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BERLYNE STATO BARIKADAS
VĖL JAUNIMO SĄSKRYDIS. DERYBOS KORĖJOJE EINA LABAI SUNKIAI. KARAS VYKSTA VISU STIP 

RUMU. BRITAI SU IRANU ATNAUJINO DERYBAS. AMERIKA GINKLUOSIS IR GINKLUOS.

POLITINIS VEIDRODIS pagal 
naujausį NEWSWEEK periskop

Visa savaitė Korėjoje pra
ėjo tūpčiojime vietoje. Princi
pe buvo susitarta dėl paliaubų 
procedūros, bet nesusitarta dėl 
pačių paliaubų. Todėl karas 
Korėjoje ligšiol tebevyksta vi
su stiprumu. Fronte ir užfron
tėje vyksta karo veiksmai, kaip 
ir ligi susitarimo. Paskutinė
mis dienomis JTO jėgos stip
riai bombardavo priešo užnu
garį, o ir fronte JTO jėgos pa
ėmė svarbių pozicijų. Iš bend-
rų pranešimų matyti, kad ypač 
stipriai veikia JTO aviacija.

Derybų komisija nesutaria 
dėl demarkacinės linijos.
JTO vadovybė pasiūlė de

markacinę liniją vesti pozicijo
mis, o komunistai — pagal 38 
lygiagretę. Tokiu būdu JTO 
frontas turėtų atsitraukti ry
tuose apie 35 mylias į pietus, 
tiktai Kaesingo srityje priešas 
turėtų kiek pasitraukti į šiau
rę-

Derybos buvo pertrauktos. 
Antradienio derybos vėl neda
vė jokio susitarimo. Komunis
tai prašė jiems duoti laiko su
sižinoti su savo vyriausybe.

Atrodo, kad agresorius kaž
ko delsia ir nežinia ko. Prilei
džiama, kad komunistai ruo
šiasi naujam puolimui, kuris 
turėsiąs būti toks stiprus, kad 
JTO jėgas išmuštų iš Korėjos. 
Tiktai tuo nenorima tikėti, nes 
jeigu priešas prašo taikos, tai 
jis nepasitiki savo jėgomis.

Iš Berlyno vėl pareina 
keistų žinių.

Ten ruošiamas jaunimo są
skrydis. Pernykštis sąskrydis 
žadėjo užvaldyti vakarinį Ber
lyną, o šiųmetis. . . stato vaka
rinio Berlyno paiseniais bari
kadas. Klausimas: kuriam tiks 
lui? Komunistai aiškinasi, 
kad tai daroma saugumo sume 
timais, bet spėjama, kad ryti
nis Berlynas užbarikaduoja pa 
sienį todėl, kad jaunimas ne
perbėgtų į vakarinį Berlyną, 
kur jis gali pamatyti kitą gy
venimą ir pasipirkti laisvos 
spaudos, kurios sovietiniame 
sektoriuje nemato. Taigi: per 
metus viskas apsivertė viršun 
kojomis. . .

Didelę, žymią naujieną su
daro faktas, kad

Iranas atnaujina su Brita
nija derybas dėl naftos.

Tuo tikslu D. Britanija siun 
čia į Teheraną specialią komi
siją, kuri atnaujins dėl naftos 
derybas.

Reikia pastebėti, kad Turki
ja su Graikija tariasi dėl įsto
jimo į Atlanto pakto valstybių 
tarpą.

Amerika, nežiūrint dery
bų, ginkluojasi.

Ir, anot JAV valstybės vyrų, 
Amerika nenustos stiprinusi 
save» ir Europos saugumo.

Įdomus yra jų pareiškimas, 
kad Amerika dabar turi naują 
atominę bombą, kuri yra tai
koma ginti Vakarų Europai 
nuo Sovietų užpuolimo. Ta 
A bomba dar nesanti niekur 
panaudota, bet esą žinoma, kad 
ji yra gera apsigynimo prie
monė.

Trumanas už ginklavimąsi.
250 metų Detroito sukaktu

vėse Trumanas pasakė progra
minę kalbą. Pirmiausia jis at
rėmė jo politikos kritikus, o po 
to išdėstė, kodėl Amerika tu
ri ruoštis karui. Jis teigė, kad 
Rusija kiekvienu metu gali pra 
dėti Trečią pasaulinį karą, ku
riam ji laiko paruoštus 4 milio 

nus kariuomenės, kurios dalį 
yra sutelkusi prie Mandžiūri- 
jos sienos ir priešais Aliaską.

Ir Achesonas palaikė Tru- 
mano prašymą paremti laisvas 
šalis 8 su puse miliardo dole
rių pagalba.
AMERIKOS PASIŪLYMAI 

IRANU IR ANGLIJAI
Harrimanas pasiūlė Iranui 

ir Anglijai dėl nagtos šitaip su

Iš TREMTIES VEIKSNIŲ
Pasižadėjau visiems Pasau

lio lietuviams duoti, nors ret
karčiais, žinių apie_ didžiuosius 
tremties veiksnius per „Nepri
klausomą Lietuvą" ir savo žo 
dį tesiu.

Tiesa, pas mus tremtyje yra 
nuomonė, kad tiktai dviejuose 
laikraščiuose visame pasaulyje 
galima rasti tiesos krislų, tai 
Clevelando „Dirvoje“ ir Mont 
realio „Nepriklausomoje Lietu 
voje“. Bet yra kaikuris skir
tumas: „Dirva" yra srovės laik 
laštis. Jis viską patiekia savo 
požiūriu, o „Nepr. Lietuva“ ne 
srovinis, —todėl jame dau
giausiai objektyviai galima teik 
ti žinų ir faktų.

Kai kam tas nepatinka, bet 
palikti lietuvius be kiek nors 
platesnės informacijos, ypač 
kai čia kyšo labai didelių įsi
vaizdavimų, būtų nesupranta
ma. Ypač įdomių žinių dabar 
yra VLIKe ir už jojo.

Paskutiniu laiku
Tremties centre vyksta di 
dėlės srovinės varžytynės.

Nors VLIKas, kaip žinoma, 
nedidelis organas, bet jame ko- 
vos vyksta atvirkščiai propor
cingai jojo dydžiui. Kaip DB 
parlamente — net su interpe
liacijomis.

Kaip žinoma, čia prieš kiek 
laiko buvo susidarę du lygūs 
blokai — po 5 narius: vienoje 
pusėje KD blokas, kitoje — 
visi kiti. Taip buvo susidariu 
si „pusiausvyra *. Bet dabar, 
kai Chikagos „N" pasirodė, 
tikrai sakant nelaiku ir iš vi
so — nereikalingai, o kai kas 
spėja — tyčia, straipsnių seri
ja, — KD blokas pradėjo „li
beralinio bloko” skaldymą ir, 
deja, atsiekė tūlų pasekmių. Vi 
si tremtiniai atsidėję sekame 
šią fermentaciją.

Paskutiniu metu
ši fermentacija buvo nu
stelbusi net derybų eigą 

su Diplomatijos šefu, 
kurio titulo VLIKo „Juridinė 
komisija“, sako, Konstitucijo
je neradusi. Tie dalykai jau
dina ne vien veiksnių sferas, 
bet ir tremtinius, kuriuos ži
nios įvairiais kanalais vis dėl
to pasiekia.

Dėl derybų su Diplomatų 
šefu, tur būt, jau skaitėte El
tos pranešimą. Žinoma, tai yra 
tiktai užuomazga, nes, kaip ži
noma, derybų tęsinys netrukus 
numatomas artimoje ateityje. 
Derybos, kiek girdėti, vykstan 
čios labai įdomiai. Tačiau mes 
joms neužbėgsime už akių, 
nors jose pastebima ir sensaci 
JŲ-

Tiesą sakant, Veiksniai dir 
ba galvatrūkčiais. Darbas nėr 
vingas ir nelengvas, v

VLIKo pirmininkas
M. Krupavičius serga

ir gydosi Wiesbadene, prie 
Reino. Todėl svarbesni VLIKo 
posėdžiai turi vykti Wiesbade

sitarti: Naftos šaltinius Iranas 
nusavina ir eksploatacijos pel
ną pasiima sau ; Šaltiniams nau
doti sudaroma nauja Irano, D. 
Britanijos ir JAV bendrovė; J 
AV Iranui duoda 45 mil. dole
rių; Iranas stiprina savo kari
nę galią ligi pusės miliono ka
riuomenės. Bendrai planas pri 
imtas ir detales jo aptars de
rybų komisija.

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES 

ne, o ten ne visi VLIKo nariai 
gali nuvykti. Atsiranda tokių 
gudrių, jog taip suplanuoja po 
sėdžius, kad kai kurie nariai 
juose negalėtų dalyvauti. To
kiais atvejais padaromi „netikė 
ti“ nutarimai, kaip kad nese
niai atsitiko. Tai liečia tris ka
riškius, bet apie tai kitą kar
tą.

Amerika gali laukti TF 
valdytojo.

Jis turėjo jau būti Ameriko
je, bet reikalai, kaip an'ksčiau 
sakyta, susipainiojo, įklimpo 
Vilkiniuose verpetuose ir ta 
kelionė atidėta, gal ligi rugpjū
čio pabaigos, o gal iki rugsėjo 
pradžios.

Šiomis žiniomis, kurios, de
ja, nepasižymi dideliu aišku
mu, turėčiau ir baigti šį trum
pą pranešimą. Turiu pastebė
ti, kad šis metas labai nepalan
kus didesniam aiškumui. Aš ir

^(==--=3C  ~y~" 1 3t ' U—  H~'-  K ==>

DUONOS VARGAI BERLYNE
Berlyne duonos vargai

Prieš kurį laiką rytinė zona 
panaikino duonos korteles. Ke 
lis mėnesius duonos užteko, 
bet dabar vėl stovi eilės prie 
kepyklų. Ji tiekiama vien sek
torių pasėniuose esančioms 
valst. Handels-Organisation 
parduotuvėms. Komunistai 
duonos stokos kaltę verčia „va 
karų sabotažininkams“, kurie, 
girdi, slaptais kanalais duoną 
išveža į vakarinius sektorius ir 
ten sunaikina. . .

Išskyrus duoną, miltus, bul
ves (jų vistiek nėra), sėtinius 
barščius ir svogūnus, kiti mais 
to produktai racionuoti. Bet 
valst. krautuvėse visus maisto 
produktus pradavinėja laisvai: 
1 kg sviesto — 24 markės, 1 kg 
pigiausios dešros 16 markių, 
1 1. pieno — 2 markės, 1 kg kv. 
miltų — 1,7 m., 1 ,kg duonos 
0,60. Tekstilės dirbiniai par
duodami laisvai, bet ir jų kai
nos vietiniams darbininkams 
nepasiekiamos. Pora menkų 
batų — 130—150 markių. Dvi 
račiai, foto aparatai, radijas, pa 
skutinėm savaitėm vis mažiau 
pasirodo.
Kas ruošia Lietuvai enkavedis 

tų šnipus.
Melnikaitės vardo partinio 

auklėjimo mokyklos vedėjas 
Moleinov'as turėjo progos pasi 
džiaugti, kad mokykla spėjo pa 
ruošti 1000 „sąmoningų socia
lizmo darbininkų“. Moleinov* 
as vienas iš tų, kurie Lietuvo
je jautėsi, kaip toj dainoj: 
„Pod nebom litovskoj tėlvynė, 
gde seimas tancujet su/ktinį, 
gde vedrami chleščet degtinė,— 
tam ruskomu bratu gerai! 
Iš Berlyno Kremliaus į tremtį.

Inžinierius Grigorij Klimov 
savo tėviškėj pradėjo abejoti 
tenykščiu režimu ir juo šlykš-

— Portugalijos prezidentu 
liepos 22 d. ištintas gen. Fran 
cisco Craveiro Lopes.

Rinkimuose buvo leista iš
statyti tiktai vienas kandida
tas.

— Argentinos teismas už 
nusavintą „L. Prenza“ nutarė 
iš valdžios paimti bendrovės 
naudai $ 1.366.915.

pats dėl ligos dar nespėjau tiks 
bau įeiti į vėžes, todėl pasiža
du žinių kiek vėliau daugiau pa 
siųsti, kai tiktai tas ar kitas 
klausimas ims aiškėti.

Diplomatinės smulkmenos.
Mus nustebino Eltos komu

nikatas apie tūlo mūsų tautie
čio priėmimus pas Skandinavi 
jos karalius. Privačioj žinios 
yra visai kitos: su Švedijos ka 
ralium buvo pasisveikinta vie
nos parodos metu; su Norve
gijos karalium buvo pasimaty
ta kaip su senu pažįstamu, bet 
ne oficialaus vizito metu; su 
Danijos gi karalium visai netu 
reta pasimatymo. Mus, trem
tinius, domina klausimas, ko
dėl Elta tokias žinias skelbia? 
Juk iš to naudos jokios.

Beje, mes dabar laukiame 
VLIKo derybų su Dipl. šefu, 
kuris dabar turi pasirodyti kaž 
kurioje Europos vietoje.

(hlj).

LĖKTUVU IŠ BERLYNO.

tėtis. Į Voketiją atvyko kap 
nugalėtojas ir ėjo vyr. inžinie 
riaus Karlshorst’e, Sov. kari
nėj administracijoj, pareigas. 
Po ilgesnio laiko didėjančių 
konfliktų sąžinė nepakėlė ir 
Klimovas pasirinko tremtį. 
I remty aktyviai įsijungė ko
von prieš stalinizmą.

Berlyne įkurtam „Vokiečių- 
-Rusų Draugiškumo“ sambū
ry inž. Klimov'as pareiškė, kad 
rusus stebino vokiečių, gyveni 
mo lygis ir technika, atvykus 
į Vokietiją. Bet to maža. 
„Mus įspūdžiai pribloškė, kai 
mes pajutom asmenybės padė 
tį valstybėj. Čia žmonės nepa
lyginamai daugiau turi nei so
vietiškoj sistemoj, — kalbėjo 
Klimov'as; „čia žmonės turi 
tai, kas išreiškiama žodžiu 
„laisvė“.

Klimov'as save išimtimi ne
laiko. Rusų okupacinės armi
jos dauguma, jo žodžiais, nu
siteikusi prieš viešpataujantį 
režimą. Jieškoma kontakto su 
vokiečiais, bet už tai gręsia 10 
metų prievartos darbų. Bet 
rizikuojančiu netrūksta.

Alg. V.

