.

* Australijos 2GB radijo, ba 
landžio mėn. 15 dieną, stotis 
per „žymiųjų pasaulio tenorų 
v,valandėlę“ transliavo Kipro 
Petrausko ir E. Kardelienės 
įdainuotą plokštelę iš Verdi

■ > _ • • • operos „Traviata“.
I | AT||tf |f|| ____________ * Morta Trinkūnaitė baigė
LIVIVVIUI VUUI studijas ir gerai išlaikus egza

minus gavo humanitarinių
* BALFo dir. Europai J. Va nas, sukrėtusias visą letuvių mokslų daktaro laipsnį. Savo

laitis per Italiją ir Prancūziją tautą. studijas naujasis daktaras bai-
pasiekė Havro uostą ir birže- * Liežo apylinkės lietuviai gė Graz'o universitete, Austri- 
lio 22 d. laivu išplaukė į JAV. Belgijoje susiskirstė į 5 seniu- joje.

* Laisvosios Europos radi- nijas: Liežo miestas, Kinkim- Landeck D. P. lageris Ti-
jo stotis iš Miuncheno netru- pois, Herstal ir Charatte, — se rolyje rugpjūčio mėn. perke- 
kus pradės duoti transliacijas niūnas Šidlauskienė; antroji— liamas į Kufšteiną, kur lietu- 
lietuvių, latvių ir estų kalbo- Montagnėe, Ans, Fanny ir vių skaičius padidėjo iki 15 as
inis. Glain — vadovauja Minkūnas, menų, daugiausia dėl ligos ne

* Hanau, Vokietijoje, dar J., ir Mulevičius; trečioji — galinčių emigruoti,
tebegyvena 133 lietuviai, ku- Tilleur, Terril ir aplinka, — se Čilėje šiuo metu gyvena 
rie dirba amerikiečių ir vokie- niūnai Žiulpa ir Visockis; ket- šie lietuviai kunigai: P. Raga- 
čių ūkyje. Vieni gyvena nau- virtoji — Seraing ir apylinkė, žinskas, L. Zaremba, K. Vėsė
jai pastatytuose barakuose, ki- — seniūnas Draugelis ir Kriau lauĄkas, J. Kardauskas ir sė
ti privačiuose butuose. naitis; penktoji — Prayon, lezietis Pusčius, Daugumoje

* Dilingeno stovykloje, Vo- Trooz ir Fraipont, — vadovau jie dirba čilėnų tarpe,
kietijoje, yra apie 100 lietu- ja Varanavičius. * Veterinarijos gydytojai,
vių, daugiausia atkeltų iš * Belgijos lietuviai Liežo gyveną JAV ir moką anglų kai 
Schweinfurto. Jie maitinami apylinkėse sudarė savišalpos bą, paskutiniu metu nesunkiai 
iš bendro katilo ir už maistą komitetą: pirm. Dr. Sekmokas, gauna pakenčiamus darbus sa- 
turi mokėti po 0,90 D. Marikių nariai — Pauliukonienė, Tarnu vo profesijoje.
per dieną. lienė, ir Grėbliauskienė. Ko- * Julius Žalas, pirko resto-

* Lietuviai Miunchene mi- miteto tikslas — kuo daugiau- raną rua Joaquim Tavora N. o. 
nėjo Baisųjį Birželį ir gavo šia suaktyvinti ir išplėsti savi- 101, Niteroy, Rio de Janeiro 
užuojautos pareiškimų iš lat- tarpinės pagelbos veiklą. Tam sostinėje.
vių, estų, ukrainiečių, baltgu- tikslui aukos bus renkamos * J. Giedraitytė Argentino- 
džių ir kalmukų. kas du mėn. Pirmo aukų rin- je prasimušė ir valstybiniame

* Lietuvių gimnazija Diep- kimo metu surinkta 3175 fr. Buenos Aires balete „Sehere- 
holze dideliu pasiruošimu pa- Iš tos sumos 600 fr. pašalpos zados“ premjeroje šoko svar- 
minėjo birželio nelaimės die- teikta Ed. Cinzai, dalis paskir biausią rolę.

* Julius Filipauskas ir 
Aleksandras Špinkus laimėjo 
loterijoje po 375.000,00 Cru- 
zeirų, Brazilijoj.

* Petras Babickas, jau Amą 
zonėje. Laiške iš Manags rašo, 
kad važiuos į gilumą, net iki 
Roncador ir Xingu, ir, taip pat 
žada, jei pavyks, aplankyti tą 
vietą, kur yra surasti Faucet 
kaulai.

* Juozas Kulis, ilgą laiką 
dirbo kaipo inpreitierius prie 
namų statybos. Turėjo maši
ną Staka Frank ir stipriai sto
vėjo. Gegužės 4 d. teko maty
ti sėdintį gatvėje ištiestą ran
ką prašantį išmaldos. Jo de
šinė koja yra ištinusi. Taip yra 
atsitikę ne vienam mūsų tautie 
čiui nuo didelio gėrimo.

* Ed. Girčis išvyko į šiaurę, 
Pernambuco ir Recife, Ama
zonę ir Matto Grosso miškus.

* Lietuvių kilmės anglas 
Lewis E. Gielgud tarnybos rei
kalais buvo atvykęs į New Yor 
ką. Jis yra UNESCO personali 
nio skyriaus viršininkas Pary
žiuje. Ta proga jis susitiko su 
Stepu Zobarsku, su kuriuo 
prieš karą drauge dirbo Rau
donojo Kryžiaus Lygoje, Pa
ryžiuje. Jis 1939 metais lan
kėsi ir Lietuvoje kaip Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus sve
čias.

Jo brolis, John Gielgud yra 
vienas iš garsiausių aktorių 
Anglijoje, kuris neseniai gas
troliavo su savo grupe Ameri
koje, vaidindamas populiaria
me veikale „The Ladies not for 
Burning“. Jo trečias brolis 
dirba British Broadcasting 
Company kaip dramatinio sky 
riaus vedėjas.

Ponas Lewis E. Gelgud la
bai domisi lietuvių tremtinių 
kultūriniu gyvenimu ir yra pa
žadėjęs duoti savo raštų litera 
tūros žurnalui.

* Misijonierius kun. J. Bru 
žikas S. J. į Sao Paulo grįš pir
momis liepos mėn. dienomis 
vesti misijų tose apylinkėse, 
kur jų dar nebuvo. Pirmoje ei
lėje bus Bom Retiro ir apylin
kės lietuviams. Vieta —San
ta Inez Colegio koplyčioje, Rua 
Tres Rios.

* Brazilijoje Barquismeto 
mieste įsigijo sekančias įmones 
bei prekybas: Siderevičiai — 
viešbutį „Europa“, Simukonis 
— automechanikos dirbtuvę 
„Bruno“, Vabalas — stiklo par 
davimo ir apdirbimo įmonę 
„La Ventaja“, A. Kereiša — 
stiklo apdirbimo ir pardavimo 
įmonę „Almacen de Vidrio“.

* Jonas Funkaitis, pirko na 
mą Av. Leoppldina Nr. 4. Gra 
macho, Ėst. do Rio ir žada ati
daryt restoraną ir churascaria

Iš visur ir
— Cukraus paklausai užtik 

rinti vokiečių įstaigos tariasi 
žymesnius kiekius cukraus Vo 
kietijon importuoti iš Kubos.

— Sniegas Vokietijoje iš
krito l-jį birželio. Ypač nema 
ža sniego iškrito kalnų srity
se.

— Berlyne, garsiojoj Unter 
den Linden gatvėj Nr. 62—66 
baigiamas įrengti sovietų pa
siuntinybės namas, kurio sta
tybą vykdė dvejus metus. Šių 
pasiuntinybės rūmų įrengimas 
ir pastatymas atsieina per 100 
milionų markių.

— Vis daugiau amerikiečių 
lankosi Europoje. Per visus 
praėjusius metus Europoje 
lankėsi 300.000 amerikiečių, o 
šiais metais per pirmuosius pen 
kis mėnesius Europoje jau lan 
kėši 320.000 amerikiečių, kurie 
čia paliko 94 milionus dolerių

— Amerikoje keliamas su
sirūpinimas dėl Kinijoje suim
tų 30 amerikiečių, kuriems ne
leidžiama susisiekti su laisvu 
pasauliu.

— Jugoslavija pareikalavo 
Argentinos vyriausybę išduoti 
Argentinoje šiuo metu gyve
nantį Jugoslavijos buvusį na
cionalsocialistų vadą. Argen
tinos vyriausybė atsisakė tatai 
padaryti.

— Po ilgų stebėjimų pareiš 
kė amerikietis atomfizikas 
prof. Harold C. Urey, gyvybės 
esama ne vienoje kurioje pla
netoje, bet daugybėje. Profe
sorius tokių išvadų priėjo pa
saulio erdvėje stebėdamas įvai 
rias pareiškas, iš kurių galima 
spręsti, jog įkitose planetose 
esą gyvybės už žemės gyven
tojus kai kuriais atvejais esą 
pranašesni.

— Niurnberge pašalinant 
griuvėsius buvo rasta 5 cent
nerių nesprogusi bomba. Paša
linti jos kapsulį buvo pakvies
tas specialistas, iki šiol 2.000 
bombų padaręs nepavojingo
mis. Jis atėjo su savo padėjė
ju ir kai tik prisilietė prie bom
bos, ši sprogo ir užmušė ban
džiusius ją padaryti nepavojin 
ga. Vienam pro šalį važiavu
siam šoferiui buvo nutraukta 
galva ir 12 asmenų sužeistų, 
tik dėl to, kad policija užmiršo 
sulaikyti judėjimą jpo tą vie
tovę, kur buvo numatyta pada
ryti nepavojingą rastąją bom
bą.

— Sensacingą kelionę atliko 
danų karvelis pėsčias, atlikęs 
175 mylių kelionę per 8 savai
tes. Jis buvo nupirktas Kopen 
hagoje. Savininkai, parsive
žęs namo, parišo jam sparnus, 

. kad negalėtų paskristi. Karve

apie viską
lis 175 atstumo kliuvinį nuga
lėjo pėsčias, bet tikslą atsiekė.. 
Sugrįžęs namo, krito ir ilgai 
miegojo. . .

— Teresės Naumanaitės eks 
tazės vėl prasidėjo. Didįjį 
penktadienį Teresė neturėjo 
ekstazės. Dabar NCWC ats
tovas Europoje M. Jordan pra 
neša, kad Šv. Širdies šventės 
oktavos dienoje ekstazė įvyko. 
Jos glavos ir šono žaizda vėl 
kraujuoja.

Viena žymi Anglijos misti
nės literatūros žinovė H. C. £ 
Giaef parašė apie Teresę kny- 
gą, kurioje stengiasi įrodyti, 
kad Teresės mistiniai pergyve 
nimai yra ne antgamtiškos kil
mės, bet yra kilę iš isterijos. 
Anglijoje ši knyga buvo sutik- 
tikta kaip rimtas mokslinis vei 
kalas. Laikraščiai parašė apie 
ją geras recenzijas. Bet Tere
sė susilaukė savo užtarėjų: 
Mrs. Graef savo knygos žinias 
sėmė ne iš pirmųjų šaltinių. 
Gal ji kartą ir buvo Cnačiusi Te 
resę, bet tik labai trumpai. 
Įvairūs gydytojai, kurie pažįs
ta Teresę, padarė ta proga 
spaudoje viešus pareiškimus, 
kad, nors išoriškai kaikurie Te 
resės išgyvenimų reiškiniai ir 
primena isteriją, bet jų išvidi- ™ 
nis ir dorinis turtingumas yra 
toks didelis, kad jokiu būdu jų 
negalima laikyti isterija.

— Damaske, Sirijoj, šešių 
arabų šalių armijų viršininkai 
turėjo konferenciją, svarstė 
priemones kavai su agresija 
prieš arabų valstybes.

— Trumanas pasirašė spe
cialų Kongreso priimtą įstaty
mą, pagal kurį iš Sovietų ats
tovybės lango iššokusi Okasa 
na Kasenkina gauna JAV pi
lietybę.

— Gegužės mėnesį atvyko 
per 3.000 darbininkų į Kana
dą grupine tvarka: 1.966 že
mės ūkio darbininkai, iš kurių 
812 šeimyninės grupės narių, 
kurie sutiko dirbti cukrinių 
runkelių ūkyje ir 1.154 buvo 
bendro ūkio darbininkai, iš jų 
582 italų (vyrų) ūkio darbi
ninkai. Darbininkų tarpe ši
tuose grupiniuose judėjimuose 
buvo 276 namų ruošos darbi
ninkų, jų tarpe 78 namų ruo
šos poros. Didžiausia dalis šių 
darbininkų buvo iš D. P. sto
vyklų Europoje, tuo tarpu ke
letas iš Britanijos (britai).

— Vienas vokietis inžinie
rius suikonstruktavo naują ra
šomąją mašinėlę, kuri yra to
kia maža, kad net moterys gali^ 
nešiotis rankinuke.

— Nauja saulėje dėmė tu
ri 160.000 km ilgio ir 38.000 
km pločio.

Kaip tvarkosi šveicarai
RAŠO ADV. K. TRUSKA.

apie 20 proc, 
proc.; romėniškai apie 
ir likusieji įvairiomis 
kalbomis kalbantieji.

Naujai atvykusiam į 
riją ir naudojančiam tik ofi
cialią informaciją, gaunasi įs
pūdis, kad tos visos tautos la
bai darniai tarp savęs sugyve
na, bet pagyvenus ten ilgesnį 
laiką, pamažu galima pastebėti 
tarp jų aiškų antagonizmą. 
Šveicarijos vadovaujantieji as 
mens tai gerai žino ir jieško bū 
dų tam antagonizmui pašalin
ti. Pradedama nuo jaunuome
nės. Mokyklinio amžiaus vai
kai atostogų metu siunčiami ke 
liems mėnesiams į kita kalba 
kalbančią šeimą atostogauti, o 
iš ten vaikai paimami pas sa
ve paviešėti. Taip vaikai, be
gyvendami svetimose, kita kal
ba kalbančiose, šeimose, išmoks 
ta svetimą kalbą, užmezga pa
žintis ir užaugę nejaučia neapy 
kantos kita kalba balbantiems 
šveicarams. Reikia pasakyti, 
kad visų tautų šveicarai labai 
myli vaikus ir šeimos su malo
numu ima svetimus vaikus net 
ilgesniam laikui pasisvečiuoti, 
o tėvai mielai sutinka leisti, 
nes žino, kad jų vaikai bus tain 
pat rūpestingai prižiūrimi kaip 
ir namuose. Vyresnio amžiaus 
jaunimas — aukštesnių mo-

kad Šveicarija tai pasiekė per 
savo ilgą nepriklausomą gy
venimą ir kad laikosi nepalies
ta Ikarų. Tas tiesa, bet tai dar 
ne viskas. Pavarčius Šveicari
jos istorijos lapus ir įsigilinus 
į jų vidujinį gyvenimą, galima 
rasti pilną atsakymą. Dar 1291 
m. rugpjūčio mėn. 1 d. trijų 
pirmųjų kraštų — Kantonų 
atstovai, susirinkę prie dabar
tinio Keturių Kantonų ežero, 
vienas kitam padavę rankas, 
šaukdamiesi Dievo pagalbos, 
iškilmingai prisiekė ištikimai 
vienas (kitam padėti kūnu ir 
visu turtu su didžiausiu pasi
ryžimu prieš visus ir prieš kiek 
vieną, kuris vienam iš jų pa
naudotų jėgą, padarytų skriau 
dą ar neteisę. Žodžiu, vienas 
už visus, o visi už vieną. Ši 
priesaika ėjo iš kartos į kartą, 
o vėliau ji tapo šveicarų tautos 
obalsiu, kuris skamba visame 
krašte iki šių dienų. Bet tai 
nebuvo tušti žodžiai, o įgyven 
dinami tautos su didžiausiu pa 
siryžimu bendrai dirbti ir viens 
kitam padėti.. Aiškūs gyveni
mo pavyzdžiai rodo, kad kur 
nors sudegusiam kaimui, ar 
1950-5- metų žiemą lavinų su
griautiems kaimams atstatyti 
per savaitę laiko šveicarų tau
ta surinko per dvi dešimtis mi
lionų frankų, o rūbų ir avali
nės Ikelias tonas.

Išvada aiški. Tauta, kuri 
vadovaujasi obalsiu visi už vie 
na, o vienas už visus, ji nežus. 
Ar nereiktų ir mums, neteku
siems tėvynės ir vargstantiems 
išsibarščius pasaulyje, imti 
obalsiu: kol lietuvis lietuviu 
jus — Lietuva nežus ir laisva 
bus..

dojamos Kalėdų Šventės, nes 
tas šventes šveicarai ypatingai 
iškilmingai švenčia vieni kitus 
lankydami dovanomis apdova 
no j a.

Šveicarija per paskutinį 
šimtmetį pasidarė pramonės ir 
prekybos kraštas, o išlikusi per 
du pasaulinius karus neutrali 
dar gerokai ir praturtėjo. Prie 
gyvenimo sąlygų prisitaikė ir 
mokyklos. Be amatų labai iš
plėstas praktiškų prekybos mo 
kyklų tinklas. Tokių mokyklų 
auklėtiniai išemigravę lengvai 
prisitaiko prie vietos sąlygų ir 
pradeda verstis prekyba, tuo 
būdu sudarydami sau stiprų 
pragyvenimui ekonominį pag
rindą. Kiti jau iš karto vyksta 
kaip pramonės ar prekybos fil
mų atstovai. Kas gi nepajėgia 
vienas užsienyje įsikurti susi
deda keli bendram bizniui.

Paskutiniais metais šveica
rai gana rimtai svarsto kapita
lo eksportą į užsienį ir jau da
linai vy/kdo. Tą iššaukė gali
mo karo pavojus ir didesnio 
pelno jieškojimas. Kai kurie 
didieji fabrikai jau turi ar nau 
jai stato savo skyrius užsieny
je, kartu, žinoma, sudaromas 
geros sąlygos savo gyventojų 
pertekliaus emigracijai ir ją ten 
aprūpinti darbu.