EGIPTAS PRIEŠ D. 
BRITANIJĄ

Egipto užs. reikalų min. Din 
pareiškė, kad tol, kol D. Brita
nija neatiduos Sueco Egiptui, 
tol Egiptas neturės su D. B. 
santykių.

INDIJOS KIVIRČAS SU 
PAKISTANU

Bręsta Indijos su Pakistanu 
grumtynės, dėl Kašmiro. Abi 
šalys mobilizuojasi ir susitarti 
taikiu būdu negali.

— Liepos 22 d. mirė Pran- 
nūzijos maršalas Petainas.

Be Shermano

Kai kurie Vašingtono ste
bėtojai pranašauja, kad po 
adm. Shermano mirties vėl ga 
linti atsinaujinti senoji kova 
tarp laivyno ir karo aviacijos. 
Kaip žinoma, miręs admirolas 
yra buvęs vienas iš pagrindi
nių planuotojų ir šalininkų, 
kad visos ginklų rūšys būtų 
sujungtos vienalytėn gyny-
bos ministerijon. Neseniai se
ni priešingumai iškilo vėl aikš 
tėn, kai laivynas pareikalavo 
naujų lėktuvnešių, o karo avia 
cija pateikė milžiniškus išplė
timo planus.

Shermanas ir Ispanija

Tai nebuvo plačiai žinoma, 
tačiau adm. Shermanas buvęs 
parinktas derėtis į Ispaniją dėl 
bazių todėl, kad jis yra buvęs 
gana šiltuose santykiuose su 
gen. Franco. Tuo metu, kai 
adm. Shermanas vadovavo JA 
V Viduržemio karo laivynui 
(1947—49 m.) admirolo žmo 
na ir dukra gyveno Madride ir 
dažnai naudodavosi Franco jo
dinėjimui skirtais arkliais. 
Shermano žentas tada buvo J 
AV karo laivyno attache pa 
dėjėjas Madride. Shermanas ne 
oficialiai, yra lankęsis Madri
de ir vieną kartą gynybos rei
kalais yra kalbėjęs su Franco.

Mes sučiupome vieną
JAV karo aviacijai pavyko 

sugriebti nušautojo rusiškojo

— Lenkų spauda skelbia, 
kad birželio 10 d. Varšuvoj bu 
vo pasikėsinimas nužudyti Ro- 
kosovskį, bet jis išliko gyvas.

PABĖGĘ PER BALTIJĄ 
LIETUVIAI GAVO TEISES

Sovietų atstovybė Stockhol- 
me reikalavo tris pabėgusius iš 
laivo lietuvius išduoti, bet Šve
dijos vyriausybė jų neišdavė, 
ir jiems suteikė prieglaudos 
teisę.

EUROPOS PINIGAI PLAU 
KIA Į KANADĄ

Padidėjusi suma europietiš
kų pinigų plaukia į Kanadą kai 
po investicija į industrijos fab
rikus ir vertybės lakštų pirki
mą.

Šveicarija, atrodo, yra di
džiausia pirkėja šito kapitalo. 
Neseniai buvo pranešta, kad 
šveicarų bankų korporacija, di
džiausias komercinis bankas 
Šveicarijoje, išplės savo veiki
mą į Kanadą; kitas šveicariš
kas bankas, the Credit Suisse 
of Swizerland, neseniai atidarė 
savo skyrių Kanadoje.

Taipogi pastebima, kad di
desnė dalis europietiškų pini
gų eina į manufaktūros fabri
kų konstrukciją. Pavyzdžiui, 
vienas $ 5.000.000 vertės maši
nų fabrikas yra statomas New 
foundlande su šveicarišku ka
pitalu.

— Liepos 16 d. Belgijos ka
ralius atsisakė sosto, kurį už
ėmė įpėdinis Baudoin, 21 metų.

— JAV susitarė su Prancū
zija dėl 5 oro bazių šiaurinėje 
Afrikoje, Moroke.

— Indijos Ikariuometė per 
pusmetį jau trečią kartą buvo 
peržengusi Nepalo sieną ir pa
dėjo valdžiai numalšinti suki
limą, liepos 15 d.

MIG-15 naikintojo esmines da 
lis. Drąsus žygis buvęs įvyk
dytas aviacijos žvalgybos vie
neto, nuvykusio toli už priešo 
pirmųjų fronto linijų ir išmon
tavusio nušautąjį MIG. Tai 
įgalinę gen. Vandenbergą 
prieš Kongresą taip aiškiai kai 
bėti apie rusų sprausminių nai 
kintojų variklių savybes.

Gynybos ministerijos
laimėjimas

Derybų pradžia su Ispanija 
reiškia, kad laimėjo gynybos 
ministerija prieš užsienių rei
kalų. Brtianijos sutikimas, 
kad ir Graikija ir Turkija bū
tų įjungtos į Atlanto Pakto rė
mus taip pat yra gynybos 
triumfas. Esą užs. reikalų mi 
nisterija dėl buvusių nuomonių 
skirtumų su Europos sąjungi
ninkais, šiuose klausimuose bu 
vo linkusi žygiuoti lėtesniu 
žingsniu. Gynybos ministeri
ja, skatinama laivyno, spaudė 
už derybų pagreitinimą. O ga 
lutinai gynybos ministęrijos 
pažiūra laimėjo Tautinio Sau
gumo Taryboje.

Laikas lemia
Laikas yra buvęs pats lem

tingiausias veiksnys, kodėl JA 
V taip spaudė dėl atramos taš
kų Ispanijoje; reikės nemaža 
dienų, ligi Ispanijos aerodro
mai ir uostai galės priimti Ame 
rikos laivus ir lėktuvus. Ne
reikia pamiršti, kad šie laivai 
ir lėktuvai yra didžiausi pašau 
lyje. Pagal goriausius spėji
mus reikės bent pusmečio ligi 
tai bus pakankamai sutvarky
ta. Wašingtonas nei kiek ne
abejoja, kad Franco bus Va
karų pusėje, jeigu kiltų visuo
tinis karas, tačiau niekas ne
nori laukti šešių mėnesių, li
gi Ispanijoje būtų galima iš 
kelti .koją. Manoma, kad Is
panijos aerodromų kilimo ta
kai būsią pailginti iš 5.200 pė
dų (apie 1,7 km) ligi 8.000 pė 
dų (2,7 km), kas įgalins iš jų 
kilti ne tik sunkiuosius bom
bonešius, bet ir greituosius 
sprausminius naikintuvus.

Už uždangos
V. Vokietijoje gyveną buvę 

vokiečių Wermachto planuoto
jai mano, kad naujuosius rusų 
sprausminius naikintojus žy
mia dalimi pagaminti prisidė
jo kai kurie vokiečių bolševi
kų pavogti avioinžinieriai. Ti
kima, kad Siegfried Guenther, 
buvęs garsiųjų vokiečių Hein- 
kel aviofabrikų vyriausias pla 
navimo ‘viršininkas, kurį prieš 
karo galą pagrobė rusai, taip 
pat jiems dirba.

Dabar esanti gera proga per 
kelti komunistų centrinę iš Bu 
karešto į Vieną. Viena geriau 
tinkanti Kominformui savo ge 
ografine padėtimi.

Tolimas žingsnis
Šaltojo karo psichologinei 

ofenzyvai vesti prieš Sov. Ru
siją, yra parengtas dešimtme
čio meistriškas projektas ir 
naujoji Psichologinės Strate
gijos Taryba. Greičausiai, šios 
Tarybos pirmasis uždavinys 
būsiąs Rytų Europos išlaisvi
nimas.

Taip pat ir Indokinija
Prancūzai ir indokinai kuo 

ramiausiai. įieško taikos jaus
tukų, panašių, 'kokie dabar 
vyksta Korėjoje. Jaučiama, 
kad maisto trūkumas raudonų
jų srityse galįs priversti juos 
būti sukalbamais.

/ Lietuvos '
! naci 'natine
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į TAUTIEČIUS!
takte su „NL“ administrato
rium p. G. Rukšėnų. Liepos 
mėn. 18 d. išrinktoji komisija 
susirinko posėdžio, kur ir bu
vo išdirbtas smulkesnis darbo 
planas ir 
pinamos 
kraštui.

Š. m. liepos mėn. 7 dieną 
specialiame KLCT-bos plenu
mo posėdyje buvo svarstomas 
svarbus šio meto „N. Lietu
vos“ stovio reikalas. Dabar, 
kada laikraštis apgyvendintas 
nuosavose patalpose, kada 
spausdinamas nuosavoje spaus 
tuvėje, atrodo, jau padarytos 
visos sąlygos geriasniam ir už 
tikrintam tarpimui. Bet taip 
nėra. Laikraštį išlaiko jo skai
tytojai. Juo skaitytojų skai
čius gausesnis, juo laikraščiui vykdyti šiuos punktus: 
augimo sąlygos palankesnės. 
Šiuo metu „NL“ turi jau nema 
žą savo nuolatinių skaitytojų 
šeimą. Bet žinant, kad Kana
doje apytikriai gyvena 20.000 
lietuvių, yra aišku, kad dabar
tinis „NL“ skaitytojų skaičius 
yra permažas. KLCT vispu
siškai išnagrinėjusi esamąją pa 
dėtį ir prieš akis turėdama pla 
tų ateities veikimo lauką, pir- 
ju žingsniu užsimojo panaudo
ti visas galimas priemones, pa 
kelti „NL“ skaitytojų skaičiui. 
Taipgi norima veikti taip, kad 
kiekvienas „NL“ skaitytojas 
taptų ir tiesiogiu šio laikraščio 
ir leidyklos savininku. Tai bū 
tų galima įvykdyti taip, kad 
kiekvienas laikraščio skaityto
jas taptų ir „NL“ bendrovės ak 
cininjku (šėrininku). Tuo bū
du būtų galima sumoderninti 
dabartinę turimą spaustuvę ir 
rimtai pasiryžti eiti prie dien
raščio leidimo Kanados lietu
viams. Kad tai būtų galima 
„NL“ bendrovės akcininku ( 
įvykdyti, rodo skaičiavimai.

KLCT yra rimtai pasiryžusi 
naujiems ir dideliems uždavi
niams. Kad darbas būtų varo 
mas pirmyn negaištant, KLCT 
plenumas iš savo tarpo išrin
ko centrinę komisiją, kurios už 
davinys apjungti visą Kana
dos žemyną, įsteigus kiekvie
noje lietuvių kolonijoje „NL“ 
rėmėjų būrelius. Būreliai rū
pinasi laikraščio paskleidimu medžiagą, 
plačiai visų lietuvių tarpe.

Kad darbas būtų nuoseklus 
ir negaištant pradėtas, KLCT 
iš savo narių išrinko komisiją 
trijų narių sąstate: J. Parojaus, 
J. Kardelio ir L. Girinio. Ko
misija veikia nuolatiniame kon 

_______ _ „ _ _
P-LĘ GENUTĘ NARBUTAITĘ «

h ir *
p. JONĄ MIGLINĄ,

sujkūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir daug $ 
f* laimės linki J!

Milana ir Albertas Joneliai.

išleistos žemiau tal- 
instrukcijos visam

Instrukcija.
KLCTarybos „NL“ rėmėjų 

centrinis komitetas kreipiasi į 
Jus ir prašo negaištant pradėti

„NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS“ SPAUDOS BEND 
ROVĖS VISUOTINAME SU 1RINKIME PAS1KLASIUS.

Liepos 7 d. įvyko V. Lasal- 
lėje, Royal Scouts klubo pa
talpose „NL“ spaudos bendro
vės visuotinis šėrininku susi
rinkimas. Jame dalyvavo 39 
asmenys, kurie buv_o įgalioti 
atstovauti 277 įvairiose Kana 
dos ir JAV vietovėse gyvenan
čius šėrininkus.

Susirinkimas buvo svarbus 
□augeliu atžvilgių, nes buvo 
renkama nauja valdyba, buvo 
duotas platus ir išsamus pra
nešimas visais bendrovės rei
kalais, buvo svarstoma daugy
bė naujų pasiūlymų irsumany 
mų.

Iš valdybos narių praneši
mų paaijkėjo, kad bendrovė 
nuo savo įsikūrimo pradžios 
iki 1951 m. liepos mėn. 7 die
nos yra pardvausi 758 šėrus. 
Vien tik paskutiniosios valdy
bos kadencijos metais, (t. y. 
maždaug paskelbus vajų „NL“ 
namams statyti), buvo parduo 
ti 234 šėrai.

„NL“' Bendrovės pajamos 
pereitais metais siekė 5.820,96 
dol., kurių stambiausias pozici 
jas sudaro: 2.340,00 dol. už par 
duotus šėrus, 2.000,00 dol. pa 
skola, gauta iš p. Stanulio „N. 
L.“ namo statybai vykdyti, 
300.00 dol. pusmečio ųuoma 
už patalpas, gauta iš „NL“ laik 
raščio, 900.00 dol. 1948—1949 
metų balanso skirtumas ir ke
lios smulkesnės sumos iš kito
kių šaltinių.

Išlaidų per tą patį laiką ture 
ta 5.737.00 dol., kurių stam
biausią poziciją sudarė 4.246, 
22 dol., išleisti namo statybos 
reikalams, 900,00 dol. paskola 
„NL“ laikraščiui, apie 326,00 
dol. mašinų remonto išlaidų ir 
kitos smulkesnės išlaidos.

Labai įdomų ir detalų pra
nešimą padarė „NL“ sp. b-vės 
aktualiais reikalais valdybos 
reikalų vedėjas G. Rukšėnas. 
Didesnė jo pranešimų dalis lie 
tė, savaime suprantama, nuo
savo „NL‘ ‘ sp. b-vės namo sta
tybos reikalą.

Vienas iš didžiausių sunku
mų, kurį „NL“ b-vės Valdybai 
teko nugalėti, sako p. Rukšė
nas, buvo lėšų statybai trūku
mas, nes šėrų nepavyko iš
platinti tiek, kad iš jų susida
riusieji pinigai pilnai būtų pa-

1) Kiekvienoje didesnėje ar 
maežsnėje lietuvių kolonijoje 
iš „NL“ platintojų ar skaity
tojų vienas ar keletas asmenų 
imasi iniciatyvos sudaryti „N. 
L.“ rėmėjų būrelį.

2) Susidarius bent trims na 
riams, pranešama centrui apie 
vietovės būrelio įsteigimą.

3) Būrelio narių skaičius ne 
ribojamas. Tikima, kad skaj. 
tlingesniame būrelyje ir dar
bas bus našesnis.