Kaip matosi, Šveicarija su
lipdyta iš trijų skirtigų tautų 
yra žinoma ir iškovojusi gerą 
vardą pasaulyje. Neturėdama 
jokių žemės turtų, gyvendama 
prie plikų Alpių i rjūros kalnų, 
pasidarė turtinga. Galbūt ne 
vienam kils mintis, kaip ji ga
lėjo išgarsėti ir praturtėti. Ne 
vienas ras ir greitą atsakymą,

sioji dalis yra Alpių ir Jūros 
kalnai, ežerai ir miškai, todėl 
ji yra labai tirštai apgyvendin
ta. Tokiu būdu yra visuomet 
tautos prieauglio išemigravimo 
aktuali problema. Skaitoma 
jau virš 1,5 miliono šveicarų 
gyvena užsienyje. Emigracija 
tvarkoma specialios įstaigos, 
esančios Berne ir vedama pla
ningai. . Norinčiam emigruoti 
duoda smulkiausias informaci 
jas apie kraštą ir įsikūrimo są
lygas, į kurį jis nori emigruo
ti.

Valstybės uždavinys esan
čius užsienyje šveicarus išlai
kyti ištikimus savo tėvynei. 
Turėdama platų tinklą diplo
matinių atstovybių ir konsula
tų įvairiuose pasaulio kraštuo 
se, Šveicarija sudaro sąlygas ir 
toliausiai gyvenančiam šveica
rui palaikyti su atstovybėmis 
ir konsulatais ryšius, o naujai 
atvykusį tuojau paima savo 
globon. Svarbiausia žiūrima, 
kad pasiliktų Šveicarijos pilit- 
tybę ir mokėtų kariuomenės mo 
kestį, bet nedraudžiama be Švei 
carijos ir kitą pilietybę turėti. 
Ilgesnį laiką išbuvusiam užsie
nyje, o ypatingai ten gimu- 
siems vaikams sudaromos są
lygos aplankyti tėvynę. Per 
radijo stotis trumpomis bango 
mis yra nuolatinės transliaci
jos užsienyje gyvenantiems 
šveicarams, kuriose be infor
macijos duodama šveicarų mu
zika, dainos ir vaikams per
sunktos gilia tėvynės meile va
landėlės. Stengiamasi, kiek ga 
lint, užsienyje, gyvenančius 
jungti į vieną bendruomenę ir 
tam tikslui dažniausiai panau

kams nuo laukų derliaus nu
ėmimui. Talkininkai taip pat 
dažniausiai pakliūva dirbti į 
tokias vietas, kur gyventojai 
vartoja kitą kalbą. Tokiu ga
na gudriu būdu stengiamasi 
šveicarų tarpe išugdyti solida
rumas.

Nevienam kyla klausimas, 
ar gali būti pas šveicarus koks 
nors patriotizmas, jeigu tos 
trys tautos gyvena sikyrium ne 
sumaišytos ir kiekviena iš jų- 
kaimynauja vokiečiai su Vo
kietija, prancūzai su Prancū
zija ir italai su Italjią, ir kiek
viena kaip tik palaiko tamp
riausius ryšius su savo tautos 
kamienu? Ištikrųjų Šveicarijos 
vokiečiams geriausiai žinoma 
Vokietija, Ženevos prancūzai 
geriau pažįsta Paryžių, kaip 
Ciurichą, o ką kalbėti apie ita
lus, kurie nuo likusios Šveica
rijos atskirti Alpių kalnų ir 
jiems artimiausias didmiestis 
Milanas. Taip prieš II Pasau
linį karą Šveicarija dalinai at
sidūrė pavojuje. Italijos fašiz
mas veržėsi per sieną į Švei
carijos Tesiną, o vokiškas na
cionalizmas rado daug pase
kėjų vokiškoje Šveicarijoje ir 
buvo suorganizuota gana stp- 
ri penktoji kolona. Po karo 
viskas pasikeitė ir juos vėl jun 
gia bendras biznis, aukštas so
cialinis ir kultūrinis lygis, ir 
meilė gamtos grožiu apdovano 
tam savam kraštui.

Šveicarija nedidelis 41.295 
kv. km ploto kraštas su 4,5 mi 
liono gyventojų. Turint gal
voje, kad Šveicarijos teritori- 

t jos tik apie 55 proc. yra nau-

Vardan Dievo Visagalio — 
prasideda pirmaisiais žodžiais 
1848 metų Šveicarų konstitu
cija. Šie žodžiai paimti dar iš 
senų laikų sudarytos pirmo
sios sąjungos tarp trijų kan
tonų: Uri, Schwyz ir Unter.- 
walden. Šveicarija yra federa
linė valstybė, susidedanti iš 22 
suvereninių kantonų, kiek jų 
suverenumas nėra federaty
vinės konstitucijos aprėžtas ir 
naudojasi visomis teisėmis, ku
rios nėra pavestos federatyvi
nei valdžiai. Šveicarija nuo 
pirmųjų savo nepriklausomo 
gyvenimo dienų yra grynai de- 
moįkratinė valstybė. Gyvento
jai yra skirtingų tautų žmo
nės : vokiečiai, kurie save va
dina alemanais, prancūzai ir 
italai. Taigi, šveicarų vienos 
atskiros kraujo giminingos tau 
tos nėra, o tik valstybinė tau
ta. Tos visos trys tautos nėra 
susiliejusios kartu, bet gyvena 
atskiruose kantonuose ir todėl 
Šveicarija dalinama į vokišką, 
prancūzišką ir itališką Šveica
riją, ir konstitucijoje numaty
tos trys oficialios kalbos. Vi
sose įstaigose vartojama tik 
vietos kalba, o susirašinėjimas 
tarp atskirų dalių vedamas vi
somis kalbomis, pavyzdžiui: 

'Ciurichas rašo į Lozaną vokiš 
kai, o iš ten gauna atsakymą 
prancūziškai. Daugumą gy- kyklų moksleiviai ir studentai 
ventojų sudaro vokiškai kalban organizuojami į darbo talkas
tieji, apie 70 proc., prancūzai vasaros metu padėti ūkinin- dojamos žemės plotas, o li<ku-

itališkai. apie 7 
1 proc. 
kitomis

Šveica-
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Žmonija ir tikyba
VYDŪNAS.

MARCHE FUNEBRE AIDUOS

Dr. K. Griniaus atminimui
Lėtai, lėtai su sopuliu širdy
Palydim iš kur nebegryžtama, 
Kaip brolį gimtų, bet pavergtų, laukų. 
Bet širdyse liksi artimas ir pažįstamas 
Dėl įdėjų amžinų. . .
Liksi ta žvaigžde žaruot
Ir liepsi mums vėl eit ir nesustot
Pasitikus vėtros gandą — ryžtu pažabot.
Tad išeikim pavaliokim dalią ar nedalią, 
Gal nutildyti pajėgsim tai, kas širdį gelia.
KAIP IR TU
Už šalelę, už žemelę 
Lietuvą mūs žalią. . .

Jonas Rūtenis.

ŽIEŽIRBOS
__ *___

Taigi svarbu sužinoti yra ir 
tai, kad Dievas, kaip vienati
nis Visatos Kūrėjas, visur 
žmonijoj labai seniai buvo sikel 
biamas, kad ir nelygiu aišku
mu. Šito neginant, tūlų tiki
ma, kad žydai kaip pirmieji 
yra garbinę vienatinį Dievą. 
Bet ištikrųjų jie kalbėjo daž- 
niauisiai apie kūrybinę ga
lią, kuri jų tautą palaiko. To
dėl Mozė ir sakė Aigypto vai 
dovui: „Hebrajų Dievas, Izra
elio Dievas liepia tautai iškil
ti iš Aigyptos“. Taip galima 
skaityt ?. Moz. 3, 18 ir 5, 1 ir
3. Tiesa, kitur ypatiai pranašų 
raštuose, Dievas yra skelbia
mas kaip pradia ir pabaiga visa 
to, kas yra.

Ką tūlos tautos garbino kaip 
dievaitius yra tai, kas šiandien 
daugumai atrodo kaip negy
vos gamtos jėgos, iš kurių lau 
kiama savo gyvenimui naudos 
ir pagalbos. Mat, senovėje, o 
dabar ir tūlos tautos, ypatiai 
atsilikusiomis įvardinamos, nu 
mano gamtos jėgas kaip Kūrė
jo apsireiškimus. O gyvų ti
kėjimo krikštionis ir numano, 
kad Dievas visur yra.

Apie tūlas tautas kalbama, 
kad jos bedieviškos. Kad tai 
neaiškus manymas, įrodo min
tis, kad Dievas visur yra. Iš 
Jo todėl ir niekas išsprūsti ne
gali, vis pasilieka Jame, nors 
tai nenumanytų. . Apie Bud- 
dhistus dar šiandien ir 'kai ku
rie mokslininkai kalba, kad jie 
bedieviai, Graikų žodiu ta
riant: atheistai esą. Sako tai 
įrodyta tuo, kad Gautansa Bud 
dha, paklaustas dėl Dievo, ne
ko nepareiškęs. Bet iš kitų jų 
žodių aiškėja, kad jis tuo no
rėjęs priminti, kad žmogus 

Moksfo-technikos naujienos
SAULĖ GAMINS ELEKTRĄ.

Vis daugiau žmonės išmoks
ta panaudoti gamtos jėgas sa
vo reikalams.

Amerikos mokslininkai da
bar yra susirūpinę sunaudoti 
saulės šviesą gaminti elektrai.

Smithsonian instituto moks 
lininkas dr. Charles Abbat, sa
ko, kad galima „pažaboti“ sau 
lės spindulius elektros gamy
bai.

Vien pietinės dalies New 
Meksikos ir Arizonos tyruose 
panaudojus saulės karštį būtų
galima pagaminti elektros jė
gos ir šviesos 20 kartų dau
giau, kaip visa šalis dabar nau 
doja šviesai, jėgai, šildymui ir 
kt.

Dr. Abbat sako: „Jei bent 
vienas dešimtadalis tyrų sri
ties būtų panaudotas tam tiks 
lui, būtų galima dvidešimte- 
riopai padauginti elektros 
šviesai, jėgai ir transportui 
elektros naudojimą“. Valdžia 
tam reikalui paskyrus pinigų.

Padarius atitinkamus įrengi 
mus, saulės energija tiesiogiai 
bus panaudota kaip jėgos šal
tinis.

Prieš 2 su vršum tūkst. me 
tų Archimedas panaudojo sau 
lės spindulius ir padegė prie-

mintių apie Dievą susikurti 
neturėtų, jam Dievas būtų ta
da sugalvotas dalykas, o Jis 
neprieinamas Didis Slėpinin
gumas, kurs tegali būt patiria
mas, žmogaus esmėje apsireikš 
damas.

Krikštioniškas molkslas gra
žiai įkalba apie Dievą, kaip apie 
Dvasią, apie Meilę, apie Šven
tąją Valią ir Galią, o kad žmo
gus Jį patiria, jo esmėje Kris
tui, būtent Dievo apsireiški
mui žmoniškume, užgimstant.

Paskutiniais laikais vis ge
riau aiškėja iš sužinotų senų 
palikimų, kad žmonės visuo-
met buvo numanę, kad Visata 
yra nuolatai kuriama vienos 
Galios. Senosios Amerikos 
rautos, ypatiai vadinama Indi 
jonų tauta, ir šiandien dar tvir 
tina, kad jie visuomet žinoję 
kaip viskas kyląs iš slėpinin
gos vieningos Dvasios. Prime
na tai beveik žodį Rom. 11, 36: 
„Iš Jo, Juo ir Jopi yra viskas“.

Neseniai, rodos 1949-mts., 
Anglas William B. Seabrook, 
parkeliavęs iš Š. Afrikos ir pa
rašęs knygą, ją išleido. Ta 
knyga jis skelbia, ką jis paty
ręs, gyvenęs 20 metų mažoj lig 
šiol visai nežinotoje tautoj vi
dinės Afrikos senmiške: Tos 
tautos žmonės gyvena dar šian 
dien kaip seniausiais laikais 
uolų urvuose, trobų nesistaty- 
dami. Jie labai tikybingi ir 
žmoniški. Jų gyvenimą tvar
ko dvasiškis, kurio vardas yra 
Hogoun. Jiems garbintinas 
vienatinis visa kuriantis Die
vas, kurs trejopai apsireiškiąs. 
O tie žmonės iki šiol neturėję 
jokių santykių su kitų tautų 
žmonėmis, tikriausiai ne su 
krikštionimis.

(Bus daugiau’'

šo laivyną. Dabar saulę pro- 
duktingiau bandoma panau
doti.
NAUJAS SKILVIO ŽAIZ 
. DŲ GYDYMO BŪDAS

Dažnas yra susirgimas vadi 
namas pilvo žaizda. Dėl tam 
tikrų fiziologinių sutrikimų, 
skilvio sultys pradeda virškin
ti patį skilvį. Dėl to pirma pa
sidaro skilvio sienelėse žaizda 
ar kelios, ir jei progresuoja, 
kartais suėda visą toje vietoje
skilvio sienelę ir pasidaro kiau 
ra žaizda.

Tokiu atveju chirurgas da
ro operaciją ir žaizdą užsiuva. 
Taip skilvio žaizdos buvo gy
domos ligšiol, jeigu jas nepa
sisekdavo užgydyti terapeuti- 
niu būdu, be operacijos.

JAV gydytojai dabar bando 
naują skilvio žaizdų gydymo 
būdą. Jie ilgesniam laikui per 
nosį į skilvį įveda vamzdelį, ku 
riuo išsiurbia iš skilvio sultis 
ir tuo būdu pašalina žaizdos at 
siradimo priežastį. Tuo būdu 
gydant, esą pasiekiami labai 
geri rezultatai: dažnu atveju 
žaizdos lengvai užgyja, ir mir
tingumas iš anksčiau turėtų 18 
procentų nukrinta ligi 1 proc.

Dailininkas grafikas V. K. Jo 
nynas yra iliustravęs daugelį 
knygų meistriškais savo me
džio raižiniais. Vienas didžiau 
siu jo darbų yra Donelaičio 
„Metų“ iliustravimas. Po to 
sekė Goethes „Verterio kan
čių“ iliustravimas, kurio pavyz 
dį matome šiame jo medžio

raižinyje. Paskiau medžio rai
žiniais jis yra iliustravęs Pros
per Merimee prancūzų leidinį 

prancūzų kalba „Lokys“.
Dabar dailininkas V. K. Jony
nas yra pakviestas grafikos ir 
litografijos profesorium Main- 
zo meno akadamijon, Vokieti

joje.

NAUJI RAŠTAI
Dr. A. Garmus. NEMUNO 

PAKRANTĖMIS. Jaunųjų 
dienų atsiminimai. „Nemuno“ 
leidinys, Chicago. Kaina 1,25 
et.

Dr. A. Garmus įžangoje pa 
sisako — nesąs literatas, bet 
atsiminimus apie Nemuną duo
dąs tautiečiams prisiminti sa
vo tėvynę ir jos neužmiršti. 
Nežiūrint to, atsiminimai yra 
įdomūs, gausūs įdomiais fak
tais, ir vaizdų duodama gra
žių.

Prof. Kolupaila mūsų mie
ląjį Nemuną nupiešė ne vien 
hidrologo žiniomis, bet ir gam 

tą mylinčio, sakytume, poeto 
plunksna. Šis dr. A. Garmaus 
leidinys papildo didžiosios Lie 
tuvos upės vaizdą.

Kadangi Lietuvai Nemunas 
turi neįkainojamos vertės — 
gamtinės, ekonominės ir li
teratūrinei ir kitokiai kūrybai, 
— tai šių knygų apie Nemuną 
pasirodymą galima tiktai svei
kinti.

Kas šias knygas nusipirks ir 
ims skaityti, turės daugelį ma 
lonių valandų, kurios nuskai - 
rins greit gyvenimo dumbu ap 
nešamas kasdienines mūsų gy
venimo dienas.

„ŠVYTURYS“ 100 nr. Su

Atsiverskime gramatiką ir 
sintaksę!

Rašytojas turi mokėti savo 
gimtąją kalbą. Ir be klaidų. 
Tokio dalyko ilgai aiškinti ne
reikia. Tačiau pavartę „Drau 
go“, „Naujienų“ ir „Nepr. 
Lietuvos“ numerius radome 
štai kokių „perlų“:

„Solistas vyturėlis ten gieda 
iš (Visur m. p.) dangaus“. 
„Girdžiu raudas ir skundus iš 
vienišo žmogaus“. Abiem at
vejais ,-,iš“ nevartotinas. Vy-

kaktuvinė laida. Laikraštis let 
džiamas nuo 1940 metų. Lei
dėjas ir jo adresas: Lithuanian 
Missionary Association, INC, 
2715 West 36th Street, Chica
go 32, Illinois, USA. Turiny: 
prof. Jakubėno, J. Gylio, Preik 
šalčio, Paupero, Burbulio ir ki
tų straipsniai apie evangelikų 
ir katalikų tikėjimo skirtybes, 
reformacijos apžvalgą Lietu- 
voje, Martyną Mažvydą, bap
tistus, evangelikus liuteronis, 
metodistus, sekminininkus, lie 
tuvių misijos draugiją ir tt. 
Leidinys iliustruotas.

„SKAUTŲ AIDAS“ 6 nr. 
birželio mėnesio. „Skautų Ai- 

turėlio palyginimas su solistu 
— nevykęs. „Mozuraitis ne
galėjo skųstis pavargdavęs 
fiziškai“. Turi būti: . . . nega
lėjo skųstis fiziniu nuovargiu. 
„Slaptingoj ūkanoj diena, ka
da tekės laisvužės saulė. . .“ 
Pirmoji eilėraščio eilutė suvel 
ta — neaišku ką autorius iš 
viso nori pasakyti. Dar keli 
pavyzdžiai: „Iš kareivių judė
siu matėsi nekantrumas“. Tų 
vyrų apsirengimas ir išvaizda, 
juos rodė esančius aukštos kil
mės, o senesnis amžius juos da 
rė rimtus ir panašius j tos die
nos padėtį...“ Abiejuose sa
kiniuose pabrauktieji išsireiš
kimai yra nelietuviški, t. y. 
barbarizmai. „Matėsi“ vietoj 
reikėtų vartoti „galima buvo 
matyti, kad jie nekantrauja“. 
Antram sakiny turi būti: „Iš 
tų vyrų apsirengimo. . . buvo 
galima spręsti, kad jie yra 
aukštos kilmės. . .“ ir toliau: 
„ ...o jų senyvas (ne senes
nis!) amžius ir rimti veidai, ta 
rytum dar labjau pabrėžė tos 
dienos ypatingumą“. (Varto
ti „dienos padėtį“ šioje vieto
je negalima).