4) Vietovėse, kur yra „NL“ 
laikraščio platintojų, pirmoji 
iniciatyva pavedama jems ir 
prašoma juo veikti.

5) Susidarius didesniam bū
relio narių skaičiui, demokratiš 
kai reikami pirmininkas, sekre 
torius ir kasininkas.

6) Pagrindinis būrelio tiks
las — savo kolonijoje platinti 
„NL“ ir „NL“ bendrovės Še
rus. Sekmingesniam darbui 
vietovė paskirstoma rajonais, 
o rajonai paskirstomi atski- 
liems rėmėjams net gatvėmis, 
kad lengviau būtų tautiečius 
aplankyti butuose ir pasiūlyti dengtų būtiniausias statybos 
užsiprenumeruoti „NL“ ir įsi- išlaidas. Iš šios sunkios padė- 
gyti „NL“ šėrų.

7. Būreliai steigiami patė
viai ateičiai.

8. Kiekvienas iniciatorius, 
parašęs centrui laišką, negaiš
tant gauna smulkesnes instruk 
cijas ir kitą pradiniam darbui

Visais reikalais prašoma ra
šyti šiuo adresu:

Centrinis „NL“ Rėmėjų 
Komitetas.

7722 Georg st. Ville Lasalle, 
Montreal, P. Q.

ties „NL“ b-vę išgelbėjo ver- 
dunietis p. Jonas Staniulis, ku
ris „NL“ bendrovės namo sta 
tybai suteikė 2000 dolerių pa
skolą. (Už šį gražų jo gestą 
susirinkimo dalyviai jam išreiš 
kė viešą padėką).

Pati statyba buvo vykdoma 
prisilaikant griežto taupumo: 
buvo samdomi tik būtini spe
cialistai, o visi eiliniai darbai 
buvo atliekami talkos būdu. At 
sirado visa eilė asmenų, kurie 
savo atliekamu laiku nemoka
mai dirbo prie „NL“ namo sta 
tybos; iš jų ypatingai paminė 
tini pp. Leknickas, Vilimas, 
Kinderis, Meilutis, Kandižaus- 
kas, Jonelis (na ir žinoma pats 
pranešėjas p. Rukšėnas, kuris 
iš kuklumo savęs nepaminėjo). 
Jiems susirinkusieji išreiškė sa 
vo gilią padėką.

Su savo turimais ištekliais 
„NL“ sp. b-vė, žinoma nepa
jėgė statybos užbaigti: tuo tar 
pu tik šiaip taip pavyko įreng
ti tik pirmąjį namo aukštą ir 
artimiausioje ateityje teks dar 
galvą pasukti, kaip pastatyti 
ir įrengti antrąjį aukštą, nes 
iki 1952 metų gruodžio mėne
sio statyba turi būti užbaigta, 
(toks yra miesto savivaldybės 
reikalavimas).

Vis dėl to „NL“ laikraščio 
leidėjai lengviau atsikvėpė, kai 
po maždaug pusantro mėnesio 
trukusios statybos, jie š. m. 
apie vasario vidurį galėjo įsi
kurti nuosavame name. Ta 
proga dar kartą buvo viešai pa 
dėkota pp. Vilimams, kurie pa
kartotinai sutiko pratęsti ter
miną „NL“ išsikraustymui iš 
jų namo ir už paskutinį mėne
sį net nuomą dovanojo.

Paskelbus, kad „NL“ laik
raštis įsikūrė nuosavame na
me, iš karto šėrų pirkimas su
mažėjo. Deja, tai yra apgailė 
tinas reiškinys, nes „NL“ b-vė 
savo užsibrėžto plano dar toli 
gražu neįvykdė, gal net neįpu- 
sėjo: be 2000 dolerių skolos, 
kurią reikia grąžinti p. Staniu- 
liui, antrojo aukšto pastatymas 
ir įrengimas apytikriai dar kai 
nos mažiausiai 2000 dol. Tai
gi šėrų pirkimas būtų labai lau 
kiamas ir sveikinamas. Baig
damas savo pranešimą p. Ruk
šėnas, „NL“ spaudos bendro
vės vardu nuoširdžiai dėkojo 
visiems tautiečiams, kurie at
siliepė į „NL“ atsišaukimą ir 
parėmė savo Šerais „NL“ na
mo statybą.

Kaip jau „NL“ buvo skelbta 
„NL“ sp. b-vės v-bon buvo per 
rinkti pp. Jurkevičius, Leknic
kas ir Kardelis ir naujai išrink
ti pp. Parojus ir Knystautas; 
į rev. kom. išrinkti pp. M. Juod 
viršis, K. Andruškevičius ir S. 
Kęsgailą.

Aptariant einamuosius rei
kalus, „NL“ redaktorius p. 
Kardelis iškėlė mašinų klausi
mą, kuris šalia namų statymo 
Klausimo yra pats .svarbiau
sias. Yra pagrindo bijoti, kad 
turimas linotipas savo laiką jau 
baigia ištarnauti, jis nuolat gen 
da, o tuos sugedimus dažnai 
yra sunku greit pašalinti. Ga
lima įsivaizduoti, kokioje pa
dėtyje atsidurtų „NL“ laikraš 
tis, jei kurią dieną mašinos ne
paisomai sugestų, o’tai yra la 
bai galima.

Iš antros pusės su dabartinė 
mis pasenusiomis mašinomis 
jokiu būdu nebūtų įmanoma iš 
leisti laifkraštį didesnį negu 8 
— 10 puslapių.

Išvada peršasi pati, sako p. 
Kardelis, — reikia jieškoti lė
šų naujam (ar bent gerame 
stovyje vartotam) linotipui įsi
gyti. Naujas linotipas atsiei
tų apie 7.000 dol., o vartotą, 
pakenčiamame stovyje, gal būt 
pavyktų gauti už apie 5000. 
Inž. J. Bulota tam ir statybos 
užbaigimo reikalui siūlo para
ginti pirkti kuo daugiau „NL“ 
spaudos b-vės šėrų visus, kas 
jų dar neturi ir padvigubinti 
juos tiems, kurie šėrų jau yra 

(Nukelta į 8 pusi.)

Mielam žentui ir švogeriuiKUDŽMAI ir jo šeimai,

P. AUG. KUDZMAI, p. E. KUDŽMAITEI,
PP. RUGIENIAMS ir ŠEŠTOKAMS,

jų brangiai mamytei mirus, reiškiame gilių užuojautą.
Navikėnų šeima.

Musų mieliems kolegoms
AUGUSTINUI, VYTAUTUI ir GENEI KUDŽMAMS,
netekus Motinos, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

SVARBUS KONSERVAVIMO ŽINGSNIS VAKARUOSE
Vienas didelės grandinės Be to, lygumos buvo aria- 

svarbus narys vandens aprūpi- mos ir apsėjamos nekreipiant 
niine Kanados vakaruose buvo dėmesio į drėgmės konuervavi 

mą. Medžiai, kurie sulaiko 
vandenį, tekantį iš kalnų ir te 
ka didelėm upėm Prerijoje, bu 
vo kertami be apskaičiavimo. 
Išvada šito dalyko buvo ta, 
ikad vandens sistema buvo su
griauta ir 1930 metais preri
jos ūkininkai kentėjo nuo bai
sios sausros. Žmonės dešim
timis tūkstančių apleido ūkius 
ir jieškojo darbo miestuose ar
ba įsikūrė kitose Kanados da
lyse.

Žmonės daug mokinosi apie 
drėgmės konservavimą, arba, 
pagaliau dėmesys yra atkreip
tas į gamtos pusiausvyros reikš 
mę. Ūkininkus pamokino pa
sodinti medžius apie savo na
mus ir ganyklas; konservavi
mai ir vandens aprūpintos sri
tys yra sukurtos ir pamažu bet 
tikrai gamtos pusiausvyra yra 
atstatoma.

sudarytas St. Mary's upės už 
tvankos atidarymu Albertos 
pietvakariuose.

Ta 7 mil. dol. vertės struk
tūra, kuri yra 25 mylios į pie
tus nuo Lethbridge, yra di
džiausia pasauly užtvanka. Ta 
užtvanka sukūrė ežerą, kuris 
turi 18 mylių ilgio ir 6 mylių 
pločio ir kontroliuos 12Q.000 
akrų apdirbamos žęmės .van
dens aprūpinime.

Atidarymo ceremonijos bu
vo ypatingai spalvingos, nes 
dalyvavo indėnų grupė iš neto
limos Blood Reservation ir Ro 
yal Canadian Mounted Polici
jos 35 asmenų orkestras.

Indėnams vadovavo jų, va
das Shot Both Sides ir jis ve
dė procesiją per 2.630 pėdų už 
tvanką atidarymo reremonijo- 
je.

Ta užtvanka yra St. Mary- 
■Milk upės projekto dalis ir ji 
bus raktas milžiniškai vandens 
aprūpinimo sistemai, kuri ap
ims pietinę Albertos dalį. Prie- 
dinis darbas, kuris užsitęs atei
nančius 10 ar 15 metų, aprū
pins tolimesnius 500.000 ak
rų apdirbamos žemės vande
niu, kas sudarys Albertai arti 
1.000.000 akrų irrigacijos.

Vandens kontrolė vakarų Ka 
nadai sudarė ginčų objektą jau 
30 ar 40 metų. Prerijos lygu
mos, kurios tęsiasi nuo pietų— 
centrinės Manitobos iki Alber 
tos prieškalnyno, yra laikomas, 
kaipo „Britų Commonvųeplth’o 
grūdų aruodas“. Šimtai milio- 
nų bušelių puikiausių pasauly 
kviečių ir kitų grūdų išaugina
ma šioje srityje, kuri maitina 
neapskaičiuojamą skaičių žmo 
nių visame pasaulyje. Daug 
tūkstančių ūkininkų šitoje sri
tyje yra naujakuriai iš Centri
nės ir Šiaurės Europos arba jų 
tiesiogiai įpėdiniai.

KANADIEČIŲ KARIAMS 
GARANTUOJAMOS ANKS
TYVESNĖS DARBOVIETĖS

Kanadietis gali įsirašyti į 
ginkluotas pajėgas, tarnauti 
iki trijų metų ir tada sugrįžti 
pas savo ankstyvesnį civilinį 
darbdavį ir reikalauti tokio dar 
bo, kokį jis turėtų, jeigu jis bū 
tų buvęs visą laiką toje firmo
je.

Šita garantija yra duota Ve
teranų Benefit Akte, priimta 
paskutiniame Parlamento posė 
dyje, pirmoje vietoje apsaugo
ti Korėjos veteranus.

Ta teisė, būti vėl priimtaęn į 
tarnybą, yra išplėsta, kad kiek
vienas vyras ar moteris, kuris 
įsirašo ir tarnauja iki 3 metų.

Jeigu atleistas asmuo negali 
atlikti savo ankstyvesnes parei 
gas, tai darbdavys turi jį pri
imti į tinkamiausią turimą tar
nybą, kurioje jis dirbti galėtų.

P. PETRĄ STYRĄ «
* ir Ž

p. ALBINUTĘ VIZGIRDAITĘ, g
sukūrus lietuviškos šeimos židinį, širdingai sveikinu. «

AL _ -y • v»J. Naruševičius.
■’J Rodney, Ont. «

Musų skyriaus revizijos kom. pirmininką poną

AUGUSTINĄ KUDŽMĄ,
jo mylimai mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučiame

Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
Montrealio Skyrius.

Pruseika už Baltarankius.
..Pruseika „Vilnyje“ pasisa
ko prieš „juodarankius“. At
seit, jis palaiko „balatrankius“. 
Ar gi ne juokdariai tie „pro
gresyvieji“?

Akcinė... kooperacija...
. .Amerikos lietuviai bolševi
kai išgalvojo naują bendro
vės rūšį — Akcinę kooperaci
ja • •

Tai grynai bolševikiškas iš
radimas. Tiktai. .. jų tėvelis 
Stalinas vis dėlto papūs ūsus, 
sužinojęs apie „akcinę koope
raciją“. . . Kaip gi galima pra
lenkti „visų tautų vadą“?

Ką Maskva davė Kinijai.
Tai kalusimas, į kurį nesun

ku atsakyti pasižiūrėjus į Ki
nijos delegaciją, vykstančią de 
rybų dėl palaiubų Korėjoje. 
Aiškiai matyti, kad Maskva Ki 
nijos komunistams 
plačiausius antpečius. 
Kinija iš Maskvos visdėlto 
vo...

O čia Mizara „Laisvėje“ 
ėmė ir išsiplepėjo. Jis nepa
prastai patenkintas, kad, anot 
jo, arabų nacionalsitai užmušė 
Transjordanijos 'karalių Abdul 
lah, Irano premjerą Razmarą 
ii tt. Mizara skaičiuoja užmuš 
tupsius Maskvai nepalankius 
asmenis ir džiūgauja. Tiesa, 
tai yra visiškai teisinga, bet. . . 
ne pagal generalinę Stalino li
niją, kuri reikalauja slaptai 
dobti, o viešai tą dobimą smerk 
ti.

Tikrai — melagiai... .
„Laisvė“ baisiai įtūžusi ant 

Brazilijos laikraščio „Žinių“, 
kad jos aprašė faktą, jog tūlas 
pilietis, panorėjęs išvykti Lie
tuvon, kreipėsi į Sovietų konsu 
lą, kuris sutiko jam duoti vizą 
tiktai tuo atveju, jeigu jis Ru
sijai užrašys savo namą... Už 
tai „Žinias“ bolševikas vadina 
fašistinėm ir meluojančiom.

Bet į Montrealį dabar sugrį
žo iš sovietų jugoslavai, kurie 
vykdami į „rojų“ buvo para
ginti pasiimti visokių mašinų, 
likviduoti nuosavybę. Girdi, są 
vietuose jūs viską gausite. 
Bet.. . . nuvykę jie een nieko 
nematė, kaip ir savo ausų, o 
sugrįžę pliki, dabar vaikščioja 
aplink savo turėtus namus, ku 
riuos išvykdami pardavė, ir rau 
da...

O kad daugiau tokių „mela
gių“, tai Kanada būtų viena 
laimingiausių šalių pasaulyje.

Maudrapypki*.

mo Miglino, „Vietoje atsaky
mo“, tenka pakartoti jo posa
kį: „Vokiečių okupacijos me
tais, tiesa, dabartinis TREM
TIES redaktorius dirbo skir
tingą darbą, negu Kardelis“. 
Kardelis sutinka su tuo ir į „Tė 
viškės“ redaktoriaus laurus 
pretenzijų nereišįkia.