Bijo savo vardo...
Vis dėlto tai yra įdomu.
„Tėviškės Žiburiai“ skelbia 

si katalikiškiausiu laikraščiu, 
bet. . . bijo atvirai minėti sa
vo tikrąjį vardą.

Štai: ką gi reiškia šie inicia
lai „TŽ“ antraštėje: „R. C.“?

27(80)-me „TŽ“ nr., prane
šime apie gegužines Toronte 
juodu baltame popiery parašy
ta : „Kultūros Dr-jos grandio
zinė gegužinė“. . . Kad tai yra 
katalikų kultūros d-jos gegu
žinė, Įiijoma pasakyti. . .

Vis dėlto argi neįdomu?...

das“ vis gražiau atrodo, darosi 
vis įdomesnis, įveda naujų pa
tobulinimų ir pagrąžinimų. 
„Skautų Aidas“ dabar jau pa
skaitomas ir neskautas. Re- 
dakejos adresas: Mr. S. Kai
rys, 716 Lansdowne Ave, To
ronto, Ont.; administracijos 
adresas: Mr. P. A. Pundzevi
čius, Box 1003, Station C, To 
ronto, Ont.
TECHNIKOS ŽODIS NR. 3.

Technikos darbuotojų mė
nesiniame laikršty „Technikos 
Žodyje“ Nr. 3 (birželio mėn.) 
rašoma: Civilizacija, kultūra ir 
technika (inž. B. Galinis), Di- 
menzine analizė (prof. S. Ko
lupaila), Naujoviškos gyvena
mų namų konstrukcijos (K. 
Kaunas), Fonovizija (A. Se
nienas), Išradimai ir gamta 
(V. Tamošiūnas), Koks auto
mobilio greitis ekonomiškiau
sias (Jurgis Jankauskas), Apie 
Technikos Žodį (Prof. J. Šimo 
liūnas), Jaunimas turėtų dau
giau domėtis technikos moks
lais (V. P). Be to yra platūs 
techniškosios apžvalgos ir veik 
los skyriai. Redaguoja Red. 
Kolegija.

„Technikos Žodžio“ adre
sai: Redakcija — TŽ, c. o. G. 
J. Lazauskas, 2419 W. Poto
mac Ave., Chicago 22, Ill. U. 
S. A.

PROSPER MERIMEE

Tamango
VERTĖ RIMAS BAGDONAS.

II. '
„Tai juodųjų dvasia“ — jis pasakojo — „kai vyras įta

ria, kad jo žmona elgiasi taip, kaip kad kai kurios žmonos 
elgiasi ne tik Prancūzijoje, bet ir Arfikoje, jis „gydo“ 
ją Mamos Jumbo pagelba. Aš pats esu matęs Mamą Jumbo 
ir suprantu tą apgaulę, bet vargšai juodieji. . . jie yra prie
tarų taip įbauginti, kad nieko nesupranta. Įsivaizduokite 
moterų būrelį vakare šokant — folgar, kaip jie tai vadina 
savo dialekte — prie niūrios, tamsios giraitės. Staiga pasi
girsta raganiška muzika. Nematyti nė dvasios kadangi mu
zikantai yra pasislėpę tarp medžių. Nendrinių fleitų, medi
nių būgnų, balafos ir gitarų, padarytų iš per pusę perskel
tų moliūgų, garsai susilieja į melodiją, kaip manoma, paties 
velnio sudarytą. Vos tik išgirdusios muziką, moterys pra
deda drebėti ir bėgtų šalin, jei tik jų vyrai jas leistų, nes 
jos per gerai žino, kas bus toliau. Staiga milžiniška balta fi
gūra, maždaug mūsų viduriniojo stiebo aukščio, išlenda iš 
miško, galva arbūzo dydžio, akys (kaip skylės inkaro gran
dinėj ir velnio gerklė, pilna ugnies. Ji juda pamažu, labai 
pamažu ir neprieina arčaiu, kaip per pusę lyno ilgio. Mo
terys klykia ir šaukia, kaip daržovių pardavėjos turguje. Tai 

Mama Jumbo. Ir tada jų vyrai liepia joms išpažinti visas 
nuodėmes, nes jei jos nepasakysiančios Mama Jumbo jas gy
vas prarysianti. Kai kurios moterys yra pakankamai kvai
los viską už tikrą pinigą priimti ir jų vyrai jas skambiai pa
kulią“.

„Bet kas yra toji balta figūra, ta Mama Jumbo?“ pa
klausė Įcapitonas.

O, tai kuris iš juokdarių apsisupęs balta antklode ir lai
kąs stiebą, ant kurio galo pasmeigtas kiauras arbūzas su žva
ke viduryje, kas ir sudaro galvą. Nieko daugiau, nes įgązdin- 
ti vargšus juodukus nereikia ypatingo sugebėjimo. Bet, 
bendrai paėmus, ta jų Mama Jumboz nėra jau toks blogas iš- 
mislas; norėčiau, kad ir mano žmona tuomi tikėtų“.

„Nors mano žmona nieko apie Mama Jumbo nežino“, 
.tarė Ledoux, — bet ji yra susipažinusi su ponu Kriukiu ir 
ji gerai žino, kas atsitiktų, jei tik ji pradėtų šposau,ti. Mes, 
Ledoux, nesame ilgai kenčianti šeima ir, nors teturiu vieną 
ranką, ji vis dėl to, gali panaudoti virvės galą kai kuriems 
tikslams. O tam juokdariui, kurs pradėjo apie Mamą Jumbo, 
patark prisilaikyti tylos, nes jei jis šią mažą moterį vėl iš
gąsdins, aš liepsiu jam įkirsti tiek rylkščių, kad jo oda iš 
juodos pasidarytų nedakepto jaučio kepsnio spalvos“ .

Kapitonas nusivedė Ayche į savo kambarį ir bandė ją 
nuraminti, bet nei glamonėjimai, nei smūgiai (net ir kapito
no kantrybė turėjo ribas) negalėjo nutildyti gražiosios ver
gės; ašaros tekėjo upeliais. Ledoux išėjo į denį blogai nusi
teikęs ir išliejo tulžį ant budinčio karininko dėl pirmos pasi
taikiusios smulkmanos.

Nekties metu, kai beveik visa įgula miegojo ir tarnybą 
nešą klausėsi tylaus, skausmingo ir monotoniško niūniavi

mo, 'kylančio iš tarpinio denio, pasigirdo spiegiąs klyksmas. 
Po to jie išgirdo įpykusio Ledoux balsą, keikiant ir grūmo- 
jant, ir jo sunkaus botago pliauškėjimas skambėjo po visą 
laivą. Ayche balsas nutilo ir laive vėl įsiviešpatavo tyla. 
Kai kitą rytą Tamango vėl atėjo į denį, jo veidas buvo suvar
gęs, bet išdidus ir nerūpestingas.

Ayche, jį pamačiusi, paliko užpakalinį denį, kur ji sėdė
jo prie kapitono šono, ir puolė ant kelių prieš Tamango, šauk 
dama didžiulėje neviltyje —

„Atleisk man, Tamango, atleisk man!“
Tamango žiūrėjo kurį laiką tiesiai į jos akis, ir maty

damas, kad vertėjas buvo atokiau nuo jų, sušnibždėjo: „Pie- 
lyčią!“ ir, nusisukęs nuo jos, atsigulė ant denio. Kapitonas 
ją žiauriai papurtė, šveitė ranka kartą ar du ir prigrąsino, 
kad niekad daugiau su savo buvusiu vyru nekalbėtų. Jų pa
sikeistų žodžių jis nesuprato ir nieko apie tai neklausė.

Tuo tarpu Tamango, surakintas kartu su kitais vergais, 
nuolat ragino juos bandyti atgauti laisivę. Jis pasakojo jiems 
apie mažą baltųjų skaičių ir atkreipė jų dėmesį į vis didė
jantį sargybinių nerūpestingumą ir, neįsileisdamas į smulk
menas, pažadėjo surasti būd^ sugrąžinti juos į tėvynę. Jis 
gyrėsi savo žiniomis paslapčių moksle, kas juodosios rasės 
tarpe buvo labai gerbiama, ir paskelbė, /kad tas, kurs atsisa
kys padėti tame dideliame darbe, užsitrauks velnio rūstybę. 
Visos kalbos buvo Peules diolekte, suprantamame, bet gi ku
rio vertėjas nesuprato. Dėka tos baimės, kurią jie jautė, ir 
įpratimo jo klausyti, jo iškalba darė stebuklus ir jis buvo 
prašomas nustatyti jų išlaisvinimo dieną anksčiau, ne kad 
jis galėjo apglavoti savo planus. Jis paaiškino savo suokal
bininkams, kad laikas dar nepribrendęs ir kad velnias, jam
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Ką žinome apie atomą 
ir atominę energiją

RAŠO PROF. DR. K. VALTERIS.

ATOMBOMBĖ SPROGSTA IR KAS TOLIAU
(Žiūr. „NL“ 21 nr.).

3. RADIOAKTYVUMAS.
Radioatyvumas ir yra ta sa 

vybė, kuria atombombė iš es
mės skiriasi nuo kitų — „sena 
madiškų“ bombų. Taigi pra
vartu apie šią naujenybę pa
kalbėti plačiau ir išsamiau, 
ypač kada daugelis radioakty
vumo pavojų pervertina ar jo 
neddvertina. Čia neminėsiu 
daugybės natūralių ar dirbti
nių radio aktyvių (t. y. pasi
žyminčių savotišku spindulia
vimu) medžiagų, o kalbėsiu 
tik apie tas, su kuriomis galim 
susidurti galimo atominio ka
ro atveju.

Jau iš pirmųjų „mąstymų** 
žinom, kad suskaldyto, sutru 
pinto atomo dalelės—trupinė
liai pasižymi savotišku veiki
mu — racrtoaktyvumu. (Tiks
liau būtti šią savybę vadinti 
radiacija — spinduliavimu. Ra 
dioaktyvumas yra baisus tuo, 
kad jo negalima pagauti mūsų 
turimais „penkiais kūno pajau 
timais“, o kai jo padariniai pa 
juntami — jau būna per vėlu, 
nes tada giltinė jau tvirtai žmo 
gų laiko’ savo glėbyje. . .

Atominio karo atveju tektų 
susidurti su: gamma spindu
liais, neutronais, beta spindu
liais (dalelėmis), alfa spindu
liais (dalelėmis) na, ir prak
tiškai bereikšmiais, neutrino 
ir mezotronais. Su kiekvienu 
jų susipažinsim atskirai.

A. Gamma spinduliai
(panašūs į Roentgeno spindu
lius, vartojamus peršvietimo ir 
gydymo tikslams medicinoj) 
yra pavojingiausi, nes jie le 
kia šviesos greičiu (apie 186. 
000 mylių per sekundę), nule
kia gana toli ir pasižymi stip
ria prasiskverbimo galia. Jei 
už 3000 pėdų nuo sprogimo 
būsi pasislėpęs 12 colių sto
rumo betono bunkeryje — 
jausies saugiai nuo karščio, bet 
dalis gamma spindulių, pervė
rę betoną, dar puikiausiai 
smigs į tavo „griešną“ kūną... 
Išėjęs iš bunkerio, dėl visa ko, 
skubėk tvarkyti savo asmeniš
kus reikalus, nes galima 50% 
tikrumu tvirtinti, kad jau gy
veni skolintu gyvenimu. . . Di 
dėjant atstumui šių spindulių 
žalingumas smarkiai silpnėja. 
Pav., Už 7.000 pėdų šie spindu 
liai būtų beveik nepavojingi 
ir bo jokios uždangos, o nuo 
karščio tokiame atstume oda 
dar stipriai nudegtų.

Atombombės sprogimo metu 
išsiskirią gamma spinduliai, 
po kelių sekundžių jau būna iš 
sisklaidę — „išgaravę“. Sprog 
dinant bombą įprastame aukš
tyje — tik apie 1% gamma 
spindulių tepasiekia žemę. Ir 
vis dėlto % mylios spinduliu 
nuo žemės centro (taip pava
dinta vieta žemėj tiesiog apa
čioj sprogusios bombos) visi 
be uždangos esą žmonės žūtų, 
o % mylios spinduliu — gal

PAGERBTA KUN. J. KUZ MICKIO SUKAKTIS.
Žinomas spaudos darbuoto

jas ir aktyvus visuomenės vei 
'kėjas kun. Jonas Kuzmickis 
birželio mėn. 24 d. — savo var 
dinėse šventė 15 metų kunigą- : 
vimo sukaktį. Tą dieną jubi
liato laikomose Šv. Mišiose su
sirinko labai daug lietuviškos i 
visuomenės, kuri ir dalyvavo 1 
Bradfordo bažnytinio komite- ’ 
to surengtame jubiliato pager > 
bimo pobūvyje. Sukaktuvi- 1 
ninkas susilaukė daug sveiki
nimų žodžiu, raštu ir telegra- ’ 
momis, beto buvo apdovanotas 
gėlėmis ir kukliomis dovanė
lėmis. Meninėje minėjimo da
lyje buvo perskaityti du žy
mesnieji jubiliato kūriniai, su
vaidinta jo parašytas scenos 
vaizdelis „Partizano atsisvei
kinimas“. Atvykusi viešnia ir 
Cardiff p. J. Liustikaitė išpil
dė kelis solo dalykėlius, tauti
niais šokiais. Programos pa
baigoje sukaktuvininkas paša 
kė turiningą kalbą, po kurios 
jam paprašius buvo sugiedotas 
Lietuvos himnas ir tuo minėji
mas baigtas.

Įvertindami jubiliato kultū
rinę darbuotę spaudoje ir veik 
lą visuomenėje, šios sukakties 
proga tenka tik pasidžiaugti jo 
jau sukurtais darbo vaisiais ir 
palinkėti geros ištvermėj, ne
nuilstamai toliau darbuotis mū 
sų lietuviškame išeivijos judė
jime. J. J-tis.

PROF. P. JAKUBĖNO 
SUKAKTIS.

Profesoriui dr. P. Jakubė- 
nui, šiuo metu gyvenančiam 
Šveicarijoje, senelių prieglau
doje, suėjo 80 metų.

Lietuviškojo gyvenimo plo
tuose prof. Jakubėnas yra iš
varęs didelius barus.

Gimęs Biržų apskrityje 1871 
m. balandžio 11 d., Jakubėnas 
baigė gimnaziją Mintaujoje, te 
ologiją Dorpato (Tartu) uni
versitete. Mokslui pagilinti. 
Jakubėnas lankė Erlangeno 
universitetą Vokietijoje, 1899 
m. buvo įšventintas Biržų evan 
gelikų — reformatų parapijai 
antruoju kunigu.

Nuo šio laiko Povilas Jaku
bėnas dar labjau pasinėrė į 
visuomeninį gyvenimą. Jis 
steigia liaudžiai knygynėlius 
(prisidėjo ir „knygnešių kara
lius“ Bielinis), suorganizuoja 
kooperatyvus, telkia ugniage
sius, leidžia kalendorių. Jam 
ypač rūpi liaudies švietimas. 
1908 m. įsteigia Biržuose 4 
klasių mokyklą, kurioje pats 
mokytojauja. Joje buvo dės
toma ir lietuvių kalba. Ši mo
kykla išleido apie 300 susipra
tusių lietuvių ir lietuvaičių. 
1913 m. įsteigė Biržuose spaus 
tuvę leisti pigias knygas.

Pirmojo karo metu dirbo 
Petrapily Nukentėjusiems dėl 
karo šelpti centro komitete, 
paslkui Voroneže Yčo gimna
zijoj mokytoju.

Po karo grįžęs Lietuvon 
1918 m. įsteigė Biržų gimna
ziją ir buvo jos mokytoju.

1933 m. Taip pat suorgani
zavo Biržų smulkaus kredito 
banką, kuris suvaidino didelį 
vaidmenį tenykščiame ūkinia
me gyvenime.

Ne mažiau reikšmingas Po
vilo Jakubėno veikimas tiky-

kulturwWk&cwika
DAIL. JUOZAS AKSTINAS RUOŠIASI PARODAI

Juozas Akstinas — didelių 
gabumų asmenybė. Jis ir dai- 
lininaks, jis ir aktorius, jis ir 
tautinių šokių vedėjas.

Ligšiol montrealiečiai ir ki
tų Kanados vietovių lietuviai 
jį pažinojo daugiau kaip akto
rių ir kaip tautinių -šokių ve
dėją, kurio vardą galima buvo 
rasti kiekvienoje parengimų 
programoje. Bet J. Akstinas 
turi, galima sakyti, pagrindinę 
specailybę — dailininko specai 
lyb?- Juozas Akstinas yra ta
pytojas.

Kanadoje daugelis mūsų spe 
cialistų negali dirbti savo sri
ties darbų ir sąlygų yra pri
versti dirbti kitus darbus. Dai 
liniukas J. Ankstinąs Montrea- 
ly dirba taip pat ne savo spe
cialybės, tačiau šiek tiek arti
mą tam darbą — jis yra dide
lės ir turtingos Kanadoje Simp 
šono firmos, kuri Montreaiy 
turi didžiulę universalinę krau
tuvę (St. Catherine St.) doko 
latorius. Universalinis Simp- 
sono magazinas Montreaiy 
ypač turtingas, puošnus • ir 
gražus. Jį, kaip dekoratorių 
štabo narys, dekoruoja ir mū
sų tautietis dail. J. Akstinas. 
Čia savo darbais p. Akstinas 
taip pasižymėjo, kad jį, kaip 
ypatingai gabų, firma esanti 
pasinešusi, dailininko nenorui, 
komandiruoti ten, kur jis bū
tų reikalingas.

Tuo tarpu dail. J. Akstinas 
yra nusistatęs paruošti savo 
dailės darbų parodą. Sekda
mas V. Kudirkos įpareigoji
mą : „Kol jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdus“, J. Akstinas 
atsidėjęs dirba, kuria. Laiko 
maža, ypač jo daug atima „Bu 
bulio ir Dundulio“ repeticijos, 
kurios kas savaitę vyksta po 
tris kartus, jis paskutiniais 
laiko ištekliais triūsia su palit 
ra prie drobės. Tam tikslui jis 
ypač nori išnaudoti atostogų 
laiką, kurį nusistatęs praleisti 
Ontario pietuose. Dailininkas 
dirba atsidėjęs, nors ir sunkios 
sąlygos. Reikia ne tiktai laiko, 
bet ir išteklių: dažai, drobė, rė 
mai ir tt. brangiai kainoja.