Bet, bendrai, kai dėl to, jog 
„NL“ per neapsižiūrėjimą, 
(dėl kurio p. S. Migliną atsi
prašė), po vienu perspausdin
tu rašiniu nepadėjo TREM
TIES inicialo, eiti nagrinėti ži 
nomu metodu ligi kelių kartų, 
yra perdaug. Pagaliau, reikia priešus pagrobti, šaligatvyje, 
atsiminti etikos ir estetikos 
bent minimalius principus.

_ _ Tenka apgailestauti, kad dėl ti, bet viešai jie gi — avinėliai
skaldyti, gal kažką „išimti iš jį. Ką gi, matyt tas Kardelis tokio menkniekio iškyla „aud- nekalčiausi, taikos balandė- 
apyvartos“, gal kažką sudrums to vertas.. Taigi, anot p. Si- ra šaukšte vandens“. liai.. •

ti. žodžiu — ne be specialaus 
tikslo. Veikiama pagal se
niai išbandytą taisyklę — „Di
vide et impera“ — Skaldyk ir 
valdyk.

O kai „NL“ turi savo kelią, 
tai tiems pp. V. V. ir nepatin
ka. Todėl „Draugas“, metęs 
abejojimą keliantį šūkį, su V. 
V. ir jo giminės žmonėmis ir 
bando klaidinti žmones. . . Bet, 
ar kasdami duobę kitiems, į ją 
neįkris jie patys. ..

SAVO KELIAIS...
O kai dėl Lietuvių Rezisten 

cinės Santarvės, tai labai gali
mas dalykas, kad viename iš 
artimiausių „NL“ numerių ga
lėsite paskaityti pačios tos San 
tarvės pirmininko pasisakymą 
(jūsų iššaukiamą), tada ir ga 
lėsite spręsti apie ją plačiau ir 
išsamiau.

Viena dar galima pastebėti, 
_ ‘ visu savo 

svoriu užgula „Nepriklauso
mą L,ietuvą“, tai galima tvir
tai spėti, kad jau yra daroma „Tremtyje“ tūlam bevardžiui 
kažkuri akcija: gal ką nors su Kardeliui pavedė visą vedamą-

Tūlas asmuo, pasirašęs ini
cialais „V. V.", liepos 23 die
nos „Drauge“ klausia: „Kur 
eina „Neprijkl. Lietuva“?“.

Atsakymas trumpas ir aiš
kus: Ji eina KLCT nužymė
tais visų dorų lietuvių keliais 
— telkti visas lietuviškas jė
gas lietuvių tautai išlaikyti, 
kilti ir Lietuvos laisvei iško
voti, ir dėlto nebijoti pasakyti kad 'kai „Draugas“ 
visokiems kam reikia, ar 
jie būtų asmeninio, partinio, 
ar religinio pobūdžio, tiesos ir 
atviros teisybės žodį, nežiūrint 
to, kur Jie bebūtų ir kokias pa 
reigas turėtų.

VIETOJE ATSAKYMO
Ponas Simas Miglinas

davę. .. 
Taigi, 

ga-

Komunistai patenkinti 
žmogžudystėmis.

Tiesa, tai yra visiškai natū
ralu, nes komunistui užmušti 
žmogų lengviau, negu musę. 
Bet visiškai iš to džiaugtis, 
kaip tą daro „Laisvėje“ Miza- 
ra, tai ne pagal komunistinę 
stailą. Komunistai gali savo

prisitaikę, „netikėtai“ suvaži
nėti, pagaliau, rūsy nukankin
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Tęsinys iš praėjusio n-rio 
Lietuvių eilės vis labjau retėja.

Kaip jau minėjau, rusai dau
gumoj. Kas iš lietuvių dar ir 
laikosi, tai tik žemesnėse vie
tose. Kad ir kaip pataikautų, , 
bet rusas vistiek ės, ės ir lie
tuvį iš tarnybos išės. Kaip pa
vyzdį, suminėsiu vieną atsiti
kimą. „Gostorgo“ skyriuj 
Klaipėdoj dirbo lietuvis vedė- • 
ju. Tikrino kasą ir surado ke ■ 
lių rublių trūkumą. Vedėjas i 
pateko į teismą, o iš jo pen
kiems metams į kalėjimą. Lie- 
tuvį pakeitė rusas, kuris už 
trumpo laiko dingo su dviem 
rnilionais rublių. Vėl revizijos. 
Besikrapštydamos suranda, kad 
lietuvis jokių išeikvojimų nepa 
darė. Iš kalėjimo paleido, bet 
į tarnybą negrąžino. Po šio vi 
sas miestas šnibždėjo, kad lie
tuvį už kapeiką norėjo penkis 
metus kalinti, o rusas dviem mi 
lionais, matyt, ir teisingumo įs 
taigas galįs papirkti.

Lietuvių išmestų iš tarnybų 
ir fabrkių pilna. Jie neturi jo
kios vilties darbą gauti. Tas 
gali stebinti, bet niekur šian
dien Vokietijoj tokio nedarbo 
nerasite, kaip Lietuvoj. Teisy
bė, valdžia oficialiai skelbia, 
kad bedarbių nėra, yra tik „dar 
bo jieškančių“. Blogiausia, 
kad iš darbo pašalinus vieną, 
neužilgo tas pats ištinka ir vi
są šeimą ir net paliestojo gi
mines. Šių žmonių vargo ne- 
išpasakysi. Negeresnėje padė
tyje yra seneliai ir visoki inva
lidai. Niekas jiems pensijų ne 
moka, nors tuo reikalu yra įs
tatymas, bet, kaip ir visas Ru
sijos gyvenimo rojus, visa vien 
popieriuj. Net ir tokie rusai, 
buv. karo invalidai, jokios pen 
sijos negauna. Jie šliaužioja 
Klaipėdos gatvėmis ir, atkišę 
kepures ar rankas, apnuoginę 
sužalotą kūno dalį demonstruo 
ja praeiviams, tokiems pat el
getoms.

Apie lietuvius kalbant, nori 
si priminti, kad ir „prezidento“ 
Paleckio vardas komunistu tar 
pe visai nusmuko. Jis, sa/;o, pa 
rašės knygą ir joje prašovęs 
pro šalį. Tai kad užsirūstino 
komunistai, kad pradėjo kėdėn 
ti, ir dabar jau visi gatvių šla
vikai kalba, kad, gal, neužilgo 
sulauksią naujo brigadyro — 
Justino.

Arši kova už duonos kąsnį.
Kad geriau supratus, kaip 

tenka kovoti už duobos kąsnį, 
suminėsiu keletą uždarbių ir 
kainų. Darbininkai uždirba 
nuo 200 iki 500 rublių, bet pa
skutiniųjų jau labai maža. Bu- 
chalteris gauna 600 rub., kasi
ninkas —■ 400. Yra ir po 5.000 
uždirbančių, bet tai jau toki, 
be kurių verkiant neapsieisi. Iš 
kiekvieno dirbančio į metu\ vie 
no mėnesio algą nutraukia 
„valstybinei paskolai“. Dabar 
kainos; Duonos kg — 2 rub. 85 
!kap., kvietinės—3 rub. 50 kap. 
Sviesto kg. valstybinėj krau
tuvėj — 48 rub., turguj — apie 
36 rub. Dešra — 12 — 30 rub. 
Dauguma minta kepenine deš
ra, kurią specialiai gamina už 
7 rub. Ją rusai vadina zima- 
gorskaja“. Degtinės 1 — 45 
rub., bet ji pardavinėjama po 
šimtą gramų. Bateliai brezen
tiniai, smaigaliai odos ir gu
mos padai — 78 rub. Tai pa
tys pigiausi. Auliniu batų po
ra — 700—800 rub. Buto kva 
dratinis metras — 4 rub., dvi
ratis. vokiškas „Mifa“ markės 
— 780 rub., žaislų lėlė — 30 
—100 rub., automašina važiuo
ti km — 2 rb., už „miesto ri
bų“ — 4 rub., benzino 1—2 
rub. Iš stoties iki Kūlių vartų 
autobusu važiuoti — 60 kap. 
Tokios kainos verčia darbinin
ką ir jo šeimą badauti arba 
vogti eiti.

Visos prekės gaunamos, bet 
jei atpigintų, tai nė dešimtą da 
lį negalėtų patenkinti. Galima 
pirtkti ir automobilį, bet reikia 
įrodyti, iš kur pinigai gauti. 
Viena rūšis, rodos, „Moskvič“, 
parduodama už 6000 rublių. 
Galima ir žemės samdytis, bet 
vienas ha kainuoja metams 
1800 rublių ir dar pašalinių mo 
kesčių. Pernai valdžia paskel
bė, , kad statys namukus ir 
pardavinės darbininkams. Už 
2-jų kambarių su vonia medinį 
namelį — 12.000 rublių. Nusi 
mokama po 60 rublių į mėnesį. 
Ir kai kas susigundė. Vos ap
sigyveno, o komisijos iš pas-

LIETUVA DABARTINIU METU
ir

neišvengiamai gauna pasiūly
mą pirma įsirašyti į MOPR'a, 
o po to jau ir į kompartiją. Kas 
atsisako, laikomas „liaudies 
priešu“, tam jau ruošiamas bi
lietas — „putiovlka“ — į Sibi 
sisveikino. Wėsoloski labjau 
rą. Tai „nemokama kelionė j 
nemokamą kurortą“ — tenka 
išgirsti iš drąsesnių lietuvių. 
Kompartija stropiai seka visą 
gyvenimą, bet jis labai sunkiai 
rieda. Alkanas, nuskuręs, be- 
sivėluojąs ir nepajėgus

Partija visokiais būdais žmo 
nes krapšto, kaip lokius migy
je bado jietimis, bet niekas ne 
juda. Neveikia ir „sorevnova- 
nijos“ — soclenktynės.

Bažnyčios.
Kaune veiki atiktai dvi baž

nyčios — katedra ir įgulos. Vi
sos kitos uždarytos.

Ir į veikiančias bažnyčias 
įeiti reikia paso ir mokesčių 
kvito. Laisvai įei.ti negalima.

Veikiančios bažnyčios yra 
likvidavimo stadijoje, nes ilgai 
nesugebės pakelti milžinišįkos 
mokesčių naštos.

Bendrai, didžiausiais mokes 
čiais apkrauti vežikai ir kuni
gai.

Restoranai, kinai, radijas-
Veikia Metropolis, Božegrai 

ka, Konradas, Valgio valgyk
los, bet visos jos valdinės, kaip 
ir kino teatrai, kurie taip pat 
valdiniai, 
tinės, daugiausia 
gandinęs. Ir radijas ir kino — 
visa skirta kompartijai ir dar
bininkų prievartavimui: visi 
ragina daugiau dirbti, lenkty
niuoti, daugiau išdirbti be at
lyginimo. Radijas suvestas dau 
giausia į „mazgus“ ir „točkas“. 
Mazgus naudoja garsiakal
biams, skirtiems fabrikams, 
kolchozams, o punktus — at
skiriems asmenims. Įsijungei 
punktą ar mazgą ir klausyk tik 
tai rusiškos stoties, kitokių ne
išgirsi. Kas savo privačiu apa 
ratu bando klausyti radiją iš už 
sienio, tas jau išdavikas ir Gau 
na „putiovką“.

Kauno susisiekimas.
Kai kas, kas buvo laisvame 

Kaune, ir dabar yra, bet tiktai 
kaikas, nes daug ko nėra ir ne
atstatoma. Iš tiltų atstatytas 
tiktai Žaliasis, kuriuo eina trau 
kiniai, o visi kiti tiltai, kaip bu 
vo palikti vokiečių, taip ir da
bar stovi. Tokia, mat, „milži
niška“ statyba. . . Ir supranta
ma: kuris gi okupantas kur ką 
okupuotam kraštui ką nors g e 
ra padarė? Vien tiktai išnau
dojimas : išnaudojami visų pir
ma darbininkai, ūkininkai ir 
krašto turtai.

Veikia Vilniaus radijas — ei 
/ viliams reikalams, Raudondva

rio — užs. propagandai, Išlau
žu — Amerikos Balso trukdy
mams, Kauno — neatstatyta. 
Okupantai daug tuščiai giriasi 
įvairiais darbais. Daugiausia 
tai yra atviras melas. Gyveni
mas sunkus, skurdus ir nevaly 
vas. Tikrumoje, rusai kaip bu 
vo, taip ir liko aziatais, šį ter
miną taikant, žinoma, ne Azi
jos žmonėms, bet nevalyviems 
rusams.

Visokios (kainos.
Kainos nevienokios. „Spec- 

torguose“, kur turi teisę pirk
ti tiktai kompartijos nariai, šni 
pai ir kitoki pareigūnai, kainos 
žemiausios. „Univermaguose“ 
ir „Gastronom“ krautuvėse ki
tos kainos ir turguose, kurie 
taip pat dar egzistuoja, trečio- 
kios kainos.

Bendrose valdinėse krautu
vėse kainos gegužės - birželio 
mėn. buvo šios: juodos duo
nos kilo (du svarai) — 2% 
rublių, kiaulienos — 25 rub., 
lašinių — 50 rub., kiaušinis — 
1 rublis, butelis degtinės 45 
rub.; eilutė prasta — 800 rub., 
geresnė — 1.500 rub. Lietu
viai dėvi senus dar drabužius, 
'kas turi, o kas neturi — nusku 
ręs .

Skurdas veržiasi per išblyš
kusius žmonių veidus, nudry
žusius drabužius, įdubusias 
akis.

Sovietiniame rojuje uždraus 
tas obuolys yra pats mėgia
miausias, bet. . . sunkiausiai pa 
siekiamas ir pavojingiausias — 
tai žinios iš užsienių ir visoki 
gandai, kurių nesugeba aptil- 
dyti nei gausios koncentracijos 
stovyklos, nei kalėjimai, nei ne 
suskaitomos mirties bausmės...

IŠVYKUSI Iš KLAIPĖDOS VOKIETĖ, 
buvo pov. kabeliu su
su kita, gana atokia 
puse. Ausis į ausį ir

PASAKOJA ŠIŲ METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO 6 DIENĄ 
kad jos 
jungtos 
Dangės 
tuoj visas miestas žinojo. Ru
sams teliko pašalinti minas ir 
iškeikti „banditus”.

O šiemet, pavasarį, ties Ka- 
lote, 8 km. iki Klaipėdos, tarp 
partizanų ir operatyvinės NK 
VD grupės įvyko susišaudy
mas. Žuvo 28 rusai. Partizanų 
pusėj vienas nukautas.