Bet dailininkas dirba atsidė
jęs, viską tam aukodamas, ir

žūtų nuo šių spindulių, 
gai gyvens ir užkluptieji vie
nos mylios atstu. . . Toliau 
esą išliks gyvi, bet bus gavę to 
kią gamma spindulių dozę, ku 
ri trukdys žaizdų gijimą ir pa
sveikimą apskritai.

Skaičiuojama, kad Japoni
joj 15—20% visų mirčių kal
tininkais buvo gamma spindu 
liai. Šis %, be abejonės, būtų 
buvęs žymiai didesnis, jei žmo 
nės nebūtų žuvę nuo karščio ir 
oro spaudimo padarinių,

Gamma spindulių šaltiniai 
yra net keli :

a) Milžiniški jų kiekiai iš
siskiria skylant atomų branduo 
liams atombombėj. Ugnies ka 
muolio centre temperatūra 
esanti apie 2 milionus laipsnių. 
Gal gamma spinduliai išsiskiria 
ir grynai aukštos temperatūros 
įtakoj?

b) Ne visus atomus neutro
nai įstengia suskaldyti — jie 
tik įsminga į anų, neskylan
čių, atomų branduolius ir juos 
„suerzina“: čia susikaupusi 
energija išspinduliuoja gam
ma spindulių pavidalu ir tada 
branduoliai vėl „nusiramina“.

c) Jei atombombė sprogtų 
visai žemai, tai energingieji 
neutronai, pasiekę žemę, dar 
galėtų suskaldyti atitinkamus 
atomus ir „išspausti“ gamma 
spindulius.

d) Ne visi atombombės už
taiso (uranium ar plutonium) 
atomai spėja suskilti: didelė 
jo dalis sutrupinama^ į smul
kutes skeveldrėles — dulkes, 
kurios anksčiau ar vėliau (juo 
stambesnė dulkė — juo grei
čiau!) nusėda žemėn, čia irsta 
ir išskiria gamma spindulius.

Taigi, teks skaitytis ir su to 
kiais radioaktyviais (atomi
niais) debesimis. Didesnį ar 
mažesnį jų žalingumą žymiai 
nulems atmosferinės sąlygos. 
Laikoma, kad po 2—6 valan
dų žemę paise'ktų gal apie 18% 
visų atominio užtaiso skilimo 
produktų ir tai sudarytų tik 
0,1% pirminio atominio debe
sio radioaktyvumo. Jei gied
ras, vėjuotas oras, tai atomi
nis debesys pasiskirstys, pra- 
siskies milžiniškuose dangaus 
plotuose, radioaktyvios dulkės 
suirs ir pavojus gyvybei bei 
sveiktai bus menkas. Savai
me aišku, kad pavėjui esan
čioms sritims grėsmė bus žy
miai didesnė! Bet jei pasitaiky 
tų drėgnas oras ir ypač jei 
atominis debesys susimaišytų 
su lietaus debesimis, tai pade 
tis būtų visai tragiška, nes im
tų lyti radioaktyviu lietumi ir 
snigti radioaktyviu sniegu!

Svarbu ir sprogimo aukštis. 
Jei atombombė sprogtų prie 
pat žemės paviršiaus — neutro 
nų sukeltas radioaktyvumas 
būtų labai stiprus, o didelės 

■ duobės išrausimas būtų lydi- 
i mas gausių mirtingų radioak- 
, tyvių dulkių debesio sudary- lose. Deja, ši sritis buvo pavė 
[ mo. Jei atombombė sprogtų jui nuo sprogdintos bombos ir

Neil-

inži- 
rūpi- 
lietu- 
Tam

nori

rudenį numato suruošti savo 
dailės darbų parodą. Darbš- 
čiąjam mūsų menininkui — ge 
raiusios sėkmės! J. K.

NAUJAS POEZIJOS 
RINKINYS.

Poetas Henrikas Nagys ati
davė spaudon naują poezijos 
rinkinį, kuris išeis vardu „Sau 
lės Laikrodžiai“.

Rinkinį iliustravo dailinin
kas grafikas prof. Telesforas 
Valius; jis sukūrė leidinio vir
šelį ir skyrių vinjetes.

„Saulės Laikrodžius“ suda
rys apie 50 eilėraščių.

Šį poezijos rinkinį spausdi
na ir išleidžia Čikagos Katali
kų Kultūros draugija.

RŪPINAMASI RADIJO 
VALANDĖLĖMIS.

Iš Paryžiaus atvykęs 
nierius p. Stankevičius 
naši Montreaiy pradėti 
viskas radijo valandėles,
tikslui p. Stankevičius tariasi 
su Montrealio radijo firmomis 
ir, kaip patiriama, perspekty
vų šiam tikslui yra.

Inž. p .Stankevičius
taip pat susitarti, kad lietuviš
kos radijo valandėlės būtų pa
stoviomis dienomis ir valando 
mis.

Tikrai būtų malonu, kad 
Montreaiy būtų lietuvtiškos ra 
dijo valandėlės. Inicatoriui 
linkime sėkmės.
TORONTE ĮSISTEIGĖ KNY 

GŲ LEIDYKLA
Toronte, 168 Concord Ave, 

įsisteigė knygų leidykla, kuri 
pasivadino „Baltijos leidykla“. 
Pirmuoju savo darbo leidiniu 
leidykla pasirinkusi Šatrijos 
Raganos „Sename dvare- ‘, ku 
ris jau esąs išleista.

„Baltijos leidykla“ esanti nu 
sistačiusi pirmoje eilėje leisti 
lietuvių klasikus ir geriausius 
pasaulinės literatūros veikalų 
vertimus.

MONTREALY DAINAVO 
ŠIMANSKIS

Ottawoje gyvenąs Lietuvos 
operos dainininkas, p. Šimans
kis lankėsi Montreaiy ir Auš
ros Vartų parapijos bažnyčio
je giedojo pamaldų metu.

100 pėdų aukštyje, tai, sakoma, 
po 15 minučių po sprogimo jau 
būtų nebepavojinga pervažiuo 
ti šią sritį uždara mašina vi
dutiniu greičiu, o po 6 valan- 
nų — net pereiti. Ar tie, kurie 
taip sako, patys rizikuotų taip 
daryti — nežinau. . .

Ir aviatoriai domisi radioak
tyviais debesimis: kiek nuo jų 
nukentėtų lakūnai? Patyrimo 
šioj srity dar nėra, bet teoriš
kai apskaičiuojama, kad, po 
kelių minučių po sprogimo to 
kj radio aktyvų debesį perskris 
ti sandariai uždarytu lėktuvu 
nebūtų didelės rizikos.

Atominių debesų reikšmę pa 
vaizduoja, /kad ir šis faktas. 
Apie 30 mylių nuo sprogdin
tos atombombės ramiausiai sau 
ganėsi galvijų bandos saulėto
se naujosios Meksikos ganyk-

per šias ganyklas slinko atomi 
nis debesys ir dalis radioakty
vių dulkių nusėdo ant galvijų 
nugarų. Po kiek laiko pasireiš 
kė radioaktyvumo padariniai: 
pražilimas, plaukų smukimas 
ir net išopėjimas nugaros 
odos. . .

Arba štai, kitas radioaktyvu
mo šposas, pagadinęs fabrikan 
tams biznį. Už 1000 mylių nuo 
sprogdintos atombofnbės Illi
nois valstybėj bangavo javai, 
karštos saulės šildomi bei stip 
raus lietaus laistomi. Niekas 
nežinojo, kad atominis debe
sys slirfko pro čia ir paliko sa
ve pėdsakus. . . Nelaimei, iš 
šių javų šiaudų buvo pagamin
tas popieris, į kurį suvynioti 
jautrūs foto filmai. Pasirodė, 
šis popieris buvo pakankamai 
radioaktyvus, kad sugadintų 
— sudėmėtų į jį įvyniotus fil
mus.

binėje srityje. Jis iš pat savo 
kunigystės pradžios nesitenki 
no vien tiktai darbu savo pa
rapijos ribose, bet ėmė organi
zuoti lietuvių evangelikų - re
formatų gyvenimą visoje Lie
tuvoje. Jau 1903 m. jis buvo 
išrinktas Vilniuje ev.-reforma- 
tų synodo nuolatiniu sekreto- 
lium, o 1919 m. jis sušaukė pir 
mąjį nepriklausomos Lietuvos 
cv.-reformatų synodą, kuris iš
rinko jį konsistorijos vicepir- 
mininfku. 1922 m. Jakubėnas 
išrenkamas Lietuvos Ev.-Refor 
matų Bažnyčios superintenden 
tu, o 1925 m. — generaliniu su 
perintendentu. 1926 m. pa
kviestas profesorium į Lietu
vos universitetą, kuriame bu
vo evang. teologijos fakulteto 
dekanas. Nuo 1926 m. iki pat 
bolševikų okupacijos redaga
vo dvisavaitinį religiniai — 
kultūrinį kaimo žmonėms ski
riamą laikraštį „Sėjėjas*-. Prof. 
Jakubėnas yra parašęs visą eilę 
mokslo darbų. Jis yra atstovą 
vęs Lietuvos evangelikams 
daugelyje tarptautinių kongre 
su.

Tautos nelaimės, Lietuvos 
okupacija privedė prie to, kad 
senatvės žmogus neturi kur 
gyventi.

Linkime profesoriui geros 
sveikatos ir susilaukt dienos, 
kada galės grįžti į laisvą ir ne
priklausomą Lietuvą.

lanza ir Baranauskas
Montrealio teatrai dabar ro

do vieną naujausių filmų — 
„Didysis Caruso“, — kurioje 
debiutuoja jaunas italų daini
ninkas, dramatinis tenoras, 
Mario Lanza. Hollyvvoodas 
M. Lanza pasirinko, žinoma, 
dėl jo balso.

Dramatinis Lanza balsas 
stiprus, nešąs, pajėgus. Bet 
dabartiniame stovyje Caruso 
dar toli neprilygsta, ypač temb 
ru, turtingumu. Be to, daini
ninkas dar jaunas, ne visai mo 
ka valdyti balso aparatą, to
dėl vietomis balsas, jo temb
ras lūžta, neišlaiko užsibrėžtos 
formos. Pasakytume — bal
sui stinga ir šilimos, nors šiaip 
jau jis imponuojantis ir publi
koje turi, pasisekimą.

Norisi tačiau palyginti su 
mūsų Baranausku. Bendras įs 
pūdis mūsų dramatinio tenoro 
naudai. Mūsų Baranausko te
noras žymiai našesnis, šiltes
nis, lengvesnis aukštumose ir 
dramatizmu pajėgesnis. Ypač 
pabrėžtina — Baranausko bal
sas turtingesnis, gražesnių 
obertonų. Jeigu mūsų Bara
nauskas sugebėtų naudotis di 
naminėmis priemonėmis, tai 
neabejotina, kad jis Hollywo- 
ode lengvai Lanza pirmautų. 
Todėl Baranauskui vis dėlto 
patartina Hollyvvoode išban
dyti laimę savo, na, ir laimėti 
garbę Lietuvai. (jk)

— Bruklyno lietuvių rašy
tojų klubas išleido į tautiečius 
atsišaukimą, kuriame visus lie
tuvius kviečia į darnų darbą, 
sugyvenimą, gerus santykius 
ir tautinę veiklą, kad būtų iš
laikytas lietuviškumas ir lietu
viai galėtų pilti kultūros pako
pomis.

— Dr. V. Tercijunas parašė 
knygą apie Dr. K. Grinių, kaip 
gydytoją ir visuomenininką.

naktį pasirodąs, dar nedavęs ženklo; bet jis prašė juos būti 
pasiruošus pirmam ženklui. O tuo tarpu jis išnaudodavo 
kiekvieną progą, bandydamas sargybinių budrumą. Vieną 
dieną jis pamatė per atramą persisvėrusį ir skraidančių žu
vų būrį stebintį jūreivį. Tamango paėmė į sieną atremtą 
šautuvą ir pradėjo jį kraipyti, juokingai pamėgdžiodamas jū
reivių pratimus. Šautuvas buvo tuoj atimtas, bet jis sužino
jo, kad buvo įmanoma paliesti ginklą nesukeliant staigaus 
įtarimo. Kai laikas ateis tikrai panaudoti ginklą, vargas tam, 
kas bandys jį atimti.

Vieną rytą Ayche numetė jam sausainį, tuo pat metu duo
dama ženklą, jam vienam tesuprantamą. Sausainyje buvo 
maža pielyčia, ir nuo to įrankio priklausė suokalbio pasiseki 
mas. Tamango pasirūpino, kad kiti tos pielyčios nepamaty
tų, bet, nakčiai atėjus, jis pradėjo murmėti nesuprantamus 
garsus, kartu keistai judėdamas. Pamažu jis vis smarkiau 
ir smarkiau karščiavosi ir murmėjimas tapo garsiu rėįkimu. 
Besiklausydami įvairių jo balso intonacijų, vergai bavo įsiti
kinę, kad jis veda pašnekesį su nematomu asmeniu. Visi 
buvo persigandę,. neabejodami, kad velnias buvo jų tarpe. 
Tamango pabaigė sceną, džiaugsmingai aiškindamas:

„Bičiuliai, dvasia, su kuria aš esu susirišęs, pagaliau iš
pildė savo pažadus ir aš turiu savo rankoje talismaną, kurs 
mus išgelbės, Dabar jūs, turite sukaupti daugiau drąsos ir 
jūs esate laisvi žmonės!“

Šalia jo sėdintiems buvo leista paliesti pielyčia, bet nė 
vienas iš jų nedasiprotėjo, jog viskas buvo tik didelis farsas.

Pagaliau, po daugelio vilties dienų, didžioji laisvės ir 
keršto diena išaušo. Sąmokslininkai rimta priesaika pasiža
dėjo viską laikyti paslaptyje ir, po daugelio svarstymų, vis

kas buvo paruošta. Stipriausieji iš kartu su Tamango išei
nančių į denį turėjo suimti sargybinius; dalis kitų nubėgti į 
kapitono kajutę ir pagrobti ten laikomus ginklus. Tie, ku
riems pavyko prapieluoti grandines, turėjo skinti kelią, bet, 
nežiūrint daugelio naktų darbo, daugumas vergų dar nega
lėjo dalyvauti atakoje. Todėl trys apsukrūs negrai buvo pa
skirti nudėti jūreivį, turintį savo kišenėse grandinių raktus, 
tuoj pat sugrįžti ir išlaisvinti savo bendrus.

Tą dieną kapitonas Ledoux buvo gerai nusiteikęs. Prie
šingai savo būdui, jis atsiprašė patarnaujantį berniuką, ku
riam buvo išpertas kailis. Jis pagyrė budintį karininką dėl 
jo žinojimo jūrininkystės srityje, pasakė įgulai, kad buvo la
bai patenkintas jų darbu ir jie gausią dovanų Martinique sa
loje, kurią jie greit pasieksią. Visi jūreiviai pradėjo galvoti, 
kaip sunaudoti tą kapitono dovaną. Jie galvojo apie degtinę 
ir tamsiaodes Martinique moteris, ir, tuo metu, Tamango ir 
jo sėbrai buvo atvesti į denį.

Jie atydžiai buvo dilinę skvo grandines, taip, kad nie
ko nebuvo galima pastebėti, bet jas buvo lengva pertraukti. 
Juo labjau, tą rytą jie taip žvangino savo grandines, kad jos 
atrodė du kartu sunkesnės, kaip visada. Vos išėję į orą, jie 
susikabino rankomis ir pradėjo šokį, kurio metu Tamango 
dainavo savo giminės karo dainą (kiekvienas vadas turi sa
vo atskirą), kurią jis visuomet naudodavo einant į mūšį. Ku
rį laiką pašokęs, Tamango, lyg pavargęs, išsitiesė netoli į 
laivo sieną atsirėmusio jūreivio; kiti pasekė jo pavyzdžiu, 
taip, kad kiekvienas jūrininkas buvo keleto negrų apsuptas.

Tyliai nusiėmęs grandines, Tamango galingai sušuko, 
kas ir. buvo sutartas ženklas, nutvėrė netoli stovintį jūreivį 
už kojų, parvertė jį ir, prispaudęs jį koja, išplėšė iš rankų

šautuvą ir nušovė budintį karininką. Panašiai kiekvienas 
jūreivis denyje buvo suimtas, nuginkluotas ir tuo pačiu gink
lu užmuštas. Iš visų pusių sklido kautynių garsai. Laivo pus 
karininkas, turėjęs apkaustymų raktus, buvo vienas iš pir
mųjų aukų. Akies mirksniu denis prisipildė negrų minia. 
Neradę giriklų, stvėrė inkaro volo buomus ar valčių irklus. 
Baltųjų žmonių likimas buvo tuoj nulemtas. Keletas jū
reivių užpakaliniame denyje bandė priešintis, bet jiems trū
ko ginklų ir pasiryžimo. Ledouq, žinoma, dar buvo gyvas ir 
nepraradęs drąsos.

Matydamas, jog Tamango buvo revoliucijos siela, jis 
tikėjosi, kad užmušus jį, per trumpą laiką būtų galima su
tvarkyti ir jo sėbrus. Jis šoko pirmyn, šaukdamas visu bal
su. Tamango tuoj pat puolė prie jo. Abu vadai susitiko vie
name iš praėjimų, vedančių iš jūreivių būklo į laivo prįekj. 
Tamango, laikydamas šautuvą už vamzdžio ir naudodamas 
jį kaip kuoką, smogė pirmas. Baltasis vikriai išvengė smū
gio : buožės galas, visa jėga trenktas į grindis, suskilo ir gink 
las iš Tamango rankų buvo išmuštas. Jis stovėjo beginklis ir 
Ledoux, demoniškai šypsodamas, puolė jį. Bet, prieš jam 
smogiant kardu, Tamango, vikrus, kaip jo gimtojo krašto 
pantera, šoko į puolančiojo glėbį ir nutvėrė ranką, laikančią 
kardą. Vienas stengėsi, išlaikyti kardą, kitas jį atimti. Gai
vališkai besigrumiant, abu parkrito, juodasis po apačia. Ne
delsdamas, Tamango pritraukė baltąjį prie savęs ir taip įkan
do į kaklą, kad kraujas ištryško lyg iš po liūto dantų. , Iš 
nusilpnėjusio kapitono rankos kardas išslydo. Tamango pa
čiupo jį, pašoko ir (kruvina burna, triumfuojančiai šaukda
mas, badė savo mirštantį priešą.

Bus daugiau.
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Lietuvos ev. reformatu antrasis sinodas 
Amerikoje

RAŠO AD. ŠERNAS.
Lietuvos reformtai Nepri

klausomoje Lietuvoje turėjo 
ir dabar tremtyje turi savo or
ganizaciją, sudaro vieną didelę 
šeimą; jie skiria metuose vieną 
dieną metinei šventei, kuri va 
dinama sinodu ir kuri įvyksta, 
pagal seną paprotį, kasmet per 
Jonines.

Lietuvos reformatų bažny
čia turi garbingą 400 metų pra 
eitį ir yra davusi savo kraštui 
ir visai žmonijai šviesių asme 
nybių. Ji ,nuo pat savo įsikū
rimo diėnos, kovojo ir kovoja 
už Lietuvos laisvę, dėl lietu
vių 'kalbos, savo nariuose skie 
pija ir auklėja ne vien tik gilų 
religinį, bet ir tautinį — patrio 
tizmo ir žmoniškumo jausmą. 
Ji, eidama gilios tolerancijos 
keliu, gerbia ir kitokių įsitiki
nimų, neišskiriant ir laisvama
nių. Lietuvos reformatai, dau 
gumoje, yra pažangesnių įsi
tikinimų. Jie skaito ir remia pa 
žangiąją spaudą.

Ji tvarkėsi Lietuvos įstaty
mų ribose, kaip jai patiko. Jos 
visus reikalus svarsto, rinktų
jų visam amžiui asmenų, vadi
namų kuratoriais, ir parapijų 
įgaliotinių metinis susirinki

mas — sinodas. Sinodo nuta
rimus vykdo jo išrinktoji val
dyba, vadinama: Lietuvos Ev. 
Reformatų Kolegija.

Lietuvos reformatų sinodai 
prieš pirmąjį pasaulinį karą 
vykdavo Vilniuje, o neprik
lausomos Lietuvos laikais, Vil
nių lenkams pagrobus, jie su
sirinkdavo Radvilų sostinėje, 
Biržuose. Į tuos sinodus su
važiuodavo iš visosLietuvos ku 
ratoriai, parapijų įgaliotiniai, 
kviestieji svečiai ir jaunimas. 
Sinodas tęsdavosi tris dienas. 
Turintieji balsą bažnyčios rei
kalų svarstyme — posėdžiau
davo, o svečiai ir jaunimas iš
kylaudavo po gražiąsias Biržų 
apylinkes, plaukiodavo laive
liais gražiajame Biržų ežere ir 
kitaip pramogaudavo. Tai bū
davo tikrai graži šventė, kuri 
visuomet praeidavo pakilusio
je nuotaikoje ir ilgai, ilgai pa
silikdavo atmintyje.

Bet taip buvo tik tol, kol Lie 
tuva buvo laisva, iki rusų ko
munistų okupacijos. Dabar 
jau dešimt metų suėjo, kai Lie
tuvos žemę trempia purvinas 
atėjūno aziato čebatas, ir mūsų

broliai, kurie dar gyvi tebėra ir 
neištremti į šaltąsias Sibiro ste 
peš, velka sunkų ir žiaurų ko
munistinės diktatūros jungą. 
Tėvynėje bažnyčios paverstos 
arklidėmis ir įvairių griozdų 
sandėliais; nebeskamba jų var
pai ir negroja vargonai, ir tikė
jimo brolį, prisiartinusį prie 
jų, pasitinka sargybinis — ka- 
capas su nuogu durtuvu ant 
šautuvo. Ir tik maža dalis Lie 
tuvos reformatų, tik tie, ku
riems vienokiu, ar kitokiu bū
du pasisekė ištrūkti iš bolše
vikų nagų ir atsidurti laisvose 
šalyse, gali laisvai, be baimės 
lankytis į bažnyčias ir tęsti pro 
tėvių paliktą gražiąją tradiciją, 
rinktis per Jonines į sinodą.

Sdkdami tą tradiciją, Lietu 
vos reformatai jau turėjo trem
tyje keturis sinodus, kurių pir 
mieji du įvyko Vokietijoje, o 
paskutinieji JAV, Chicagoje, 
kur daugiausia yra apsigyvenu 
siu kuratorių, veikia Lietuvos 
Evangelikų Reformatų Kolegi 
ja, kurios prezidentu Lietuvo
je buvo ir čia dabar yra, Dr. Jo 
kubas Mikelėnas, ir yra stipri, 
gausi nariais parapija. Ir šie
met per Jonines į Čikagą bu
vo suvažiavę Lietuvos refor
matai iš visos Amerikos, o iš 
kitų kraštų, ar kuriems geog
rafinės sąlygos, ar kitokios prie 
žastys neleido tatai padaryti, 
vistidk buvo kartu. Jie daly
vavo sinode atsiųstais raštu 
sveikinimais ir mintimis.

Šiemetinis sinodas buvo tik 
rai labai skaitlingas. Jame da
lyvavo netoli penkiasdešimt ku 
ratorių ir daug daugiau svečių. 
Sinodas buvo atidarytas trum-’ 
pomis, kun. St. Neimano at
laikytomis pamaldomis. Po jų 
sekė rinkimai. Sinodo direk
torium išrinktas kur. Dr. My
kolas Devenis, iš Watertawn, 
Conn., o į sekretoriatą kur.: 
Ona Dubraitė iš Rocfordo, Kos 
tas Klybas iš Medison, Ado
mas Šernas ir Mykolas Kregž 
dė iš Chikagos. Į garbės pre
zidiumą buvo pakviesti ponai: 
Lietuvos Valstybės konsulas, 
Chicagoje, Dr. P. Daužvardis, 
J. Daudžvardis, inž. P. Žiu- 
rys iš Cleveland, Hypatija Šliu 
paitė-Yčienė-Žiurienė iš Cle
veland, Elena Devenienė iš Wa 
tertawn, A. L. T. „Sandara“ 
prezidentas Petras Pivariū- 
nas iš Pittsburgh, Em. Janony

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

tė-Railienė iš Baltimorės, dail. 
Adomas Varnas, „Sandara“ 
red. Vaidyla, Liet. ev. liutero
nų parapijos Chicagoje klebo
nas kun. Dr. J. Pauperas, Liet, 
ev. liuteronų Amerikoje atsto
vas, kun .A. Trakys, ir pulk. 
Jonas Variakojis iš Chicagos.

Sinodą žodžiu sveikino ir lin 
kėjo sėkmingos darbuotės: kon 
sulas Dr. P. Daudžvardis, kun. 
Dr. Pauperas, kun. A. Trakys 
ir kiti. Pasibaigus sveikini
mams žodžiu, kolegijos sekr. 
kur. Petras Bružas perskaitė 
gautus sveikinimus raštais, iš 
po visą pasaulį išblaškytų Liet, 
reformatų. Tokių sveikinimų 
buvo labai daug.

Apie kolegijos nuveiktus dar 
bus pranešimą padarė preziden 
tas dr. J. Mikelėnas, o apie ko
lonijose Liet. ev. reformatų 
veikimą papasakojo iš ten at
vykę atstovai: p. H. Žiurienė 
iš Cleveland©, p. E. Railienė iš 
Baltimorės, inž. J. Trečiokas 
iš Waterbury, inž. H. Pavilio
nis iš Chicagos, p. E. Devenie
nė iš rytinių valstybių ir p. 
M. Zablockas, tik ką neseniai 
atvykęs iš Vokietijos, papasa
kojo, kiek ten dar yra pasilikę 
Liet, reformatų ir, kaip jie vei
kia.

Birželio 24 d. sinodo daly
viai dalyvavo iškilmingose, su 
Šventa Komunija, pamaldose. 
Po pamaldų įvyko pietūs ku
riuose dalyvavo per šimtas žmo 
nių. Sinodo dalyvius globojo 
ir valgydino Chicagos Liet, re
formatų moterų draugija.

Sinodas savo posėdžių metu 
apsvarstė daug klausimų ir pa 
darė atatinkamus nutarimus; 
išrinko naujus kuratorius: Jo 
kubą Tunkuną, Eleną Dene- 
nienę, Danutę Yčaitę-Kregž- 
dienę, Eveliną Yčaitę - Less
man, Algirdą Devenį ir Kęstu 
tį Devenį; nutarė pasveikinti 
Lietuvos Valstybės įgaliotąjį 
J. A. V. minister} Povilą Ža- 
deikį Washingtone ir pasiųsti 
sveikinimą per radijo „Voice 
of America“ broliams už gele
žinės uždangos — Lietuvoje ir 
kitur. Be to, sinodas apsvars
tęs, visus jame iškylusius klau
simus, vienbalsiai priėmė ir nu 
tarė paskelbti viešumon, se
kančias rezoliucijas:

Sinodas, kurio dauguma da
lyvių buvo liudininkai, žiau
raus bolševikų teroro, vykdy
mo mūsų tautoje, prašo J. A. 
V. Kongresą, greičiau priimti 
Genocido Konvenciją, pasmer 
'kiančią Sovietų valdžios vyk
domus tautinių ir religinių gru 
pių naikinimus,

Sinodas reikalauja, kad arti
moje ateityje „Lietuvių Kal
bos vadovo“ redaktoriai atitai 
sytų tą klaidą, kuri kiršina vie-

SCENOS VEIKALO 
KONKURSAS

VT Lietuvybės išlaikymo 
Tarnyba skelbia konkursą see 
nos veikalui parašyti šiomis są 
lygomis:

1. Veikalas skiriamas jauni 
mo teatrui ligi 16 metų am
žiaus.

2. Veikalo idėja-žadinti tė
vynės meilę. Turinys gali bū
ti paimtas iš Nepriklausomos 
Lietuvos gyvenimo, iš kovų me 
to už nepriklausomybę, iš pa
skutinio karo meto ar partiza
nų žygių, okupacijų, iš trem
ties gyvenimo.

3. Veikalas turi būti kelių 
veiksmų, apytikriai per dvi, o 
ilgiausiai per pustrečios valan 
dos suvaidinamas, įskaitant ir 
pertraukas.

4. Veikalas turi būti visai 
originalus ir niekur dar ne
spausdintas.

5. Konkurso terminas — 
1951 .metų gruodžio 31 diena. 
Ligi tos dienos autoriai slapy
vardžiai pasirašytus veikalus, 
uždarytame voke nurodę ir 
savo tikrąją pavardę bei adre
są, įteikia Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted St._ 
Chicago, Ill.-USA.

6. Už du geriausius veika
lus Lietuvybės Išlaikymo Tar
nyba skiria dvi premijas I — 
1200 DM ir II — 800 DM, jei 
autoriai gyvena Vokietijoje, 
arba 250 dol. ir 150 dol., jei 
autoriai gyvena kitur.

7. Jury komisijos sąstatas 
bus paskelbtas vėliau.

8. Lietuvybės Išlaikymo 
Tarnyba pasilieka sau teisę 
įsigyti premijuotus veikalus 
nuosavybėn, sumokėdama už 
juos autoriams sutartą hono
rarą.

9. Dėl informacijų konkur
so reikalais prašoma kreiptis 
į Lietuvybės Išlaikymo Tarny
bą, adresas: Jonas Makaus
kas, (14b) Reutlingen, Leder- 
str. 94, Germany.

ną lietuvių tautos dalį prieš ki
tą.

Sinodo metu buvo prisimin
ti ir pagerbti Lietuvoje ir Sibi
re mirę ir bolševikų vergiją 
kenčiantieji bažnyčios nariai, 
ir paminėtos 10 metų mirties 
sukatuvės Dr. Martyno Yčo, 
kun. Jono Šepečio, bei prof. Jo 
no Yčo.

Sinodas buvo baigtas malda 
ir sugiedant JAV ir Lietuvos 
himnus. Sinodo dalyviai išsi
skirstė pakilusioje nuotaikoje, 
atgaivinę ir sustiprinę visų puo 
selėjamą viltį — sugrįžti į ne
priklausomą, laisvą nuo visokių 
priešų tėvynę Lietuvą.

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

Redaguoja ir leidžia: kpt. S. Urbonas, B. Aušrotas, 
S. Butkus

Prenumerata: metams 4 dol., atskiro nr. kaina 45 et.
Adresas: Karys, 156 Steamboat Rd., Great Neck, N. Y.,

U. S. A.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

NAUJIENOS duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 
pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.

NAUJIENOS talpina iŠvietintųjų lietuvių šeimų, gimi
nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at

sišaukimus j savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir <wgan izacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje 4 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, jjusei metų $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

rr»iiwwiBr'r"'ie igasmoseatioiaaiBaiocaMieBiMawmnutaieimuui e
J U N A Valet Service |

SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS. <x
Valome, taisome ir dažome vyriškus ir moteriškus rū- A 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai- y 

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montreal. Tel. LA 2958. i

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITTS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

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

„NL“ Administracija .

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.

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.

VICTORIA. 
CLEANERS 
8. DYERS Ct).

g .......... I į

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. '
RUGS AND CHESTERFIELDS

CLEANED \
CITY-WIUE PICK-UP

SV AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

MONTREALIS 2836 Allard Tr. 1135

ANTANAS MATULIS 
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandau 

ir gėrimų.
7682 Edvard ir 6 Avė kampas, Ville Lasalle.

Telefonas: TR 8112.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO, 
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg'd

02 $0.0l $1.000.00
.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

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ 

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

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.
Didelis pasirinkimas vyrų, moterų ir vaijkų apatinių ir 
viršutinių baltinių, kojinių ir kitų aprangos reikmenų, 
taip pat gražių ir pigių moteriškų suknelių.

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.

Sav. J. JURKšAITIS ir P. LELIS.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. * AMherst 0C94
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MWU ^SPORTAS
KRIZĖS IR ŠVIESIOS PUSĖS PAS „VYTIES“

FUTBOLININKUS
liestas kamuolys įsisuka į 
tus ir trečiasis iš lengvo 
vos smūgio į aukštutinį kampą. 
Prieš pabaigą V. Pulkauninkas 
toloku smūgiu užkabina virps- 
tą iš vidaus. Nežiūrint neblo
go, 'kai kada lietuvių susižai- 
dimo, pergalės yra sunkiai pa vestame vajuje surinko $ 394. 
siekiamos vien dėl to, kad at-

Klubo senjorų komanda po 
sausoko pirmenybių tarpo, kur 
'kelis kartus sužaista lygiomis 
ir kartą pralaimėta, pateko į 
krizę, kuria pasižymi visi mū
sų sportininkų vienetai emi
grantiškoje aplinkoje. Nesant 
tinkamo susikaupimo ir svar
biausia su amžium neišlaikant

var- 
gal-

Aukos Tautos Fondui
Montreal, Que. K. L. B. — lauskas, K. Ožalafc, J. Petrė- 

L. O. K. pagal aukų lapą Nr. nas; pO $ 2.50: A. Gatautis; po 
8 — K. Toliušis $ 10.00.

S. L. A. 123 kuopa pagal au 
kų lapą Nr. 9 — p. M. Juodvir 
šis $ 1.00.

„Neringos“ skaučių Tuntas
— $ 10.00.

London, Ont., A. Miškinis 
$ 5.00, Dr. A. Kaveclkas $ 2.00.

Sudbury, Ont., K. L. B. pra-

entuziazmo, kuris yra pirma 
sąlyga sėkmingam sportui, su
sidarė nemaloni padėtis, grę
sianti išbraukti senjorų koman 
dą iš vykstančių Toronto pir
menybių. Toks įvykis mestų 
bereikalingą šešėlį geram lie
tuvių sportininkų vardui. Prie 
tokio pakrikimo daug prisidė
jo, kad kai kurie futbolininkai, 
pradžioje pasižadėję aktyviai 
dalyvauti, vėliau supasavo. Ne 
sant pakaitų ir nesulaukus se
niai pažadėtų naujų jėgų, Vy
ties I komandos tolimesnis da 
lyvavimas pirmenybėse atsi
dūrė prieš klaustuko ženklą.

Birželio 21 d. rungtynėse su 
Dentonia teko nusileisti 4 :3 
(3:3) vien dėl to, kad aikštėje 
pasirodė nepilna komanda. Žai 
dimas prie didesnio susikaupi 
mo būtų priklausęs lietuviams, 
kurie veinu momentu, prieši
ninkui esant 2 įvarčiais prieky 
je, perėmė iniciatyvą į savo 
rankas ir po vykusio susižai- 
dimo A. Beresnevičiaus ir V. 
Pulkauninko Šūviais išlygino. 
Tuojau iškovotą baudinį A. T ė 
velis, vėl gražiai patalkininka 
v§s vytiečiams, pavertė įvar
čiu, persverdamas rezultatą sa
viškių naudai. Prieš kėlinio pa 
baigą ‘kanadiečiai galvos smū
giu išlygina. Antrasis puslai- 
kis ištisai priklauso vietiniams, 
kurio jei perdaug nepajėgia iš 
naudoti, kol atsitiktiną sviedinį 
per gynėjo kojas ir vartininko 
rankas įstumia į vartus.

Sekantis liepos mėn. 3 d. su
sitikimas su Maple Leaf (bu
vusia Tartans kbmanda) bai
gėsi 3:1 (1:0) kanadiečių nau
dai. Pirmo kėlinio pradžioje 
vytiečiai iš eilės atsiekia du 
įvarčiu, kurie šališko teisėjo ne 
užskaitomi. Kilusiame sumiši
me kanadiečiai įritina per nau
joko vartininko rankas savo 
pirmą neužtarnautą įvartį. 
Antrame kėlyny.je, saugams nu 
ėjus į puolimą, pakrinka lie
tuvių susižaidimas, tačiau lau-
ko persvara priklauso vytie
čiams. Antras priešininkų įvar 
tis pasiekiamas iš paduodamo 
kampinio, kada niekeno nepa

skirose gynimo pozicijose, ypač 
vartuose, nėra pastovių žmo
nių ir įvairūs debiutantai daž
niausia lengvai „pakeičia“ re
zultatą netinkamon pusėn.