Bendrai, apie partizanus tek 
tų daug kalbėti. Ir Klaipėdos 
mieste daug kas įvyksta visai 
kitaip, nei rusai nori, vien par
tizanų dėka.

Šnipai.

NKVD viršininkas Klaipė
doj latvis Norvile priveisė ei
bes šnipų.' Juos tuojau dešif
ravo. Ką dabar darys? Pra
dėjo šnipus maskuoti. Šnipams 
paskiriami susitikimai ir duo
damos informacijos privačiuo 
se, išoriai visai nekaltuose bu
tuose. Tokiuose butuose susi
tinka mažos grupelės. Civiliš
kai dėvį enkavedistai duoda nu 
rodymus ir išsiunčia operuoti į 
kavines, kinus, susirinkimus ir 
didesnio žmonių telkimosi vie
tas.

Ir jei ir tai iškilo aikštėn, tai 
irgi yra partizanų nuopelnas. 
Šnipai mato, kad veikianti su- 
sicementavusi organizacija ir 
jos labai bijosi.

Šnipai verbuojami ypatin
gai repatrijavusių Lietuvon lie 
tuvių tarpe. Daugumai jų 
pinklių išvengti nepasisekė. 
Ypač ypatingu enkavedistams 
pasišventimu dirba repatrija
vęs iš V. Vokietijos tūlas Tra- 
kys. Jį, verkdami keikia lietu
viai ir vokiečiai. Vokiečių ma
žumos nariai dirba ir enkave- 
dės naudai. Buvusieji nacių 
partijos nariai ir esesinįnkai 
šiandien yra uoliausi šnipai. 
Jei iki 1950 metų vokiškai nė 
prasižioti neleido, tai šiandien 
leidžiama susirinkimus daryti. 
Kiuriuose rusų karininkai vokiš 
kai pasakoja apie Sov. S-gos 
pasiryžimus taikai išsaugoti.

Trečia, pati stambiausioji, 
šnipų rūšis — rusai. Jiems

jūsų butas didelis, steigiami lietuvių kalbos kur
sai, kas palengvina šnipinėji
mą.

mimai liaunasi. Žmonės tai 
praa<_jo komentuoti amerikie
čių nota, kuria griežtai užpro
testuota prieš trėmimus. Bet 
neilgam. Staiga pradėjo šaukti 
,.darbo jieškančius“. Jiems aiš 
kino, kad kitose respublikose 
jų laukia darbai ir geri užmo
kesčiai. Čia pabrėšiu, kad „dar 
bo jieškančius“ sudaro, be ma
žų išimčių, susipratusieji lietu 
viai. Tokių sąrašai visuomet 
yra paruošti. Susirinkusiems 
pakišo sąrašus, kad išvyksta sa 

pasirašyti. 
Taip ir „baigėsi“ trėmimai ir 
šiandien visus veža „savano
riais“. O „norėti“ visi turi.

Partizanai tebekovoja.
Partizanų kovos niekuomet 

neaprimo. Žuvusių ar suimtų 
jų eilės papildomos naujais, 
kurių tokiose sąlygose niekuo
met negali pristigti. Imkim, 
kad ir „darbo jieškančius“, ku
rie savam krašte neturi teisės 
darbo gauti. Jie priversti eiti 
į miškus, vietoj pasirinįkus šiau 
rėš pelkių mirtį. Žinoma, ru
sams to ir tereikia, nes jų tiks 
las ir yra, kaip galint daugiau 
išnaikinti vietinių žmonių. Ru 
sai partizanus vadina bandi
tais, bet žuvusius kovoje prieš 
„banditus“ pakelia į didvyrius 
ir laidoja ypatingoj pagarboj 
laikomose kapinėse. Vienos ka 
pinės, kur anksčiau vadino 
Sporto aikšte (Turnplatz), per 
pildytos ir teko įsteigti naujas 
netoli buv. Vitės priemiesčio.

Nereikia suprasti, kad parti
zanai užtinkami vieri miškuo
se ar prie jų. Ne, jie pasireiš 
kia ir miestuose. Pav., 1950 
m. Klaipėda ruošėsi gegužės 
pirmosios šventei. Kaip jau 
įprasta, savaitę prieš sargybo
mis apstatoma paradų aikštė. 
Klaipėdoj paradai vyksta maž
daug — Dangės upė — Biržos 
tiltas ir buvusi kino „Apoilo“ 
plote. Balandžio paskutinę die 
ną pylė lietus kaip iš kibiro, ir 
vanduo tekėdamas į Dangę, gi
liomis vagomis plovė aikštės 
smėlį. Prie tribūnos kažkas pa 
sirodė. Milicininkai susidomė 
jo. Tai buvo minos. Pasirodė,

kos 
tai turite priimti keletą nauja
kurių.
rusų, 
noras turėti „nuosavą“ 
Patys namai pamažu irsta, krei 
piasi, nes neišdžiūvusios lentos 
persimeta. Ir taip visur. Ma
čiau, buv. lietuvių pavyzdinėj 
mokykloj, dabar — jūrininkų 
mokykla, pastatė naujas kok
lines krosnis. Atvyko komisija 
darbo priimti, o kokliai, pajudi 
nūs, svyruoja į šalis. Komisija 
susiranda lietuvių statytą kros vanoriais ir įsakė 
nį ir rodo, kaip reikia statyti. 
Panašiai vyksta su v sais dar
bais. Atveža, pav., trims pas
tatams statomąją medžiagą, 
bet neužtenka, kartais, vie
nam, nes visa išnešioja, išva
gia. Komisija vieną diena pri
ima vienos statybos darbus. 
Kai kitą dieną atvyksta antro 
priimti, tai prieš tai iš priimto 
namo j šiandien priimamą ga
bena duris, langus ir panašiai.
Šie nesąžiningumai, kad ir ne- 
visuomet kyla, vien dėl to, kad 
darbininįkai už gaunamus iš 
„darbininkų valdžios** skati
kus net pakankamai duonos ne 
įstengia nusipirkti.

Negeriau ir kolchozuose.
Suvaryti į kolchozus kaimie

čiai skursta, kaip ir mieste, tą 
patį skurdą. Iš leistos karvu
tės išmelžiamą pieną dešimtis 
kilometrų tempia į miestą: — 
kad tik kokį rublį pasidarytų, 
nes kolchoze už darbą moka
ma grūdais. Laukai apleisti, 
nedirbami. Rūdyja įstrigę trak 
toriai, dalys nuvogtos. Bulves 
sodina kastuvais. Užsiaugino 
kolchozas geresnį arkliuką —. 
valdžia pakeičia spangu kuinu. 
Dykumos, vienos dykumos iki 
pat Įsručio.

Trėmimai nesiliauja.
Iki 1950 metų kasmet vyk

dydavo masinius trėmimus. Iš 
Klaipėdos ištremtus galiu su
minėti senąjį ir jaunąjį Borcher 
tą su šeimomis, dr. Trūkaną, 
Užpurvį. Tai tik lašas. Dr. Zau 
niūtė neištvėrė ir nusinuodijo. 
Jos visi giminės atleisti iš dal
bų. Atrodė, kad 1950 m. trė-

Visur įkišo po keletą 
Nuo to laiko išgaravo 

namą.
Žodis pabaigai.
žinoma, kad su atvy- 
vokiečiais retarijantais

Man 
kusiais 
atvažiavo geras skaičius šnipų. 
Net jų tarpe gali ir lietuvių bū 
ti. Vieną šeimą, apsimetusią 
vokiečiais, Įsrutyje išplėšė iš 
traukinio. Gali pasitaikyti, kad 
šnipai pradės Šlietis prie lietu
vių, agituos grįžti Lietuvon. 
Grįžusieji, j»i tokių atsirastų, 
skaudžiai nusiviltų. Ten nu
truktų visas su pasauliu susi
siekimas. Bet pirma kas tektų 
išgirsti, grasinimas būtų: „O 
gal nori į Vilniaus Gedimino 
gatvės 37 numerį pakliūti?“ Šis 
adresas žinomas visos Lietu
vos kampeliuose. Asiūklis.

APIE KAUNĄ
Repatrijuotieji vokiečiai, o 

jų tarpe pasitaiką ir lietuviai, 
pasakoja, kad tremtiniai Kau
no tikriausiai nepažintų. Jis 
nebent kai kuo primintų dar ca 
rinius laikus, kada Kaunas bu
vo tvirtovė, su gausia rusų ka
riuomenės įgula. Taip jis dabar 
atrodo, nes rusai jau vyrauja, 
ypač viešumoje. Lietuviai tu
rėjo susigūžti ir eiti pavergtų
jų pareigas.
Sovietinė kariuomenė Kaune, 
pergyveno jau tūlus persitvar
kymus. Pirma ji laisvai „ūbo
jo“ mieste, o dabar žymiai su
varžyta — uždaryta kareivinė
se, išskyrus, žinoma, oficierius, 
'.kurie švaistosi, kaip ir caro lai
kais, su plačiais pagonais ir iš- 
sipuošę. Deja, atkištais pil
vais ir pastyrusiomis kupro
mis, kaip S raidė. Kariuomenė 
dabar užima visus buv. kariuo 
menės pastatus, 6 fortą, vokie
čių karo belaisvių stovyklą ir 
t. t.

Valdžios akis.
Kompartija įsikūrusi buv. 

Taupomųjų kasų namuose prie 
šais vai. teatrą. Partija negau 
si, daugiau iš suverbuotų na
rių pusiau prievartiniu būdu, 
nes kiekvienas tą.rnautojas ir 
kiekvienas fabriko darbininkas

Vasarą ore, saulėje, po mėlyn u dangum, sįt rutuliu bangose. CBC grupė trečiadieniais duo danti nuo-gą radijo valandėlę.

Valstybės Sekretoriaus pa
dėjėjas Dean Rusk pareiškė 
(proklamavo) pereitą mėnesį, 
kad „Šiaurės Jungtinės Ameri 
kos Valstybės nepripažįstan
čios komunistų režimo Kinijo
je, kadangi „tas režimas netu
ri teisės kalbėti Kinijos vardu“. 
Tas režimas turi teisę tiktai į 
„agresijos vaisius, kuriuos jis 
dabar skina stropiai, atvirai ir 
beprotiškai“. Šitoji proklama
cija būtų gera naujiena — jei
gu tai reikštų galutinę Valsty
bės Departamento flirto pabai
gą su Raudonaisiais kiniečiais. 
Nurodoma, kad visa tai nėra 
jokia naujiena, o parodo tik tai 
nają p. Rusk* o laikyseną.

Kaip ten bebūtų, bet p. Rus- 
k‘o kalba iškelia keletą įdomių 
problemų. Jau buvo klausta —- 
„jeigu Kinija, kqdėl ne Čeko
slovakija?’’ Lygaus brutualu 
mo agresiją Sovietai pavartojo 
prieš Pabaltijo valstybes: Lat 
viją, Lietuvą ir Estiją. Ameri 
kos laikysena dėl šių valstybių 
užgrobimo (užkariavimo) su
daro precendentą, kadangi mes 
niekad nepripažinome Sovietų kinti (nuraminti) buvo siūlo- ja tiktai mūsų bendrų priešų ir

kontrolės šiuose kraštuose. Ne 
žiūrint neseniai padaryto Sek
retoriaus Acheson* o atsišauki
mo eiti į Šventą karą prieš ko 
munizmą, bent Sovietų Armė
nijoje, Amerikos politikoje iki 
šiol nebuvo matyti jokių simp
tomų, reikalaujančių versti ko
munistų valdžią satelitiniuose 
kraštuose. „Mac Arthurizmo“ 
populiarumas turi labai keis
tas pasekmes.

Nors strategiškai Pabaltijo 
Valstybės nelaimingu būdu su
daro mūšio lauką tarp Rytų ir 
Vakarų Europos, jų juridinės 
teisės į savarankiškumą yra kia Sovietų Sąjungos kišimosi 
tokios pat sveikos ir istoriškai į Estijos , Latvijos ir Lietuvos 
autentiškos, kaip bet kurios ki- vidaus reikalus. . . Šitie pak- 
tos laisvos valstybės. Jų „in- tai paremti abipusiu' gerbimu 
korporacija” į Sovietų Imperi- politinės, socialinės ir ekono- 
ją pateisinama tiktai jėga ir ji. minės struktūros paktą daran- 
ligi šiol palaikoma tiktai nuo
latinėmis represijomis, depor
tacijomis ir vergija. Visiškai 
neaišku, kokių priemonių, iš
skyrus karą, laisvosios tautos 
galėtų imtis Pabaltijo valsty
bėms išlaisvinti. Rusiją paten- valstybių sovietizaciją tarnau-

vai 
tai

„Mes neatleidžiame Sovietams Pabaltijo 
valstybių užgrobimo” 

(„The Saturday Evening Post“).
ma galų gale pripažinti jos 
džią šiose valstybėse, bet
būtų pateisinama tik remiantis 
politiniu reikalingumu, visiš
kai atmetus moralinius svars
tymus.

Viena, ką mes galėtume da
ryti, tai reikalauti formalumo 
dėliai, kad Rusija mažiausia 
laikytųsi savo pažadų, kuriuos 
ponas Molotovas pareiškė pa
grobimo metu, kurie sudaro da 
lį Molotovo - Ribbentropo pak 
to. Molotovas tuomet pareiš
kė, kad „paktai su Pabaltijo 
valstybėmis jokiu būdu nereiš-

čiųjų partnerių. . . . Remda
miesi visišku reciprocitetu mes 
esame už skrupulingą ir ypa
tingai griežtą paktų laikymą
si, ir mes pareiškiame, kad vi
sos nesąmonės apie Pabaltijo

anti - sovietnių provokatorių 
interesams“.

Nežiūrint taikingų prieška
rinių santykių su Pabaltijo tau 
tomis, sovietų įstaigos žiauriai 
apiplėšė jų nuosavybę, išvežė 
tūkstančius į Sibiro vergų sto
vyklas ir beveik visiškai per
ėmė ekonominę ir politinę ad
ministraciją tose šalyse. Kad 
lietuviai, latviai ir estai neva 
tam savo pritarimą davė, jau 
seniai rusų nebetvirtinama. Ne 
atrodo, kad Vakarai pradėtų 
karą šiems kraštams išlaisvin
ti, bet labai svarbu nesuteršti 
savų bylų ir ateityje atsisakant 
dovanoti vagystę.