Antroji 'klubo komanda po 
persirikiavimo iš eilės pravedė 
pergalių seriją. Scarboro jau
niai tapo paklupdyti 3:0(2:0). 
Tą dieną įvarčių medžiotoju ta 
po A. Smolskis, atsiekęs visas 
tris užbaigas. Birželio mėn. 
viduryje mūsų jauniai prisegė 
pirmenybių minusą pereitų me 
tų meisteriui ir dabartiniam 
tabelės vedėjui Westand ko
mandai, tvirtai išlaikydami 2:1 
(0:0) pasekmę iki užbaigiamo 
jo švilpuko, tuo būdu revan- 
šuodamiesi už buvusį anksčiau 
pralaimėjimą. Pirmoje žaidimo 
dalyje lietuviai turi persvarą, 
kurios metu R. Šimjkus perke
lia sviedinį iš trumpo atstumo 
per vartus. Antro puslaikio 10 
minutėj kanadiečiai iš susida
riusios maišaties užkabina mū
siškių tinklą, perimdami vedi
mą. Po kelių minučių kairysis 
kraštas A. Kasperavičius pra
eina šonu ir jo paduotą kamuo 
lį į centrą R. Preikšaitis nu
kreipia į aukštutinį vartų kam 
pą. Lietuvių spaudimas neat- 
sileidžia, kol puslaikio vdury- 
je saugas H. Paukštys iškiša 
tikslų padavimą į prieiki ir R. 
Preikšaitis-antru kartu nugink 
luoja priešininko vartininką. 
Prieš pabaigą kanadiečiai rodo 
didelių pastangų išlyginti, bet 
užtikrintai sužaidęs gynimas 
iš V. Pėteraičio, K. Budrecko, 
V. Dauginio, H. Paukščio ir D. 
Laurinavičiaus tiksliai stabdo 
praėjimo bandymus. Vartuo
se savo pareigas gerai atliko 
progresuojąs į gerą pusę D. 
Vaičiūnas.

Birželio mėn. 21 d. susitiki
me sukrutę klubo jauniai pa- 
veržia pirmenybių taškus iš 
Bairns 5:2 (3:1) pasekme. 
Šios rungtynės buvo peržaidžia 
mo pobūdžio, nes anksčiau įvy-

50. Aukojo po $ 10.00: A. Bar

$ 2.00: W. Aniol, V. Bačins- 
[_■ kas, J. Beržinskas, J. Gansi- 

naus'kas, M. Glen, J. Kriaučia 
liūnas, V. Kriaučialiūnas, A. 
Lapenas, A. Miškinis, D. Nie
kus, J. Poška, St. Poška, I. Re 
meikis, S. Zaranka. Po $ 1.00: 
B. Dūda/ T. Imbras, A. Jur- 
gėla, Z. Labuckas, P. Lukoše
vičius, C. Omiszk, R. Maldū- 
nas, P. Mažaitis, A. Mikštas, 
W. Roberts, J. Tumanowski.

kauskas, A. Bruškevičius, J. 
Krutulis, St. Jackevičius, K. 
Rimkevičius; po $ 7.00: St. 
Liaudinskas; po $ 5.00: J. Ado 
maitis, V. J. Agurkiai, R. Bag
donas, J. Cibulskis, J. C., St. 
Ė.,J. Dambrauskas, J. Dženkai- 
tis, Z. Gasiūnas, V. Giedrikas, 
J. Gudelevičius, P. Gurklys, J. 
Indriulaitienė, Z. Jackevičius, 
A. Jasiūnas, O. J. Jasinskai, P. 
Jutelis, J. Kibickas, L. Kriau
čiūnienė, J. Laureckas, P. Liut 
kus, A. Lukošius, V. Lumbis,
J. Lumbis, M. Meškauskas, P. 
Mikštas, J. Misevičius, J. Pau- 
laitis, K. Podens, V. Povilaitis, 
S. Rakštienė, Kun. A. Sabas,
K. Sagaitis, P. Sakalauskas, P. 
Semežys, A. Siemaška, V. Ski 
landžiūnas, V. Skripkus, P. 
Sniegaitis, J. Stapčinskas, V. 
Staškevičius, J. M. Str., K. Še 
reiva, F. Tiknius, S. Tolvaišą, 
J. Vaičeliūnas, A. V. Visman
tai, P. Venskevičius, A. Zlat
kus, M. Žemaitis, V. žižys; 
po $ 4.00: V. Benušis, P. Krau 
jelis, J. Skilandžiūnas, P. Skre- 
butėnas, P. Urmelis; po $ 3.00: 
P. Gabrėnaš, V. Galeckas, A. 
Juozaitis, S. Jutelis, A. Kaz-

mas pro gynėjus, atsiekia R. 
Preikšaitis. Toliau atšokusį 
nuo virpsto kamuolį galva nu 
kreipia J.'Velyvis ir trečiąjį, 
gavęs iš kair. krašto padavimą, 
užbaigia A. Smolskis. Antro 
kėlinio įvarčių sušaudo R. 
Preikšaitis ir J. Vėlyvis. Kele
tas tikresnių progų praleidžia
ma neišnaudojus.

— alpuk —. .

Delhi, Ont. K. L. B. — L. O. 
K. aukavusių birželio 14-tos 
minėjimo proga $ 140.26. Au 
kavo: po $ 10.00: J. Stradoms- 
kis, M. Tuinila; po $ 5.00: J. 
Dutnša, A. Samas, P. Augaitis, 
Melninikas, Račienė, Augusti- 
navičius; po $ 2.00: Matusevi 
čiūtė, V. Neninkas, Kažukaus- 
kas, Žymantienė, A. Augusti; 
navičius, A. Kisielius, M. Oža 
lienė, Kun. Rudzinskas, A. Ale 
liūnas, Jurėnas, Rickai, Jučas, 
J. Liutkevičius, M. Bertulis, 
W. Klemka, A. Juozapavičius, 
A. Vilkas, F. Gurklys, J. ir P. 
Skeivilai, J. Janušauskas; po 
$ 1.00: Svilas, V. Andriulionis, 
Br. Apončiūnas, J. Zaleckis, J. 
Škėma, V. Treigys, Ed. Bake
nas, S. Augaitienė, P. Bridic- 
kas, A. Trečiokas, Grincevičie 
nė, Valtienė, P. Ignaitienė, P. 
Astrauskas, A. Gružinskas, 
Rastenis, Sturmaitis, P. Stan- 
kienė, Viktrakis, P. Kažeme- 
kas, P. Žalauskas, J. Petraus
kas, A. Nickevičius, Rimkus, J. 
Cibuka, Vainavičius, Jurkštas, 
A. Rickas, K. Žilvytis, Dulkė, 
Vėjas, Rudis, Jankūnas, Re- 
meikis, Lukošius, Sinkevičius. 
Mikėnas .50, A. Gulbinas .30, 
Kojelis .26.

Surinkta smulkių $ 13.20.
Nuoširdžiai dėkui už prisius 

tas aukas visiems.
M. Arlauskaitė, 
T. F. Atstovė.

;-»■ " o:
KEISDAMI ADRESUS nepa
mirškite pasiųsti 23 c. (smul

kiais pašto ženklais).

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. z

Wangen - Allgau — Germany.
3<- ......."it---------- ~h ■ =3t-- =že=

kęs žaidimas, esant 1:0 lietuvių 
naudai, dėl įvykusio incidento 
buvo nutrauktas.

Pirmą įvykį, pats praeida-

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

VANCOUVER
ATSAKYMAS P. DAINIUI

O vis dėlto būkime atsargūs ir Todėl, būkime atsargesni, 
teisingi. ypač riūšiuodami žmones, nes

Vancouver, B. C. P. Dainius, 
reikia pripažinti jo garbei, ne
pabijojo išeiti viešumon. Tai 
gerai. Bet tai, kas buvo para
šyta mano adresu, aš negaliu 
prisiimti, nes mano paissaky- 
mas lietė ne vieną p. Dainių, 
bet ir kitus, ir daugiau dar ki
tus.

Bet, pirmiausia dėl p. Dai
niaus. Vis dėlto p. Dainius, 
rašydamas apie automobilio at
siradimą pajūryje, neišvengė 
sarkazmo. Bet ar gi tam buvo 
priežastis? Juk nukentėjęs tik 
rai nieku nekaltas, tai kodėl iš 
to juoktis? Jeigu p. Dainius 
būtų šiaip ar taip nukentėjusį 
užjautęs, būtų kas kita. Mat, 
juoktis galima iš juokingo da
lyko, o čia jokio juokingumo 
nebuvo. Tiek.

Bet mano korespondencija 
buvo taikoma daugiau kitiems. 
Kam — nesvarbu, bet aiškiai 
tiems, kurie rašo neteisybę; 
kurie suvedžioja sąskaitas; ku 
rie intriguoja; kurie rūšiuoja 
žmones, tam tam nėra rimto 
pagrindo ir, pagaliau, nėra tik
rų duomenų.

Pav.: Senojo vankuvieriečio 
korespondencijoje p. J. Č. įžiū 
rėjo tendenciją sugadinti senų 
jų ir naujųjų ateivių santykius. 
Faktas yra visiems mums gerai 
žinomas. Tie asmens, apie ku
riuos p. Senasis vankuverietis 
rašo, yra gerai žinomi, tole
rantingi žmonės, atsikvietę, iš 
Vokietijos tremtinių, pasitar
navę, gražiai, naujiems atei
viams.

Senas vankuverietis, žino
ma, gerai žino, kad politiniai 
klausimai yra labai opūs. Daž
nai ne visi vienaip supranta 
tuos pačius reikalus ir surū
šiuoja pagal savo būdą, kuris 
nesiderina su asmens nusista
tymu. Lietuvių tarpe yra to
kių, kurie labai rupiai mėgsta 
žmones rūšiuoti. Vieni, pav., 
jeigu ne komunistas, tai kito 
vardo neduoda, kaip fašistas; 
kiti, jei ne katalikas, tai jau bol 
ševikas. Gal tokių ir nėra 
daug, bet vis dėlto yra. O tai 
yra jau nepakankamo politinio 
susipratimo, arba blogos va
lios reiškiniai.

dažnai galima apsirikti. Būki
me daugiau objektyvūs ir tei
singi. Geriau konstatuokime 
faktus, bet mažiau darykime 
išvadas ten ypač, kur nesame 
tikri. Vancouverietis.. .

LOTERIJA JONINIŲ GEGU 
ŽINĖJE WELLANDE.

Birželio 23 d. įvyko Joninių 
gegužinė Wellande, kurios me 
tu buvo ir loterija.

Atrodo, kad daugelis pamir 
šo dalyvauti laimėjimų trau
kimo metu ir todėl, liko neat
siimtų daiktų, kuriuos laimėjo 
šie nr.. 22, 33, 34, 35, 40, 41, 
44, 55, 58, 79, 81 ir 96.

Laimėjimus galima atsiimti 
ligi liepos mėn. 30 d. pas A. L. 
O. K-to Seret. Bronių Simo
naitį adresu: 51 Louis str. Port 
Colborne, Ont. Atsiimant, tu
rėti pirktą loterijos bilietą. Lig 
šio termino neatsiimti daiktai, 
bus panaudoti sekančiai loteri
jai.

B. S.
A. L. O. K-to Seretorius.

IR MES KOVOJAME...
Atkelta iš 3 psl.

bo Partija 100 procentų so
cialdemokratai po min. pirmi
ninko Klement Attlee vadavy- 
be. Ar nebus įdomu žinoti, 
kad kovoje už „mažojo žmo
gaus“ laisves jiems talkininkau 
ja net penki lordai ir 22 katali
kų kunigai?

Kur Tamsta stovi, kur akys 
'.krypsta ir kokią nuomonę už 
geresnę, teisingesnę Lietuvą, 
jos atvadavimą ir sukūrimą? 
Ar Tamstai vistiek, ar ji suk
tais keliais eis, ar kops aukš
tyn, pirmyn, šviesiais Vakarų 
Europos talkais į pilną politinę 
ir ūkinę demokratiją? Prisi
mink, kad Tamstos ranka rei
kalinga kovai už Lietuvos lais 
vę ir po to einančiam iš griu
vėsių jos atstatymui į geresnį, 
kultūringesnj gyvenimą — 
daugumos, ne saujelės naudai. 
Neužmiršk Karo Muziejaus 
varpo: „O skambink per am
žius vaikams Lietuvos, kad 
laisvės nevertas kas negina 
jos“. Socialistas.

Rūta

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVE
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.

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

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

Telefonas: ME 8522.
x---------k-------- afc

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

!-ė ’ 7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL ALTO COLLISSION į
G K E R A I T 1 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. j

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

LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville Lasalle.
A. GAURYS. P. ADAMONIS.

riw -rmwr Tit —r i mm s ir ir n r T~rirn nmnir—iwr į
DĖMESIO U

Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!
Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme.

Prekyba ir pataisymai. f
PETE'S RADIO SERVICE j

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 f
Sa mm num.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
W Gerard Cool 4337 Verdun 
|Avc., Verdun. YO 3323.

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

TR. 7849.

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 atlie

kamą darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

—įįc .ac  ic ■>,........... įf...........- ■ ■ ai

Jei norite 

mus Verdune, KreipKites pas 

lietuvių draugą.

C.E. LlF F/S
SERVICE REALTIES

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Tel. Y0[0529

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

i sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
2 sv. cukraus
t 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 $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių

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

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

Aiunllii)i N t IV—J>y.9o
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 tau

kų .............. $ 5.25
C. 15 sv. k. taukų $ 8.00
Siuntinys Nr. 94
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
I. 5 sv. margarino $ 3.70
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TILLSONBURGO LIETUVIŲ ŪKININKŲ KLUBAS 

liepos mėn. 15 d., sekmadienį, rengia

GEGUZINĘ-PIKNIKĄ
p. Mikėno farmoje (19 kelias). 

ŠOKIAMS grieš Londono orkestras.
BUS įvairių ŽAIDIMŲ SŲ LAIMĖJIMŲ prizais.

Kviečiame Toronto, Hamiltono, Londono ir kitų apylinkių lietuvius atsilankyti.

Pradžia 1 vai. p. p.Rengėjai.

MOKSLO METŲ
Hamiltono vysk. M. Valan

čiaus vardo šeštadieninė mo
kykla birželio 30 d. užbaigė 
antruosius mokslo metus ir įtei 
kė vaikams pažymėjimus. K. 
L. B. Hamiltono ap. pirm. S. 
Naikauskas geriausiai baigu
siems savo skyrius mokiniams 
įteikė po lietuvišką knygą.

Ši mokykla įsteigta 1949 m. 
kun. dr. J. Tadarausko rūpes
čiu ir naudojasi geromis vienos 
katalikų mokyklos patalpo
mis.

Mokykloje dėstoma: tikyba, 
lietuvių kalba ir literatūra, Lie
tuvos istorija ir geografija, dai 
nos. Mokyklos vedėjas J. Mik
šys, mokytojai: J. Riclds, VI. 
Kezys, A. Grajauskaitė, kun. 
dr. J. Tadarauskas. Šiais moks 
lo metais lankė 67 vaikai. Se
nųjų ateivių vaikai šios lietu
viškos mokyklos nelankė^ še
ši tėvcai iš naujųjų ateivių at
sisakė leisti savo vaikus.

Mokymosi sąlygas sunki
no vadovėlių stoka. Vaikų laik 
raštelį „Eglutę“ prenumeruo
ja apie 20 mokyklą 
vaikų.

Nors mokytojai 
dirbo be atlyginimo
savo liuoslaikį, tačiau mokyklą 
išlaikyti vistiek reikalingos lė
šos. Tas išlaidas sudaro atly
ginimas mokyklos sargui, kiek 
vieną šeštadienį 3,85 dol. Tuo 
būdu už antrą mokslo metų pus dirbėti. Gražu, kad yra entu- 
metj susidarė išlaidų 92,40 ziastų, kurie negailėdami nei 
dol, pažymėjimams blankų at- darbo, nei laiko dirba atsidėję.

lankančiu

visą laiką
aukodami

PABAIGTUVĖS
spausdinimas 11.00 dol. Viso 
išlaidų 103.40 dol. Pajamas su 
darė liepos mėn. 1 d. rinklia
vos metu bažnyčioj surinkta 
107.77 dol. ir KLB Hamiltono 
Apylinkės valdyba paskyrė iš 
kasos 50.00 dol.

Galima tik pasidžiaugti, kad 
mokytojų pasišventimo ir pa
siaukojimo dėka vaikams skie
pijamas lietuviškumas. Gražu, 
Įkad bęyei ikvisi leidžia savo vai
kus į mokyklą. Ii. Dl.

„AUKURAS“ UŽBAIGĖ 
SEZONĄ

Birželio 30 d. „Dainavos“ 
salėje įvyko Hamiltono Lietu
vių Dramos Mėgėjų Būrelio 
„Aukuras“ sezono užbaigimo 
vakaras su programa. , Šį kartą 
Meno Būrelis publiką pralinks
mino su trumpa komedija „Ge
ra širdis“. Veikalėlis vieno 
veiksmo atmieštas Hamiltono 
aktualijom. Po vaidinimo vy
ko šokiai grojant lietuvių or
kestrui „Aidas“. Laike šokių 
buvo pravestas dailaus tango 
premijavimas.

Hamiltono visuomenė įver
tindama būrelio dirbamą gražų 
kultūrinį darbą, gausiai atsilan 
k ė į šį parengimą. Su nauju 
dalyįku „Aukuras' ‘ pasirodys 
Fuld „Mokyklos Draugai“. Bū 
relio vadovė p. Dauguvietytė- 
-Kudabienė yra numačiusi per 
vasaros pertrauką gerokai pa- 

Gražu, kad yra entu-

TAUTOS FONDO GEGUŽI
NĖ HAMILTONE.

Tautos Fondo Kanadoje Ham 
iltono Atstovybė liepos mėn. 
15 d. rengia DIDELĘ GEGU
ŽINĘ.
Gegužinėj bus pravestas ŠAU 
DYMAS mažojo kalibro šautu 
vais; LOTERIJA; veiks BU
FETAS su įvairiais gėrimais 
u- užkandžiais.