Kilus ar tai naujam pasau
liniam sukrėtimui, ar sugrįžus 
prie normalumo be karo, Pa
baltijo valstybės turėtų turėti 
galimybę tikėtis kokios nors 
federacinės autonomijos Jung
tinių Tautų ribose, jeigu ta or
ganizacija turėtų pakankamai 
jėgų, ir prestižo garantuoti ši
tokį protingą problepios išriši
mą.

Birželio 23 d.

Filmos tiktai sovie- 
propa-
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Moderniojo romano 
pranokėjas
H. de Balzac (1799 — 1850).

RAŠO DR. G. I. ŽIDONYTĖ.

Moks/o-techmkos naujienos
VIŠČIUKAMS IŠRASTI AKINIAI

Vištų augintojai žino, kad ra pastovaus pavidalo, nuolat 
daugelis viščiukų nugaišta nuo pamažu kinta, bažnyčios moks-

Pernai rugpjūčio mėn. suė
dančius į žmogaus asmens lais 
vę. Literatūroje H. de Balzac 
pradeda naują — moderniojo 
romano — erą.

H. de Balzac buvo rašytojas 
realistas, skrupulingas gyveni
mo vaizduotojas, bet drauge ir 
menininkas - kūrėjas. Šio de
rinio dėka jo kūryba pasiekė 
aukštą meninį lygį: ji ir šian
dien tebėra įdomi, amžina sa
vo tiesomis ,spūdinga.

Štai keletas jo gyvenimo 
brožų.

Rašytojas gimė 1799 metais 
Tours mieste, Prancūzijoje. 
Mokėsi Vendome, Vėliau Pa
ryžiuj. Studijuoja teisę. Sek
retoriauja pas advokatą, nota
rą. Noras rašyti nustelbia jo 
profesinį pareigingumą. Dvi
dešimties metų avižiaus jis jau 
pradeda tiekti spaudai įvairius 
rašinius, penkerius metus pasi
rašinėdamas slapyvarde. To
liau varginga ir petikra jo bui
tis trunįka iki pat jo mirties, 
jo šimtas metų nuo Honore de 
Balzac mirtiee. Šia proga jis 
nebuvo mūsų spaudoj pakan
kamai paminėtas. H. de Bal
zac buvo viena tų devyniolik
tojo šimtmečio asmenybių, ku
rios tiesė pasauliui naujus 'ke
lius, grįstus racionalizmu ir ve 
Perka spaustuvę, tačiau greit 
bankrutuoja; lieka didelės siko 
los. H. de Balzac dirba dieno
mis ir naktimis, stiprindamasis 
vien kava. Per dvidešimtį me
tų išleidžia 40 tomų savo vei
kalų. Šalia šio nepaprasto li
teratūrinio produktyvumo, jis 
verčiasi ir įvairiais bizniais, nes 
iš savo tėvų buvo paveldėjęs 
bajorų luomui būdingą plątaus, 
prabangaus gyvenimo pomėgį. 
Prie Paryžiaus steigia anana
sų ūkį, Sardinijoj eksploatuoja 
senųjų romėnų kosyklų dzind- 
ras, Saint Domingue (Haiti sa 
loj) jieško Toussaint Louver- 
įture užkastų lobių. . . Visa tai, 
deja, veltui. Rašytojas buvo 
skirtas amžinom skolom ir var 
gui, o turtai ir didybė taip ir 
teliko tik svajone.

Savo neišsenkamos energi
jos dėka jis dar suranda laiko 
lankyti salionus, dalyvauti vie 
šajame gyvenime. Turi roman 
tiškų santimentų dailiosios ly
ties atžvilgiu. Patvariau įsipi- 
na i j° gyvenimą vadinamoji 
„svetimšalė“, Madamę Hans
ka. Septyniolika metų rašyto
jas keičiasi su ja aistra liepsno

jančiais laiškais; 51 metų am
žiaus (1850) jis vyksta jos jieš 
koti į Lenkiją ir ten ją vedęs, 
parsiveža Paryžiun. Bet po ke 
lėto mėnesių, pakirstas gyve
nimo audrų ir skurdo, nuola
tinio grūmimosi už būvį, H. de 
Balzac miršta, nespėjęs įgy
vendinti savo puoselėtų troški 
mų ir vilčių.

Balzako audringose smege
nyse, tarp šimtų įvairių suma
nymų, gimė ir Prancūzų rašy
tojų dr-jos idėja. Šią mintį jis 
iškėlė 1834 metais ir paliko ją 
realizuoti kitiems. 1838 me
tais draugija buvo įkurta ir 
kiek vėliau (1840 mt.) Balza
kui buvo suteikta garbė šiai 
draugijai, pirmininkauti. Ta
čiau, kaip visur, taip ir čia, jam 
nesisekė. Didelių sumanynių 
filmas jo galvoj sukosi svaigu
lingu greičiu (paskolos bankas, 
literatūrinis kodeksas, žodynas 
ir kt.), tačiau jiems įgyvendin 
ti Balzakui trūko kai kurių su
gebėjimų. Plataus masto, en- 
tuzijastas, tačiau per karštas, 
nepakenčiąs prieštaravimų, sto 
kuojąs švelnumo ir takto, Bal 
zakas nemokėjo prieiti prie vai 
džios, nei prie aristokratijos* 
nuo ikurių malonės priklausė 
kreditai. Dėl tų pačių būdo sa 
vybių, jam nepavykdavo susi
rasti bendradarbių skaitlin
giems ir dideliems savo suma
nymams realizuoti. Nepajėgęs 
įrodyti organizacinių sugebėji 
mų, po penkių pirmininkavimo 
mėnesių, Balzakas, nusivylęs 
šią vietą apleidžia V. Hugo 
naudai. Jo pirmininkavimas 
draugijoje Montagne yra api
būdintas kaip „milžiniškų ir 
beprotiškų projektų grandinė“.

Bet ir per tfumpą pirminin
kavimo laiką Balzakas atliko 
didelį patarnavimą draugijai; 
pirmasis iškėlė rašytojo profe
sijos reikšmę ir uždavinius vi
suomeniniame gyvenime, paro
dė sunkią materialinę bei mo
ralinę rašytojo būklę ir atkak
liai reikalavo jos pageri
nimo. Jis įkvėpė rašytojui pa
sitikėjimą savo pašaukimo tiks 
lingumu. Šis šūkis augo, tvir
tėjo, taip kad ilgainiui rašyto
jams buvo pripažintos kultūri
nio avangardo funkcijos.

Pagrindinis Balzako nuopel
nas, kaip ir kiekvieno rašytojo, 
yra jo kūryba. Reta kas tur
būt, nėra skaitęs Eugenie -Gran 
det (1833) ar La Pere Goriot 
(1834). Balzakiškas pasaulis 
jau iš šių dviejų veikalų yra

tarpusavių muštynių. Kažko
kia įgimta viščiukų yda, kad 
jie linkę muštis. Dar blogiau 
yra, kad viščiukai muša kaip 
tiktai silpnesnį. (O žmonės 
ar ne tą pat silpnybę turi?). 
Kas prasčiausia: kai ^pastebi, 
jog tūlas viščiukas yra silpnas, 
tai kažkodėl supuola visi ir tą 
nelaimingąjį visai pribaigia.

Žinoma, vištų ūkio savinin
kams tai sudaro nuostolių, ku
rie dideliuose vištų ūkiuose su 
sidaro labai žymūs. Todėl viš 
tų augintojai susirūpinę buvo, 
kokiu būdu atpratinti viščiukus 
nuo tarpusaviu muštynių (ar 
ne taip rūpinamasi ir žmonių 
peštynes sumažinti? Įsteigta 
net JTO).

Amerikos tūlas vištų augin
tojas pagaliau rado būdą eli
minuoti viščiukų muštynes. Jis 
sugalvojo specialius viščiu
kams akinius (o, kad kas nors 
ir žmonėms sugalvotų tokius 
akinius. . .), kurių dėka viščiu
kai lieka visai ramūs, nesimuša 
ir geriau auga.

Kai tiktai viščiukas išsirita 
iš kiaušinio, jam tuojau pritai 
somi „akiniai“, kurių dėka jis 
nemato savo priešų ir nepra
deda muštis. Tokiu būdu viš
tų augintojai nauju išradimu 
labai patenkinti.

DĖL ŽMOGAUS 
IŠSIVYSTYMO.

Tai labai slidi tema, dėl ku
rios visą laiką nesibaigiamai 
vyksta ir moksliniai ir teologi
niai ginčai.

Pagal šventąjį raštą, žmogų 
sutvėrė Dievas iš medžiagos ir 
įkvėpė jam sielą. Atseit, žmo
gus buvo sutvertas maždaug 
tokio pavidalo, kokį jis dabar 
turi. Evoliucijos mokslo, pa
gal kurį visa gyvoji gamta nė-

las nepripažįsta. Bet yra ir 
didžiausių bažnyčios autorite 
tų, kurie evoliucijos mokslo ne 
atmeta. Pav., Šv. Augustinas 
sako, kad evoliucijos mokslas 
Dievui ir jo tiesoms nepriešin- 
gas, kaip to bijo kai kurie te
ologai. Šv. Augustinas sako: 
kai Dievas visagalis, tai ne
būtinai jis turėjo iš molio tver 
ti žmogų, nes jis lygiai galėjo 
duoti gamtai tokias galias, kad 
ji, vykdydama Tvėrėjo valią, 
gali evoliucijos tvarka vykdyti 
gyvosios gamtos tobulėjimo 
paskirtį.

Nesigilinant į šiuos painius 
klausimus, reikia suminėti, kad 
Amerikos spaudoje paskutiniu 
metu pasirodė straipsnių, ku
rie gvildena žmogau^ vysty
mosi problemas.

Čikagos universiteto antro
pologijos prof. dr. Washburn 
bandymų keliu priėjęs prie iš
vadų . kad žmogaus vystyma
sis ligi dabartinio pavidalo ėjęs 
gana greitais tempais. Žmogus 
per 10 milionų metų nuo to mo 
mento, kai atsirado žemėje, pa 
siekęs šio laipsnio, kuriame yra 
dabar.

Žmogaus išsivystyme buvę 
3 dideli tarpsniai: pirmas — 
rankų ir pečių išsivystymas, 
antras — kojų, o trečias sme
genų. Kai smegenys pasiekė 
maždaug dabartinį svorį — 
apie 1,400 gramų, tai buvo maž 
daug prieš 50.000 metų, „bez 
džionžmogis“ virtęs žmogumi.

Žmogaus evoliucijoje ne 
tiek esą, svarbų vaidmenį vai
dinę, kaulų, kiek dubens padė
tis ir muskulų išsivystymas. 
Ypač muskulų išsivystymas 
staigiai pakeitęs žmogaus pro
totipą, ir žmogaus protėvis pri 
artėjęs prie dabartinio žmo
gaus tipo.

KULTŪRW€>KKQVIKA
SAUGOKIME IR UGDYKI-ME SAVĄ KULTŪRĄ, KAD 

GYVI IŠLIKTUME.

Kultūros Fondo Melbourno — K. Barėnas verčia į lietu
skyriaus susirinkime pirnj. A. 
Krausas padarė pranešimą veik 
los klausimu. Meno ir litera
tūros skoniui ugdyti ir savai 
kultūrai palaikyti numatoma 
kasmet suruošti vieną didesnio 
masto muzikos - literatūros 
koncertą. Numatyta daugiau 
dėmesio kreipti į jaunimo švie 
timą ir auklėjimą. Skyriaus rū 
pėsčiu pradės greit veikti va
karinėje Melbnurno dalyje sek 
madienio mokykla.

Lenkams stengiantis pasisa 
vinti Vilnių, skyriaus susirin
kimas pageidavo Vilniaus klau 
simais paskaitų. Taip pat at
kreiptas dėmesys į Mažąją Lie
tuvą. Vokiečiams darant viso 
kius žygius ir steigiant specia
lias sąjungas Klaipėdos kraš
tui prisijungti prie Vokietijos, 
mes negalime sudėję rankas 
laukti.

Bibliotolkos vedėjas P. Alek 
na padarė pranešimą apie kny
gyno skaityklos būklę. Jau su 
rinkta 223 knygos ir suauko
ta laikraščių ir žurnalų skai
tyklai. Knygos palaipsniui įri
šamos. Už skaitymą imama 3 
penų mokestis savaitei kny
goms įrišti. Biblioteka veikia 
kas sekmadienį. Čia priimamas 
LKF nario ir ALB solidarumo 
mokesčiai. Nariai iškėlę įvai
rių plausimų skaityklos, jau
nuomenės auklėjimo ir kitais 
klausimais.

Per savo krašto su sostine 
Vilnium ir Mažosios Lietuvos 
pažinimą į tautos išlikimą!

(k)

Dabartiniai tyrinėjimai tu
rėsią duoti naują, kiek pakeis
tą žmogaus evoliucijos vaizdą.

Bet šie teigimai, žinoma, te
turi tiktai teorijos pobūdį ir 
nesudaro įrodytos tikrovės.

vių įkalbą J. Steinbecko „Can
nery Row“, kuriame vaizduo
jamas vienas žvejų miestas Ka 
lifornijoje.

LIETUVIŠKA FILMŲ 
BENDROVĖ

Broliai Mekai ir Domas Šu- 
laitis sudarė bendrovę, kuri 
gamins lietuviškas kultūrines 
filmas. Dabar filmuoja lietu
viškus parengimus ir tuos Bro
oklyn© kvartalus, kuriuose dau 
giausiai gyvena lietuvių.

— Maždaug prieš porą me 
tų iš Švedijos atvykęs į N. Yor 
ke gyvenąs dail. Pranas Lapė 
daro kelioms didelėms fir
moms knygų viršelius ir įvai
riems anglų kalba leidžiamiems 
žurnalams piešia iliustracijas. 
Neseniai „The New York Ti
mes“ dienraščio sekmadieninis 
priedas, kuriame skelbiamos ge 
riausios knygos, įsidėjo jo pieš 
tą viršelį.

LITERATŪROS IR MENO 
ŠVENTĖ MELBOURNE.

Gegužės 12 d. Melbourno ir 
apylinkės lietuviai Cathetdral 
"Hali turėjo meno vakarą.

Programoje dalyvavo iš Syd 
nejaus atvykęs rašytojas Pul
gis Andriušis, kuris klausyto
jams pateikė ištrauką iš savo 
spausdinamos knygos „Sudiev, 
kvietkeli!“. Šokėja E. Kepa- 
laitė, vykusiai išpildė šokius 
„Lietuvos siluetai, ir siekimas’’. 
Poetė J. Švabaitė - Gylienė pa 
deklamavo tris savo kūrybos 
ailėraščius. Klarnetistas A. 
Valius išpildė Fantaziją iš ope 
ros „Faustas“ (Gounod), Fap 
taziją iš ,La Pantąna“ (Lazar) 
ir Polonaise Crakioviak (Ko- 
koski). Solistė M. Aukštikal 
nienė padainavo Mimi ariją iš 
operos „Bohema“, Vai gražu 
S. Kačanausko ir „Ruduo —

Istorinių dokumentų ir 
faktų konstatavimas.

Kazys
ŠKIRPA

mums pažįstamas ir savas. Pra 
dedant šiuo pastaruoju veika
lu, Balzako galvoje gimsta mil 
žiniško ir vieningo literatūrinio 
kūrinio idėja. Jis pradeda sa
vo veikėjus iš vieno romano 
perkeldinėti į kitus, temas sis
teminti, jungti, grupuoti. Sa
vo kūrinių visumai jis suteikia, 
1842 metais, Žmogiškosioh Ko 
medi jos (La Comedie H u mai
ne) vardą.

Ši didžiulė komedija suskirs 
tyta į daugelį scenų, kurių kie 
kvieną sudaro vienas ar kele
tas tos pačios tematikos romą 
nų. Tokiu būdu, Balzako kū
ryba planinga, kiekvienas vei
kalas turi jam skirtą vietą. Ži

noma, literatūroj netenka jieš- 
koti matematiškos precizijos. 
Turint galvoj šio rašytojo min
čių gusumą ir jo audringą cha 
rakterį, jo labjausia puoselėja
mos idėjos įvairiais pavidalais 
pasikartoja., visoje „scenų“ 
grandinėje dalyvauja tie patys 
aktoriai su tomis pačiomis žmo 
giškomis silpnybėmis ir aistro 
mis, kurioms gvildenti auto
rius turėjo nuostabų talentą ir 
kruopštumą.

Jo dešimtmečius trunkančioj 
„Komedijoj“ dalyvauja ir vei 
kia įvairios visuomenės klasės, 
didikai greta miestelėnų, bied 
niokai šalia turčių, kunigų, ban 
kininkų, advokatų ir tt. Savo

plunksna jis aprėpė įvairiausių 
charakterių žmones. Savo ro 
manuose jis išryškina individo 
troškimų jėgą ir pastangas, ku 
rias žmogus išvysto gav® sieki 
mams realiuoti. Gerai supra
tęs žmogaus prigimtį, jis ryš
kiai pavaizdavo ją savo veika
luose, parodydamas, kąd žmo
gaus gyvenimo intensyvumas 
anaiptol nepareina nuo luomo, 
kuriam žmogus priklauso, nei 
nuo jo užsibrėžtų tikslų kilnu
mo : nedorėlis ar valkata lygiai 
giliai gali išgyventi savo 
džiaugsmus ir liūdesius, kaip ir 
dorasis, ar koks nors didingas 
ir įtakingas asmuo, karo ąf po 
litikos vairuotojas. (B. d.)

Chopin.
A. Vaičaitis skaitė B. Braz

džionio — Auka ir Veselkos 
— Sugrįžimas. Pabaigai visus 
koncerto dalyvius nuotaikingai 
nuteikė rašytojas Pulgis And
riušis, paskalydamas feljeto
ną—Vyrai, pajudinkime žemę.

NAUJA JEAN PAUL SARTE 
DRAMA

„Velnias ir gerasis Dievas“ Pa 
ryžiuje susilaukė/ didelio pasi
sekimo. Šiame veikale Sarte 
įdomiai išvystė jau nebenaują 
temą: žmogaus nesugebėjimą 
apsispręsti, ar klausyti velnio 
gundymų, ar eiti krikščionybės 
keliais.

kurios nors Lietuvos pasienio 
skubinosi ją sunaikinti, ruoš
damasis primesti Lietuvai so
vietinę santvarką. Savo esmė
je, tai, ką tada projafktavome, 
buvo kažkas panašaus į tą, kas 
buvo įvykdyta 1941 m. birželio 
23 dieną — užsibrėžimas atsta
tyti Lietuvos nepriklausimybę 
pačios mūsų tautos ryžtinges- 
niųjų elementų vyrišku pasiry 
žimu; iš vienos pusės, — gink
lo pagalba nusikratant sovie
tiškojo okupanto, iš antros — 
pastatant hitlerinę Vokietiją 
prieš Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimo faktą.

Respublikos Prezidentas A. 
Smetona, kurį apie šį projektą 
buvau painformavęs, visam 
tam principe buvo pritaręs: 
buvo pasižadėjęs duoti man 
mandatą sudaryti naują vyriau 
sybę ir pats grįžti į Lietuvą, 
jei tik, kaip jis sakė, pavyktų 
atstatyti Lietuvos suverenumą 
„nors viename valsčiuje“. Sa
vaime suprantama, jis nesijau
tė sužavėtas tuo, kad pagal čia 
aukščiau apibūdintą koncepci
ją, Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas būtų buvęs vykdo
mas ne jo, A. Smetonos, vardu 
ir jam vadovaujant. Tačiau, 
kaip realus politikas, jis supra
to, jog kitaip tada nebuvo ga
lima padaryti ir kad byle koks 
bandymas iš jo pusės atgaivinti 
režimą, taip nelaimingai užbai
gusį savo dienas, būtų buvęs 
bergždžias dalykas ir tik ken
kęs ryžtingesniųjų mūsų tau
tos elementų subūrimui po vie
na vėliava už naują Lietuvos

2) Vyriausybės paskelbimą, 
kada tam bus atėjęs laikas, 
įvykdyti ne Vokietijoje, bet iš 
vietos, ją apvalius nuo sovietiš 
kojo okupanto pagalba slapta 
iš anksto sudarytos lietuvių 
ginkluotos rinktinės;

3) Buvo paruoštas tos Vy
riausybės atsišaukimo į lietu
vių tautą projektas, kuriame 
ryžtingesnieji jos elementai bu 
vo raginami griebtis ginklo, 
nušalinti okupanto užkergtąją 
Lietuvai „Liaudies Vyriausy
bę“ ir vyti sovietiškuosius už
puolikus lauk iš mūsų krašto;

4) Sukilimui pavykus, buvo 
numatoma visus jo dalyvius 
apjungti į bendrą ryžtingesnių 
jų mūsų tautos elementų orga 
nizaciją — Lietuvių Aktyvistų 
Frontą, — sudarytą tautinės 
vienybės pagrindu, kad naujoji 
krašto vyriausybė turėtų į ką 
atsiremti prieš eventualius iš 
vokiečių pusės spaudimus;

5) Tuo pat sumetimu buvo 
numatoma griežtai laikytis pa
skutiniosios nepriklausomos 
Lietuvos Konstitucijos, kad by 
le kokiais pasišovimai sją Ikeis 
ti nesuteikus svetimai šaliai 
progos įsikišti į tą Lietuvos vi
daus reikalą ir ką primesti, kas 
mums būtų nepriimtina.

Šitoksai Lietuvos suverenu
mo atstatymas nebūtų reiškęs 
atstatymą jos paskutiniojo re 
žimo, o tik atstatymą teisėtos 
krašto santvarkos, kurią Lietu
va buvo sukūrusi per savo ne
priklausomybės laikotarpį ir 
kurią sovietiškasis okupantas

ga. Pas mane buvo susidaręs projekte, kurį buvome sustatę,
• buvo:

1) Paduodamos aplinkybės, 
kaip Sov. Rusija įvykdė birže
lio 15 d. Lietuvos užpuolimą 
ir ją okupavo;

2) Pareiškiamas Lietuvos 
vardu formalus prieš šią ag
resiją protestas;

3) Notifikuojama, jog skai
tome, kad 1930 m. spalių 10 
dienos tariamoji savitarpinės 
pagelbos sutartis su Maskva 
Lietuvos nebesaisto;

4) Įspėjama, jog bus suda
ryta nauja Lietuvos vyriausy
bė pagal Krašto Konstitucijos 
nuostatus ir imtasi priemonių 
pašalinti sovietiškuosius įsibro 
vėlius.

įspūdis, jog tuo metu Lietu
vos valstybinės nepriklausomy 
bės atstatymas ycįkiečių nebau 
gino. Gal dėl to, kad ji forma
liai dar nebuvo įjungta į Soy. 
Rusiją, arba todėl, kad III-jo 
Reicho vadovybė dar neturėjo 
plano padaryti Lietuvą „Ost- 
lando“ dalimi, kąip 
po metų.

Tačiau, Lietuvos 
to Berlyne vienoks 
pasielgimas anuo metu nebuvo 
vien šio vieno posto reikalas. 
Tai angažavo visą mūsų ano 
meto užsienio politiką, taigi pa 
lietė St. Lozoraičio kompeten
ciją kaip likusios užsienyje 
Lietuvos Diplomatijos Šefo. 
Todėl netrukus po mąno sugrį 
žimo iš Kauno, jis, liepos 4 d., 
atskrido incognito į Berlyną 
smulkiau patirti iš manęs apie 
tikrąją padėtį Lietuvoje ir drau 
ge su manim aptarti visus rei
kalus, ypač tai, kaįp Lietuvos 
postui Berlyne laikytis tuo at
sitikimu, jei karas ūmai persi
mestų į Rytus, neišvengiamai 
paliesdamas ir mūsų kraštą. St. 
Lozoraitis išbuvo Berlyne 4 
dienas. Nuodugniai apsvars
čius padėtį, buvo prieita išvac 
dos jog suminėtuoju atveju 
Lietuvos dipl. postas Berlyne 
turėtų parodyti aktyvumo bei 
išnaudoti eventualų Maskvos- 
Berlyno ašies sutrupėjimą Lie-

Sukiliminės vyriausybės 
genezė

krečiai painformuoti apie tik
rąją padėtį Tėvynėje ir kokių 
tenka laukti iš okupanto pusės 
naujų žygdarbių prieš Lietu
vos nepriklausomybę.

Dėl pilnesnio susiorientavi- 
mo padėtyje buvo taip pat 
svarbu išsiaiškinti, ką manytų 
vokiečiai, jei mes imtumėmės 
kokios nors iniciatyvos rusų- 
-vokiečių ginkluoto konflikto 
atsitikime. Kadangi tokiu klau 
simu kreiptis į vok. Užs. rkl. 
ministeriją buvo neįmanoma, 
tai liepos 2 d. buvo pasikvietęs 
į pasiuntinybę pietų Dr. B. P. 
Kleist. Jis nebuvo joks vok. 
Užs. rkl. min-jos pareigūnas, 
o tik neoficialinis vokiečių po
litikas ir artimas von Ribbent- 
ropui asmuo. Atrodo, jog ir vo 
^kiečiai iš savo pusės buvo su
interesuoti Lietuvos eventua
lia laikysena. Išsišnekėjus apie 
politiką, Dr. B. P. Kleist pats 
pastatė man klausimą kaip lie
tuviai laikytųsi, jei karas stai
giai persimestų į Rytus? Atsa
kiau, jog mano nuomone, pasi
stengtų nusikratyti „Liaudies 
vyriausybės“, atstatytų Lietu- tuvos tikslams. Buvo nuspręs- 
vos suverenumą ir vytų sovie- ta, jog sakytas postas, kai tik 
tiškuosius įsbirovėlius lauk iš tinkamas momentas bus atėjęs, 
Lietuvos. Dr. Kleist tam pri- įteiks vok. Užs. rkl. ministeri- 
tarė, pastebėdamas iš savo pu jai formalią notą apie Lietuvos 
sės, jog tai būtų visiškai login- suverenumo atstatymą. Notos

2.
Nors savaime buvo aišku, 

jog vyįkimas į Kauną buvo su
sijęs su didele asmenine rizi
ka iš ten nebesugrįžti, tačiau 
birželio 25 d. tą kelionę surizi
kavau, nes.to reikalavo Lietu
vos nepriklausomybės gelbėji
mo interesas. Lietuvoje išbu
vau ligi birželio 29 dienos, nes, 
Sovietų pasiuntiniui Pozdnia- 
kovui pareikalavus mane ten 
sulaikyti, buvau priverstas pa
siskubinti grįžti į savo postą 
Berlyne. Apie šį okupanto rei 
kalavimą atskleidė man pats 
Krėvė-Mickevičius, Liaudies 
vyriausybės užs. reik, ministe- 
ris ir ėjęs jos Pirmininko parei 
gas. Nors užsibuvimą Kaune 
ir teko sutrumpinti, tačiau tų 
kelių dienų, kurias ten subu- 
vau. man užteko svarbiausiems 
tikslams, kuriuos jau buvau už 
sibrėžęs, ten atlikti. Atsiektie 
ji rezultatai ne tik nulėmė visą 
mano, kaip Lietuvos dipl. pos
to Berlyne, tolimesnę laikyse
ną, bet pagelbėjo ir visiems ki
tiems Lietuvos dipl. postams 
apsispręsti, kas toliau daryti. 
Mat, kai tik birželio 30 d. lai
mingai sugrįžau į savo vietą, 
galėjau visus savo kolegas, ki
tus Lietuvos Pasiuntinius ir 
Įgl. Ministerius užsienyje, kon

tai įvyko

dipl. pos- 
ar kitoks

Faktinai šios notos įteikti 
vokiečiams neteko, nes prie
laida, jog karas gali staigiai 
persimesti į Rytus, nepasitvir
tino.

Tačiau kol tas dalykas nebu 
vo išryškėjęs, projektą apie 
naujos vyriausybęs sudarymą 
vysčiau toliau. Palaipsniui bu
vo prieita prie sekančių kon
cepcijų:

1) Su vokiečiais dėl sakytos 
vyriausybės sudarymo princi
pe nesitarti, o tik juos vienaša
liškai painformuoti, kad toks 
projektas yra ir bus vykdomas; dalinai jau buvo apžalojęs ir nepriklausomybės atstatymą.



1951. VIII. 2.— Nr. 29 (223) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

AUSTRALIJOS „TALENTŲ 
VARŽYBOSE“ LAIMĖJO

LIETUVĖ
„Ozone“ teatre, Port Ade

laidėje, vyko taip vadinamos 
talentų varžybos, kurios truko 
6 savaites.