Maloniai kviečiame visus Ha 
miltono ir apylinkės lietuvius 

atsilankyti į šią gegužinę. 
Mielai laukiami SVEČIAI iš 
tolimesnių vietovių ir Ameri 
kos.
į GEGUŽINĘ nuo lietuvių ba 
žnyčios tuojau po pamaldų i- 
yksta pirmas autobusas, pas
kutinis 15 vai. Važiuojantie 
ms savo priemonėm reik važ 
žiuoti šiuo 'keliu : pradedant 
Vork ir Dundurn gatvių kryž 
kele važiuojama 6 keliu, pav 
ažiavus 4 mylias sukti į 5 ke
lią, 11-toj mylioj nuo kelio pra 
džios sukti į kairę, kur užrašas 
rodo Boy Scouts Camp, 14-toj 

mylioj pasukti į dešinę, kur už 
mylios randasi gegužinės vie 

ta. Šioje pačioje vietoje praei 
tais metais buvo lietuvių para 
pijos gegužinė.

TFK Hamiltono Atstovybė.

| Nepaprasta gegužsnė;Wef1ande.

I
 Toronto, Hamiltono, St. Catherines, Buffalo ir kitų vietovių lietuviai puikiai žino, 

kad linksmiausia praleidžia šventadienio vakarą, susitinka su draugais ir pažįstamais 
iš Amerikos ir įvairių Kanados vietovių, pasidžiaugia gražią gamtą, atsigaivina bufe
te ir pasišoka prie europietiškos muzikos tik WELLANDE.
Todėl Wellando ALOK-tas rugpjūčio mėn. 4 d. (šeštadienį) ungarų parke, Port Ro- 

x binson Rd. (1.5 mylios į rytus nuo Wellando važiuoti East Main St., ten pat, kur bu- 
Ivo Joninių gegužinė) rengia NEPAPRASTĄ GEGUŽINĘ. Kad ši gegužinė bus nepa

prasta, įsitikins kas joje dalyvaus! Gegužinės metu veiks turtingas bufetas ir gros 
puiki muzika.Pradžia 5 vai. po pietų. Muzika pradės groti 6 vai. Nepalankus oras gegužinės nesu

trukdys, nes ten pat yra įi engta speciali salė.

Maloniai Ikviečiame visus atsilankyti. Wellando ALOK-tas.

PADĖKOS
1951 m. birželio 24 d. mūsų 

dukters Onutės Liaukevičaitės 
vedybų proga visiems atsilan
kiusiems ir >už suteiktas gra
žias dovanas tariame širdingą 
ačiū sekantiems asmenims: 
Balčiūnams, Kajetonui ir 
onui ,ir jų šeimoms, Nikui 
čiūnui, E. Radžiuliui, J. 
ranauskui, Giedraičiams, 
maičiams, P. Vaškevičiui, 
tijošaičiui ir dukrai, Liaukevi- 
čiams, Virgučiams, Satikūnams, 
Korams ir kitiems; dvigubas 
ačiū p. Malenei Satkūnienei ir 
brolienei p. Julijai Liaukevičie- 
nei už pagelbėjimą mano žmo
nai pavaišint svečius.

Taip pat didelis ačiū p. Vir 
gučiui už nutraukimą fotogra
fijų.

J. ir V. Liaukevičiai, 
žentas ir duktė.

Le- 
Bal- 
Ba- 
Že- 
Ma-

darbą, kurį padarė man per
sikeliant iš Anglijos į Kanadą 
— daugiausiai darbo padėju
siai poniai Antaninai Drevins- 
kienei už dokumentų sudary
mą, p. K. Ivaškevičiui, už dar
bo sutarties sudarymą, pp. A. 
Matuliui ir Kuprevičiui, už 
sutikimą ir malonų priėmimą p. 
A. A. Jukneliams.

Apolionija Blažytė.

Taip pat tariu ačiū ir tiems, 
kurie man padėjo, bet nepaliko 
pavardžių. Tad dar kartą nuo 
širdus ačiū visoms ir visiems 
mane užjautusiems.

Justinas Bakutis, 
5/2 McKenzie Cres.

Toronto, Ont.

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

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir iešt.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS !

Hationol Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SAV. M. ŠUKYS.
33 Church Ave (prie Veidun Avė-) arti naujosios 

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

lie-

VIDURVASARIO 
VAKARAS

Didžioji vidurvasario švente 
Lietuvoje buvo pradedama Jo
ninių išvakarėse. Tačiau ir vi
soje Europoje vidurvasario 
šventė švenčiama nuo senų se
novės ir laužai degjė nuo Bal
tijos iki Viduržemio jūros, 
liepsnų liežuviai žibėjo prie 
slkandinavijos fiordų ir ant Pi
rėnų kalnų viršūnių.

Šių dienų Kanados gyven-jų 
didžiumą sudaro ateiviai iš Eu 
ropos. Jie todėl atsivežė, dabar 
užlaiko ir kultivuoja visus sa
vo tėvų-protėvių papročius. Iš 
kilmingai ir gražiai švenčiama 
vdurvasario šventė ir Kanadoj.

Londone, Ont., šiemet vidur 
vasario šventę surengė 193 7 
metais susiorganizavusi 25 mo 
terų grupė, kuri pasirinko sau 
tikslą — remti ir globoti mies
to vaikų ligoninę. Prie šventės 
suorganizavimo su efektyvia 
materiale parama prisidėjo 
daugumas žinomesnių Londo 
no miesto įmonių, bendrovių 
bei įstaigų.

Šventė pradėta birželio m. 
20 d. 5 v. vakaro muzikos kon

Aš, Balys Igliukas, nuošir
džiai dėkoju pp. Vincui Vasi
liauskui, Albinui Andriūnui, 
Pranui Ramonui, Jonui Vasi
liauskui ir P. Astrauskui mane 
sergantį Port Arthure lankiu
siems ir keletą kartų materia
liai parėmusiems. Ypač nuo
širdžiai dėkoju p. P. Astraus
kui. Balys Igliukas.

*
Mano mielas, širdingas ir ne 

užmirštamas ačiū už didelį

certu. Toliau vyko žaidimas, 
liaudies meno ir rankdarbių iš
pardavimas, ateities spėjimai, 
charakterio nustatinėjimas iš 
rašysenos, portretų škicavimai 
ir fotografavimai bei įdomios 
olandų varžytynės.

YWCA-os šiemet pavasarį 
surengtame Londono tautų fes 
tivalyje gražiausiai pasirodė lie 
tuvių tautinių šokių grupė. To
dėl ir į vidurvasario šventę vien 
tik lietuviai buvo pakviesti pa
demonstruoti savo tautinių šo
kių. Mūsų tautinių šokių gru 
pė, Miro Chainauslko vadovau 
jama, pasigėrėtinai pašoko Ru 
gučius, Kubilą ir Lenciūgėlį. 
Publika apdovanojo šokėjus 
griausmingomis katutėmis.

Vėliau sekę Kanados folk and 
square dance užsitęsė iki vė
laus vakar®. L. E-tas.

*

Visiems mane lankiusiems 
Toronto General ligoninėje, 
nuoširdžią padėką reiškiu: pp. 
Mankams, p-lei Šukytei, p-lei 
Ankudavičiūtei, p-lei Lemežy- 
tei, p-lei Aglinskaitei, pp. Dai- 
lidžiams, p. Jurgiui ir Algirdui 
Povilaičiams, poniai Ivanaus
kienei, p. Kamaičiui, p. Dirve
lei, p. Žaliauskui, p. Jankaičiui, 
p. Vladui ir p. Kazimierui 
Ivanauskams, p. Igliukui, Mrs. 
& Mr. Break, Mr. Laurent, Mr. 
Jereb, Mr. Morrison, Mr. Le
nard ir Mrs. Maskowich.

Namuose lankiusiems dide
lis ačiū: pp. Kazlauskams ir 
Mr. Barbour.

Didelis mano ačiū pp. Petru
liams, kurie mane lankė ligo
ninėj ir už visas gėrybes, ku
rias atsilankydami atnešdavo, 
o be to, ir Į savo namus priėmė, 
nes ligoniui sunku gauti kam
barys, nes ligonis bendrai visų 
mažai laukiamas svečias. Ačiū 
pp. Jankaičiams už lankymą 
ir už brangią dovaną.

Ačiū p. Valickui už parvreži 
mą savo automobiliu manęs į 
namus. Didelis ačiū p. J. Jo- 
tautui už nukirpimą plaukų, 
man esant ligoninėje nepa- 
imant nė cento.

Finansiškai parėmusiems di
delis ačiū: p. K. Bagdonui — 
USA, $ 10,—; p. Šalnai $ 2,—, 
p. J. Ivanauskui $ 4,— ir Miss 
Barbour $ 1,—.

AUKŠTA KOKYBE-ZEMA KAINA
Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus 

Europos kraštus, išskyrus SSRS
PER US PARCEL POST.

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

( PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS j
f LIETUVIS LAIKRODININKAS

i STINSON'S JEWELLERY į

Kaina U. S. dol.

5 sv. mlt. p.kavos

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

Nr. 14
$ 6.75

Nr. 15

$ 5.20

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

Nr. 16

$ 8,90

2 sv. m. p. kavos
1 sv. ryžių
4 oz. Salmon
4 oz. Tuna
6 oz. liežuvio
iy2 oz. j. pipirų
4 oz. kokoso

oz. kardamono 
1 y2 oz. cinamono 
1 oz. majorano 
1^4 oz. paprikos

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 
yz sv. kakao 
l/\ sv. arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“ 

1 sv. saldainių 
y2 sv. kakao 
% arbatos

į 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
1 Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 

genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos.
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

Nr. 22 
$ 6.00

Individualūs pakietai 
ruošiami susitarus._______
Kava į visus pakrėtus de
dama po 1 sv. skardinėse.

12 sv. gr. k. taukų

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.

PAJ IEŠKOJIMAI
— Petras Jakubėnas, gyve

nąs 111 Priestmon Str., Man- 
nigham, Bradford, England, 
jieško Marijos Jakubėnaitės, 
suminėtos p. Urbonienės padė
koje, įdėtoje „NL" 21(215) 
numeryje. Ji pati: ar žinantieji 
jos adresą, prašomi jįeškan- 
čiam pranešti.

— Elena Januškevičiūtė, gy 
venanti Winnipeg, Man., Long 
side St. 289, prašoma atsiliepti 
arba žinantieji jos adresą — 
pranešti šiuo adresu. A. Vyš
niauskas, 134 Minto Str., Sud
bury, Ont.

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Lietuvaitės atsiliepkite!

Jieškau rimtos gyvenimo drau
gės, kuri nerūko ir nevartoja 
svaiginančių gėrimų. Amžius: 
25—28 m. Esu rimtas ir pa
siturintis lietuvis, tik trūksta 
gyvenimo draugės. Foto pa
geidaujama, kuri, nesusitarus, 

bus grąžinta.
Rašyti: P. P. Balkus, c. o. S. 
R. & W. S. C., Wonwondah via 

Horsham, Australia.

VEDYBINIS SKELBIMAS
Noriu susirašinėti su rimta 

lietuvaite. Esu 37 metų am
žiaus, nevedęs. Atsakysiu tik 

į rimtus laiškus. Rašyti: 
M. K. 81 Salisbury Ave, 
Toronto 5, Ont., Canada.

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd VjlleEmard, Montreal, Tramvajus 36,

DIPLOMUOTAS LIETUVIS LAIKRODININKAS
L. ARMALIS

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

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

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

Njr. 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 21

$ 6.00

m

MOKIAKUMES AKGLISKAI
LESLIE MACKINTOSH

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je Montrealyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite trie 
dolerius mėnesiui.

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg’d., P O, Box 294. Westmouu»t,

Quebec _______

1

!

!

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

Tel. TR 2050, priima pataisymams įvairius laikrodžius.
Darbas atliekama© 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.

Jono LADYGOS 
baldu

r

REISE BOL)RDAGES Reg‘d 
MAMERTAS MAČIUKAS

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ [R VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJAS
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS.

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. 
SKUBUS PATARNAVIMAS

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iŠ visų 
Canados ir JAV vietovių.

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

studijoje 
„ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal.

Telef.: TR 5535.
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AkO K T^t REAL
MONTREALY BUS LIETUVIŠKAS FILMAS

„NL“ redakcijoje lankėsi 
plačiai žinomasis lietuvių fil- 
mininkas p. Kazys Motuzą, ku 
ris Liet, nepriklausomybės lai 
kais lankėsi Lietuvoje ir pada 
rė daugelį filmavimų. Dabar 
jis yra sudaręs naujų filmų. Su 
p. Motuzą sutarta, kad rudenį 
jis atvyks į Montrealį ir čia pa 
demonstruos įdomius filmus. 
Jis turi ir tokių dokumentinių 
filmų, kurie dabar turi jau is
torinę - muziejinę vertė. P. K. 
Motuzą Montrealy lankėsi su 
visa savo šeima — žmona Ono 
ir dviem gražiais vaikučiais — 
Karoliu ir Marilyna. P. Motu 
za yra „NL“ prenumeratorius. 
Labai malonus buvo susitiki
mas su p. Motuzą, po pertrau
kos, kada su juo buvo matytąsi 
Lietuvoje ir dalyvauta jo fil
mavimuose.

„NL“ SPAUDOS BENDRO 
VĖS SUSIRINKIMAS

Plačiau apie jį bus parašyta 
sekančiame „NL“ nr., o dabar 
pranešama, kad naujon Sp. b- 
vės „NL“ valdybon išrinkti: 
J. Juškevičius, J. Leknickas, J. 
Knystautas, J. Parojus ir J. 
Kardelis; kandidatais — A. 
Norkeliūnas, P. Narbutas ir D. 
Linkonas. Revizijos komisi- 
jon išrinkti: M. Juodviršis, K. 
Andruškevičius ir S. Kęsgailai 
kandidatais — P. Rudinskas 
ir K. Lukas.,

GRAŽIAI PRAĖJĘS SEKMA 
DIENINIS POPIETINIS 

SUBUVIMAS
Praėjusį sekmadienį pikni

kas buvo gausus ir gana įdo- 
njus. Į pikniką atsilankė daug 
tautiečių iš kitur ir naujųjų 
montrealiečių. Visi jie buvo 
pasveikinti.

Iš Amerikos lankėsi, p. Pet
ras Norkeliūnas su žmona ir 
žmonos sesute, Jule Hellen, ku 
ri yra atvykusi iš Anglijos vie
šėti į Rochesterį pas pp. Nor- 
keliūnus. Rochesteriečiai pp. 
Norkeliūnai viešėjo pas p. D. 
Norkeliūną, DLK Vytauto klu 
bo pirmininką. P. Petras Nor- pos 28 d. 
keliūnas visus montrealiečius 
ir, bendrai, kanadiečius užkvie 
tė į Lietuvių dieną Rochestery, 
liepos 21 d. Iš Clevelando lan 
kėsi’inž. Jonas Lozoraitis. Iš 
Čikagos lankėsi, viešįs pas pp. 
Aniulius, Balys Aniulis su žmo 
na ir Stepas Viščius su žmona. 
Iš Bbrooklyno lankėsi Petras 
Algis Daukša, žymus krepšinin 
kas ir futbolininkas, viešįs pas 
pp. Karbelius ir Remeikiusč P. 
Daukša „NL* ’ palaikyti paauko 
jo 2 dol. Kiti atsilankiusieji iš

POSVeTKIRIcX

FjIDflllMMROSMl

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vienam asmeniui. Ga 
Įima naudotis virtuve. Kreip

tis po 6 vai. vakaro.
3579 Hochelaga

IŠNUOMOJAMAS
saulėtas kambarys viengun

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

JAV, užsiprenumeravo „NL“.
Iš Bradfordo lankėsi, savo 

mašina, nuolatiniai mūsų sve-.MONTREALIO — TORONTO SKAUTŲ STOVYKLA 
čiai pp. Brilvicai, trys broliai, 
Albinas, Vincas ir Aloyzas, P. 
Brilvicas dainavo per garsia
kalbį šokėjams ir sekantį sek
madienį pažadėjo atsilankyti į 
„NL“ pikniką broliai Brilvicai 
su savo (kapela

Malonu buvo nsatyti pikni
ke naujus montrealiečius: iš 
Šveicarijos atvykusius pp. Oną, 
Stefą ir Vytą Mašalus. P. Ste
fa Mašalaitė per garsiakalbį pa 
lydėjo vieną šokį dainavimu. 
Buvo pasveikinti iš Anglijos at 
vykę ir tapę naujais montre- 
aliečiais pp. Telyčėnus, Mamer 
tas su Hilda, Jasulevičius, Ka
zys Liet. Jūrininkų s-gos 
pirm. Anglijoje Antanas Keb- 
lys; iš Vok. atvykusi Marija 
Valiulienė su dukra Liuda - 
- Elena.

. Piknike atsilankė A. V. kle
bonas kun. dr. J. Kubilius.

Buvo paskelbta darbo pasiū 
lymų ir paklausų. Vieni rado 
sau darbo, o kiti buvo patenkin 
ti, kad pasitarnavo savo tautie 
čiams, reikalingiems darbo.

Gegužinė užtruko ligi 9 vai. 
vakaro ir praėjo gražiai. Jau
nimas daug šojko.

KLB — LOKo POSĖDIS 
kviečiamas šį penktadienį, lie
pos 13 d. 8 vai. vakaro.

Prezidiumas.
MĖLYNASIS KRYŽIUS 

PRIMENA 
kad naujam ketvirčiui jau me
tas mo<kėti nario mokesčius, ku 
riuos priima P. Juškevičienė: 
3994 Rosemount Blvrd.
LATVIŲ DAINŲ ŠVENETĖ 

MONTREALY
įvyks šeštadienį, liepos 14 d. 
Carpenters Hall, St. Laurent 
Blvrd. Po to bus šokiai. Lie
tuviai (kviečiami atsilankyti.

LATVIŲ PIKNIKAS 
įvyks „NL“ piknikų vietoje lie 

Lietuviai kviečiami
dalyvauti. Be ko kita bus tink
linio rungtynės.

LIETUVIAMS EVANGELI 
KAMS PAMALDOS.

Kun. A. Trakis liepos 22 d. 
atvyksta iš Chicagos į Montre 
alį laikyTi pamaldų lietuviams 
evangelikams. Kaip Vokie
tijoje, taip ir atvykęs į JAV, 
kun. A. Trakis keliauja iš vie
nos vietos į kitą. Liepos 12 d. 
bus Detroite, 22 d. Toronte, 
29 d. Montrealy ir 15 d. Cleve- 
lande.

Tikslesnis laikas ir vieta bus 
paskelbti vėliau per spaudą.

Evangelikų Valdyba
Montrealyje.

SERGA
lietuvis Skėrys, DLK Vy 
klubo pašalpinės narys.

RAŠO SKTN.
II.
Galima būtų dabar paklausti 

ar pati stovykla pavyko, bei ją 
pakritikuoti?

Kur gi nėra klaidų?! Arba: 
„Kas nedirba — tas" neklysta“, 
Bet ir tai, kaip sako sena patar 
lė, kad ir ant pečiaus gulėda
mas gali nuo jo nusiristi. . .

Mano manymu, didžiausia 
klaida padaryta ta, kad ponai, 
astiprašau, broliai vienetų va
dai, tuntininkai ir ypatingai 
skautininkai nepasirūpino ati
dėti nors porai dieną tą lietų, 
kuris padarė 
tiesiog purvyną ir kaip tik per 
svečių atsilankymą, už tai vi
suomenė turi atitinkamai re
aguoti ar kailį išperti! Žiūrėk ! 
Dievulis laiku mokėjo susitvar 
kyti, nes kai skautų 
vadas tėvas Kulbis 
ruoštis mišių prie išpuošto gė
lėmis po medžių šakomis alto
riaus, tai lietus jau apstojo, o 
kai Jas peržegnojimu pradėjo, 
saulutė tiesiog stebuklingai iš 
debesų išlindo ir švitinėjo per 
visas mišias, o man vis atsigai
vino ausyse seniai, seniai, dar 
Lietuvos stovykloj niūniuota 
skautų dainelė:
Tėvelis mūsų gamtelę myli, 
Kai mišią laiko, paukšteliai tyli 
— ir tt.

Gaila, kad po taip puikių mi 
šių ir ypatingai gražaus, pritai 
kyto pamokslo, tuoj vėl pradė
jo lynoti, bet ir tai čia irgi skau

J. BULOTA.
tų kaltė, nes matyt neperkarš- 
tai meldėsi, tad Gerasis Dievu 
lis ir nusprendė jų griekus nu 
plauti. . .

Iš pasisekimų reik skaityti 
tai gražų jau minėtų visų rūšių 
ir skirtingų vietovių skaučių ir 
skautų sugyvenimui ir susiar
tinimui bei daugelyje posėdžių 
neaiškumuose susitarimu. To
liau, gražaus skaičiaus naujų 
skautų kandidatų perėjimas po 
įspūdingo ir gražiai pravesto 
įžodžio į tikrųjų skautų eiles. 
Ką jau bekalbėti apie duotus 

iš viso grožio, įžodžius į skautų vyčių bei skau 
tininkų eiles, kurie yra apsupti 
visokiausių tradicijų apie ku
riuos nesipasakojama ir ku
riuos tegalima pamatyti bei per 
gyventi tik būnant skautu vy
čiu ar skautininku bei daėjus 
iki jų slenksčio ir kurie nesi
duoda plunksna aprašomi.

Tiesiog garbė tokiai trumpai 
stovyklai susilaukusiai naujų 
skautų vyčių ir skautininkų. 
Ta proga asmeniškai sveikinu 
su paskautininko laipsniu ir 
Montrealio Skautų Tunto tun- 
tininką inž. Naginionį linkėda
mas jam nenuilstamos darbuo 
tės skautijos labui.

Torontietėms ir Montreališ- 
kėms maloniosioms vyresnėms 
skautėms bei skautams vy
čiams sunku ir surasti padėkos 
žodžių už skanias sriubas ir 
tt. Tai gerumai.

Bus daugiau.

dvasios 
pradėjo

ATVYKO IŠ
Pagyvėjus imigracijai iš Di

džiosios Britanijos į Kanadą, 
neseniai į Torontą atvyko p. 
Juozas Kavolelis ir p. Juozas 
Valančius. Į Oshawą nuvyko 
p. Andrius Rupkalvis su Sei
mo, o į Ottawą — p. Kostas 
Bružas. Pagyvenę kelias die
nas Kanadoje ir susipažinę šiek 
tiek su gyvenimo sąlygomis 
šiame krašte, kai kurie iš jų pa svečiavosi pas kanadiečius, iš
reiškė, kad Kanados gyvenimo kilaujančius Crooked Creek 
standartas esąs aukštesnis ne- slėnyje. Šalia mūsų skautų, kai 
gu pokarinės Anglijos. Ten kai po svečiai, dalyvavo ir keletas 
kurie maisto produktai ir kai indėnų iš Brandforto. 
kurios kasdieninio gyvenimo 
prekės gaunamos tik ant kor
telių. Atsinešimas į svetimša
lius, jų nuomone, esąs taip pat 
skirtingas abiejuose kraštuose.
Neturinčiam Britų pilietybės mūsiškius į jų metinį festivalį, 
gyventojui sunkiau prasimušti įcuris įvyks rugpjūčio 9, 10 ir 
amatuose ir prekyboje! visai ne ' ’ ~‘ 
kalbant apie laisvąsias profesi
jas. Jonas J. Juškaitis.
PARDAVINĖJO ARKLIENĄ

VIETON JAUTIENOS
Keturi mėsininkai galvoda

mi suradę būdą lengvai pasi
pelnyti, pradėjo pardavinėti 
arklieną mėsą žmonių maitini- 
muisi. Ontario provincijoje ga 
lima prqkiauti arkliena — jei
gu tik atsiranda tos prekės pa
klausa. Bet įstatymai reikalau 
ja, kad tokia mėsa būtų aiškiai 
pažymėta, kad ji arkliena. Teis 
mo atsakomybėn traukiamieji 
to nebuvo padarę. Priešingai, 
jie pardavinėję arklieną, saky
dami, kad tai malta jautiena. 
Teismo analuose tai pirma by
la tokio pobūdžio Toronte. Kai sergantiems linkime sveikatos.

ANGLIJOS
tinamieji, jeigu būtų rasti teis
mo kaltais, gali būti nuteisti 
sumokėti -po 100 dol. arba sė
dėti tris mėnesius kalėjime.

J. J. J.
TORONTO SKAUTAI 

SVEČIUOSE.
Gražų liepos mėn. šeštadie

nio vakarą, Toronto skautai

Laužo programos metu bu
vo reta proga pamatyti įdo
mius indėnų šokius, pasigėrėti 
jų dainomis.

Šia proga indėnai užkvietė

11 dd. Ohnedagowak (Great 
Pine) miško teatre prie Hig- 
way Nr. 6, 22 mylios už Hamil 
tono. Sg.

— Dalia Kubertavičiūtė ir 
Jonas Maurukai pakrikštijo sa 
vo dukrą Dainos vardu.

— Dr. J. Gasiūnas lankėsi 
Toronte iš JAV, kur jis North 
Dacota dirba gerklės ligų gy
dytojų.

— Pranas Puškorius susi
tuokė su Marija Eidukaityte, 
abu akademikai.

— Gen. Hospital ligoninėje 
gydosi p. Čiuplinskienė ir iš 
Timmins lietuvis p. Gurklys.

— Torontietį Antaną Keži- 
naitį ištiko saulės smūgis, dėl 
to jis turėjo gydytis. Visiems

senas 
tauto

IŠNUOMOJAMAS
kambarys vienam vyrui su 

maistu ar be maisto, arti Šv.
Kazimiero bažnyčios.

3474 Messier St., Tel. AM 5246

Darbo pasiūlymai.
REIKALINGA namų ruošai 
moteris ar mergaitė, geruose 
namuose, 2' vaikai (6 ir 7 me
tų). Turi būti švari ir mylėti 

vaikus. Teirautis:
Mrs. G. St. Pierre, tel. EL 2066

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

3518 Colonial, tarp Sherbrooke
— Prince Arthur, su atskira 
virtuve, vienai ar dviem mergi

nom. 22 dol. mėnesiui.

IŠNUOMOJAMAS
kambarys Verdune su teise 
naudotis vitruve. Teirautis po 
b vai. vakaro: 1209 Osborne 
Ave., Verdun.

VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

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

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

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kailinius paltus
fabriko kainomis. Galima ir išsimokėjimui. Atsilanky

kite ir įsitikinsite.
Darome taip pat pataisymus perdirbimus.

Kailininkas A. KOTKAS.
1481 Bishop St., Apt. 3,

Montreal. Tel. BE 4075.

MONTREALIO LIETUVIŲ NAMŲ STATYMO 
BENDRO VĖ.

Paskutinysis Lietuvių Namų < 
bendrovės šėrininkų susirinki
mas (VII. 7), buvo ypatingai j 
gyvas, nes jame turėjo būti iš- 1 
spręstas pačios LN bendrovės i 
tolimesnio egzistavimo klausi- ' 
mas.

Kaip žinoma, LN bendrovė, i 
mažos šėrininkų grupelės spi- : 
riama, buvo atsidūrusi krizėje. :

Ir vis dėlto, nepaisant tos 
opozicijos, balsų dauguma pa
sisakė už tai, kad LN b-vė tęs 
tų savo gražiai pradėtą darbą, 
o tiems, kam su ja nepakeliui, 
atsiimtų įmokėtus pinigus ir 
apleistų šėrininkų eiles. Sa
vaime aišku, kad jaunai ir ma
terialiai nesutvirtėjusiai LN 
bendrovei tokia, kad ir nedide
lė (ne ką daugiau 1.000 dole
rių viršijanti) operacija yra 
skaudi ir iki šiol vis dėlto buvo 
stengiamasi žūt būt jos išveng
ti, bet tas' nepavyko ir todėl 
teko tą operaciją atlikti.

Šiuo metu būtų dar per anks 
ti spręsti, ar ir kaip greit LN 
b-vė pajėgs po šios krizės atsi 
gauti ir prarastas pozicijas iš
lyginti, tačiau yra rimto pa
grindo tikėtis, kad LN b-vė už
pildys atsiradusią spragą nau
jais šėrininkais, o atsipalaida
vimas nuo nepatenkintųjų jai 
tik į naudą išeis.

Ir iš tikrųjų, stebinčiam LN 
b-vės šėrininJkų susirinkimus, 
nenoromis piršdavosi mintis, 
kad čia kas nors dar yra ne
tvarkoje, kad tie asmenys, už
uot jieškoję kelių, kaip pakelti 
b-vės kapitalą ir pagreitinti LN 
statybą, vetavo bet kurį kons
truktyvų projektą ir kėlė pani
ką.

Yra didelė tiesa, kad griauti 
yra kur kas lenkviau, negu ką 
nors sukurti.

Dabar, LN b-vės šėrininkų 
tarpe vėl atgijo optimizmas ir 
pasitikėjimas.

LN b-vės valdyba, apsvars- 
. čiusi susidariusią padėtį, apsi

sprendė nuo šiol siekti savo 
tikslų įgyvendinimo apdairiai, 
planingai ir be perdėto skubo
tumo. Ji yra įsitikinusi, kad 
dabar kiekvienas doras tautie
tis prisidės prie jos užsibrėžtų 
tikslų įgyvendinimo.

Dėka labjau pasiturinčiųjų 
šėrininkų teikiamos paskolos, 
naujai įstojusieji galės pas juos 
fkredituotis ir tuo būdu iš kar
to padengti viso šėro vertę, tuo 
pačiu iš pirmos dienos tapda
mi pilnateisiais šėrininkais, o

skolą galės grąžinti dalimis.
Patogiau šėrus įsigyti, „Ne

priklausomos Lietuvos“ redak 
torius sutiko priimti mojkamus 
už LN šėrus pinigus ir išduo
ti atitinkamus pakvitavimus.

LN b-vės valdyba yra pilnai 
įsitikinusi, kad lietuvių bend
ruomenės žmonės tikrai, pa
rems šį taip gyvybiškai svar
bų reikalą ir artimiausioje atei 
tyje kiekvienas lietuvis steng
sis įsigyti šėrą busimųjų Lie
tuvių Namų statybai paremti.

V. Jovaras.
SLA 123 KUOPOS NARIO 

MOKESČIUS 
Montrealy galima apsimokėti 
sekmadieniais piknikų metu. 
Kas neapsimokėjo, prašomi ap
simokėti.

SUŽIEDUOTUVĖS — 
VESTUVĖS

Visuomenininkas p. S. Jas- 
pelkis susižiedavo su B. Tom- 
kūte; vestuvės numatytos rug
pjūčio mėn. Jonui Žiurkevičiui 
ir Gražinai Adomaitytei šau- 
eris suruoštas pas pp. Mazūrai • 
čius; vestuvės šį šeštadienį Auš 
ros Vartų parapijoje.

P. VYT. SIRVYDAS 
buvo išvykęs krikštynų į Wor- 
chesterį, Mass., bet jau sugrį
žo į Montreal}, kame dirba JAV 
atstovybėje.
VYKSTANČIŲJŲ J PIKNI

KUS ŽINIAI
Montrealio lietuvių piknikai 

vyksta kas šventadienis po pie 
tų, Ville Lasalle, prie bulvaro, 
farmos vaismedžiu sode, už 
Golfo lauko. Iš Ville Lasalle 
tą gegužinių vietą galima pa
siekti pėsčia, einant paupiu, ar 

1 ba važiuoti Lachinės autobusu.
Atvykus į Ville Lasalle, geriau

1 šia persėsti ties A. Matulio res 
toranu (kampas Edvard ir 6- 
tos Avė) ir iš autobuso išlipti 
prie Braun farmos, pervažiavus 
Golfo lauko ribas.

Kas nori pasinaudoti medžių 
pavėsiu, turės patogumą, jei
gu atsiveš kokį patiesalą atsi
sėsti, Jkaldrą-deikį-paklodę.

Numatyti specialūs piknikai 
su programomis. Liepos 29 d. 
bus piknikas skiriamas specia
liai „NL“. Bus ir kitų paskir
čių.

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. JUSKAITIS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

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

Skelbimas
Šiais metais pirmoji Lietu vių gegužinė - piknikas St. 

Catharinėje, Ont.
ta bet i PRIEŠINGĄ PUSĘ 
LAKE ST. ir važiuoti apie my
lią iki senojo kanalo tilto griu 
vėsių, ten sukti į dešinę far- 
mon, kur yra pikniko vieta. Ge 
resniam svečių susiorientavi- 
mui dar užsisukime nuo auto
strados ir prie užsisukimo ge
gužinės farmon bus iškabintos 
lietuviškos - tautiškos vėlia
vėlės.

Iš miesto važiuoti tiesiog La

Penkių metu sukakties „Lais 
vosios Lietuvos” proga Lietu
vos Atgimimo Sąjūdžio St. Cat 
barines skyrius, šeštadienį, š. 
m. liepas mėn. 21 dieną, ukrai
niečio Wasil Bardadyn farirų) 
je (visai arti miesto, viena my 
lia kelio) rengia didelį pikniką.

Numatoma labai įdomi ir pla 
ti programa, kurią daugumoje 
atliks svečiai iš Toronto.

Veiks turtingas bufetas su 
šaltais ir šiltais gėrimais, šo- 'ke St. iki autostrados ir, ją 
kiai, loterija ir kiti įvairumai, skersai pervažiavus, važiuoti

Pradžia gegužinės 4 vai. po toliau Lake St., vadovaujantis 
pietų. Jeigu kartais užtiktų la 
bai blogas oras, gegužinė - pik
nikas bus atidedamas ateinan
čiam šeštadieniui, liepos mėn. 
28 dienai.

Į gegužinę važiuoti reikia 
autostrada „Queen Elizabeth 
Way“ ir pravažiavus įvažiavi
mą į St. Catherines miestą pro 
Lake St., reikia sukti ne į mies

ankstyvesnių nurodymu.
Maloniai (kviečiame svečius 

iš JAV ir iŠ artimų ir tolimų 
Kanados apylinkių lietuvius 
gausiai dalyvauti, nes čia gra
žioje gamtoje smagiai visi ga
lės pasilinksminti, o ypač mer
gužėlės čia tikrai galės surasti 
sau išrinktąjį.
St. Catharines, Ont. LAS Sk.

DIDELIS VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS...
(Atkelta iš pirmo psl.) 

čiais gėrimais. Grieš puiki ir 
žinoma italų kapela. Programa 
gegužinės bus labai įvairi. 
Kiekvienas atvykęs į gegužinę, 
nesigailės, turės gerą progą 
grynu oru pakvėpuoti, susitik
ti su savo pažįstamais ir nors 
trumpą valandėlę atitrūkti nuo 
savo kasdieninių rūpesčių ir 
vargų. Todėl visi į Hamiltono 
metinę šventę — liepos mėn. 
22 dieną ir į gegužinę.. . Į ge
gužinę vykstama tuojau po pa 
maldų specialiais autobusais. 
Paskutinis autobusas eis nuo 
parapijos bažnyčios 5 vai. po 
pietų. Planas, nurodąs kelią į 
gegužinę, bus pakabintas kle
bonijos sienoje, 58 Dundurn

SOLISTO KEVELIO 
NELAIMĖ

Simpatingąjį mūsų tenorą 
Kovelj ištiko skaudi nelai- 

jis gana sunkiai susirgo.

Sekantis „Nepriklausomos
Lietuvos“ numeris išeis liepos
26 d., nes daromos savaitės lai Str. N., Hamilton, Ont.
ko atostogos. Parapijos Komitetas

P- 
mė 
Šiaip jis fizinį darbą dirba, bet 
tas darbas labai pakenkė jo 
balso aparatui. Paskutiniu me
tu gerklės sveikatos stovis yra 
toks, kad jis negali dainuoti ir 
net gresia pavojus visai netekti 
balso. P. Koveliui gydytojai 
pataria keisti darbą, bet dėl 
to jis varžosi, o rezultatas 
toks, kad gali būti gerklei vi
sai negerai. Todėl tautiečiai, 
'kas žino kur sveikatai tinka
mesnį darbą, prašomi jam pa
dėti, nes labai gi svarbu tau
tiečiui išlaikyti sveikatą i.r 
drauge išlaikyti ir jo švelnųjį

.. ir simpatnigąjį lyrinį tenorą.
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