Varžybose dalyvavo austra
lai dailininkai ir muzikai, jų 
tarpe vienintelė iš DP imigran 
tų dalyvavo lietuvė solistė Ge
novaitė Vasiliauskienė. Var
žybos vyko kas savaitę ir bu
vo atrenkami varžovai finali
nėms varžyboms. G. Vasiliaus

OPEROS „PO ATVIRU 
DANGUM“

Liepos 14 d. New Yorko 
Randall's Island Stadione ati
darytas operos sezonas „po at 
virti dangum“. Buvo pastaty
ta Verdi opera „Aida“, sutrau 
kusi apie septynis tūkstančius 
klausytojų. Aidą dainavo Ger 
truda Kibia. Mario Pasquetto, 
italų tenoras, atliko Radames 
rolę. ~xi

Liepos 21 d. Randall's Is
land Stadione buvo opera „Car 
men".

AR KANADA PRIIMS PASAULINĮ KALENDORIŲ?
Pasaulinis Kalendorius rū

pinasi 365-tą dieną pašalinti iš 
reguliarinės sistemos numerup 
tų datų, statant ją tarp gruo 
džio mėn. 30 d. ir sausio mėn. 
1 d. ir pavadinant ją „Worlds- 
day“’ — pasiūlyta (kaipo pašau 
line šventė, kaipo šventė vie
ton Naujųjų Metų. Kilminiuo 
se metuose bus dar viena šven 
tė pavadinta „Leapyear Day", 
kuri yra įterpta po birželio m. 
30 d. Kadangi šitos dienos 
atatinka gruodžio mėn. 31 d. 
ir birželio mėn. 31 d., tai joms 
neduodama savaitės dienų pa 
vadinimai ir jų buvimas netu
ri įtakos į kalendoriaus pasto
vumą.

Pasaulinio Kalendoriaus įve 
dimas numatytų, kad visos di
desnės kanadiškos šventės bū
tų pirmadieniais ąpba penkta
dieniais ir savaitgalyje. Taip 
daugumas švenčių pasidarytų 
ilgo savaitgalio dalimis.

FRANCOIS MAURIACO 
DRAMA

„Ugnis ant žemės“ viename 
Saaro krašto Hebertoto teat
re ėjo 175 kartus. Ji .yra išvers 
ta į 17 kalbų. Šiuo jnetu jo 
vietą tame teatre užėmė Gab
riele Marcelo drama „Roma ne 
bėra daugiau Roma“.

— Komp. B. Budriūnas lai
mėjo antrąją premiją ALRK 
vargonininkų Sąjungos dainos 
ir giesmės konkurse už dainą 
„O, Nemune“.

— Argentinoje įsteigtas 
Kultūros Fondas, kuriam vado 
vauja — D. Gruodis, S. Ryse- 
lienė, dr. P. Brazys.

Kanadiškos darbo unijos, 
atstovaudamos daugiau negu 
83,5 proc. kanadiško organi
zuoto darbo, prašė vyriausy
bės pastūmėti pirmyn Pasau
linio Kalendoriaus priėmimą.

Kas yra Pasaulinis Kalen
dorius?

Trumpai, tai yra reformuo
tas kalendorius, 1930 m. re
komenduotas tarptautinės 
„The World Calendar Associa 
tion“ organizacijos su skyrium 
Kanadoje. Tuo tarpu palaiko 
ma dvylikos mėnesių ,'kolendo- 
riaus struktūra, kuri tačiau pa
šalina tuos nepastovumus, ku
rie yra žinomo vargo ir išlaidi! 
šaltiniai kiekvienam individui.

Pasaulinis kalendorius visa
me pasauly pripažintas preky
bos, mokslinių, profesinių or
ganizacijų ir beveik visų tiky
bų. Jo priėmimas buvo Jungti 
nių Tautų 1949 metų suvažia
vimo dienotvarkėje, bet disku
sijos buvo atidėtos dėl laiko 
stokos.

Kalendorius palaiko dabar
tinio kalendoriaus formą, bet 
yra pastovus.

Kiekviena data toje pačioje 
savaitės dienoje, kad tai ir bū 
tų Įkilminiai metai. Keturi ket 
virčiai yra identiški visais at
žvilgiais. Pirmas mėnuo kiek
vieno ketvirčio turi 31 dieną, 
kiti du mėnesiai turi po 30 die
nų. Kiekvienas ketvirtis pra
sideda sekmadieniu ir baigiasi 
šeštadieniu. Kiekvienas mė
nuo turi tą patį darbo dienų 
skaičių per metus.

Dabartinio kalendoriaus 
komplikacijos daugiausia kyla 
iš to fakto, kad metai iš 52 sa
vaičių užima 364 dienas, tuo 
tarpu kai kalendorius turi įtal 
pinti 365 dienas paprastais me 
tais ir 366 kelminiais.

SAULĖLEI-
Viršelis dail.

Išleido LKSD

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Ameri kos 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 į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.

NAUJI RAŠTAI
Vincas Ramonas. DULKĖS 

RAUDONAM 
DY. Romanas. 
V. K. Jonyno.
Liet. Knygos klubas Čikagoje, 
1951 m. Spaudė „Draugo“ 
spaustuvė. 396 puslapiai. Kai 
na 3 doleriai.

Algirdas Margeris. ŠIR
DIES RŪMAI. Romanas. 
Iliustravo Mikas Šileikis. 
Spausdino „Naujienų“ spaus
tuvė, Čikagoje. 1951 m. 450 
puslapių. Kaina 4 doleriai. Ro 
mano dalys: tėvas, motina ir 
duktė.

Dr. Pr. Gaidamavičius. IŠ
BLOKŠTASIS ŽMOGUS. Be 
namio likimo perspektyvos. Iš 
leido „Venta“ 1951 m. 280 pus 
lapių. Kaina nepažymėta. Ti
ražas — 1500.

Turinyje: Žmogus visatoje, 
Egzistenciniai žmogaus santy
kiai, Tauta kaip dvasinė tikro
vė, Tėvynė kaip egzistencinė 
atrama, Žmogaus išbloškimas,

Vienatvė, Viltis. Kaip rodo 
turinio metmens, „Išblokštasis 
žmogus“ yra filosofinė studija 
bendrai žmogaus ir išblokštojo 
specialiai. Veikalas parašytas 
lengvu stilium ir nesunkiai 
skaitomas. Knyga labai turi
ninga ir rimta.

Pranas Enskaitis. SVAJŪ
NAS. Gintaro kršato legendos 
— pasakos. Prošvaiščių skai
tymai 4 nr. Išleido „Rūtos“ 
leidykla - spaustuvė 1951 m. 
liepos mėn. Rodney, Ont. Kai 
na 25 centai. Leidinyje be Sva 
jūno yra ir kitos legendos bei 
pasakos — Aušrys, Kraujo au
ka, Adolfo Venclausko Gintaro 
Vyčiai. Knygelė 50 puslapių, 
iliustruota.

MŪSŲ PASAULIS. Krikš
čioniškosios minties mėnesi
nis laikraštis 2—4 nr! Adre
sas: M. Zablockis (16) Butz
bach, Resetll. Center, US Zo
ne, Germany.

JAUNIMO RATELIS. Gra
žiai iliustruotas laikraštis jau
nimui. Adresas: Povilas Ja- 
siukonis (14a) Schwab. 
Gmiund, Artillerie-Kas. 4-81, 
US Zone, Germany.

LIETUVOS ŪKIO ATSTA 
TYMO STUDIJŲ KOMISI
JOS DARBAI. Sąsiuvinis 2. 
1951 m. liepos mėn. Žemės re 
formos gairės ir pranešimai.

Amerikos Liet-vių Inžinierių 
ir Architektų draugijos New 
Yorke METRAŠTIS. 1951 me 
tai. Adresas: Inž. K. Kruli- 
kas, 563 Hemlock St., Apart. 
8, Brooklyn 8, N. Y., USA. . .

DARBAS. Kultūros ir vi
suomenės mokslų žurnalas. 
Adresas: 15 Cotton St., Ros- 
lindale, Mass., USA.

KLAJŪNAS. Žurnalas, ku 
riame šis laikraštis susijungęs 
su „Apuoku“. Klajūno 1 nr., 
Apuoko 6 nr. Adresas: 38, 
Melville Rd., Corlventry, Eng
land.

„NEMUNAS“ 6 nr. jau iš
ėjo iš spaudos. Turinys įvai
rus. Straipsniai V. Alanto, dr. 
Židonytės ir kt.

Estiška kailių prekyba siūlo Tamstoms gražius, aukštos 
kokybės

Kaiiiniys 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.

KALENDORIUS

1951
RUGPJŪTIS 31 d.

1 T Petras Ap., Sūduvis, Gilšė.
2 K Alfonsas, Guoda, Tugaudas.
3 P Steponas, Lengvė, Mangirdas.
4 IŠ Dominykas, Sinilgė, Gerimantas.
5 S Š|v. P. Marijos, Snieginė, Rimtas.
6 p Viešpaties Atsimain., Daiva, Alaušas.
7 A Kajetonas, Donatas, Prutenė, Drąsutis.
8 T Kirijokas, Smaragdas, Uogintas, Daina.
9 K Romanas, Tulmė, Pilėnas, Gražutė.

10 P Laurynas, Laima, Nerimantas.
11 IŠ Tiburcijus, Zuzana, Parutė, Pūtis.
12 S Klara, Laimutė, Erimas.
13 P Ipolitas ir Karijonas, Irvė, Asibutas.
14 A Euzebijus, Pajauta, Eimantas.
15 T Š. P. M. Dangun Ėmimas — Žolinė.
16 K Joakimas, Rokas, Vaiselė, Rugelis.
17 P Jacintas, Anastazas, Sigutė, Saulenis.
18 Š Agapitas, Elena, Mintautas.
19 S Liudvikas, Šviesuolė, Patrimpas.
10 P Bernardas, Neringa, Svajūnas.
21 A Joana, Sungailė, Bukantas.
’2 T Ipolitas, įminė, Karijotas.
23 K Pilypas, Baumilas, Ringelė.
.4 P Baltramiejus, Rasuolė, Jogaudas.
25 Š Liiudviįkas, Liudytė, Gilius.
.6 S Zefirinas, Gailutis, Šilką.

27 P Šv. Kazimiero kūn. pr. Aušrinė.
8 A Augustinas, Mintibutė, Liūtas.

29 T Jono Krikšt. nukirsd., Nadmė, Lameika.
•o K Feliksas, Rožė, Augūna, Bytautas.
51 P Raimundas, Roželė, Uolkertis.

Mėnulis: 2d. — Jaunas; 10 d. — priešpilnis. 17 d. — Pil
natis; 24 d. — Delčia.

Saulė: Rugpjūčio 2 d. teka—4.45, sėsta — 7.27; 9 d. te
ka — 4.53, sėsta — 7.17, 16 d. teka — 5.01, sėsta —• 
7.06; 23 d. teka—5.10, sėsta — 6.55; 30 d. teka — 
5.18, sėsta — 6.43.

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.

Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje š 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, j>usei metų $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

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

Deja, kalbamam projektui 
1940 m. dar nebuvo lemta išsi
pildyti, nes Maskvos Berlyno 
ašis, nežiūrint jos galų įkaiti
mo vienas prieš kitą, dar ne- 
sutrupėjo. Savo kalboje, pa- visur,
sakytoje liepos 19 d. Reichsta 
ge, Hitle’ris pareiškė, jog III- 
jo Reicho santykiai su Sov. Ru 
sija neva esą visai draugingi, to 
kiais liksią ir toliau, ir kad nie
kas neįstengsiąs jų sudrumsti. 
Maskva gi, siekdama padrąsin
ti Hitlerį, kad pasuktų visą sa
vo karo mašiną prieš Britų Sa
las ir ten daugiau nutekintų 
vokiškojo kraujo, suintensyvi
no tiekimą benzino, grūdų ir 
žaliavų Vokietijai, nors ir pa
čiai sovietų Rusijai visi tie pro
duktai buvo reikalingi ruošian 
tis karui ir tolimesnei bolše
vizmo ekspansijai į Europos 
vakarus.

Šitaip aplinkybėms besikei-
čiant, Lietuvos dipl. postas Ber 
lyne buvo pastatytas prieš nau 
ją padėtį Lietuvoje. Išnaudo
damas laiką ir Hitleris čia aukš 
■čiau sujminėtą nusižeminimą 
prieš bolševizmą, sovietiškasis 
okupantas galėjo be baimės to 
liau vykdyti savo judošiškus 
planus mūsų krašte: siekti lie
tuvių tautos valios suklastoji
mo dirbtinais rinkimais į ta
riamąjį „Liaudies Seimą“, pa
diktuoti šitaip jo paties nuskir
tiems balsavimams iš lietuvių 
tarpo įvedimą Lietuvoje sovie
tinės santvarkos, ir tų belais
vių vardu 1941 m. liepos 21 d. 
paskelbti. Lietuvos nepriklau
somybės formalų nužudymą, 
tikintis tuo būdu prigauti lais-

vąjį pasaulį. Į šį piktą pasikė
sinimą Lietuvos pasiuntiniai 
ir įgal. ministerial užsienyje, 
kaip žiųoma, atsakė savo soli
dariais ir griežtais protestais

postai buvo akredituoti. Šiais 
protestais buvo viso pasaulio 
akyse demaskuota sovietų klas 
ta ir agresija prieš Lietuvą, 
Kremliaus pasišovimas įjungti 
ją į Sov. Rusijos sąstatą pa
verstas į nieką, ir formaliai iš
reikštas Lietuvos pasilikimas 
nepriklausoma valstybe tarp
tautinės teisės požiūriu.

Lietuvos dipl. postas Berly
ne vienas iš primų pareiškė to
kį protestą, kuris, savo esmėje, 
buvo nukreiptas neti(k prieš 
Sov. Rusiją, bet netiesiogiai 
ir prieš III-jį Reichą, kaip są
mokslo prieš Lietuvos nepri
klausomybės dalyvį. Deja, tas 
mano protestas buvo persilp-
nas, kad būtų glaėjęs išsprog
dinti Maskvos - Berlyno ašį, 
lėmusią anuomet Lietuvos li
kimą. Nors Reicho vyriausy
bė Sov. Rusijos akto apie Lie
tuvos aneksavimą formaliai ir 
nepripažino, tačiau faktinai su 
juo skaitėsi, vengdama dėl to 
gadinti savo santykius su Mask 
va. Iš tos priežasties Lietuvos 
dipl. posto Berlyne padėtis pa 
sidarė labai nebetikra: ėmė 
grėsė pavojus, jog būsiu pri
verstas Lietuvos Pasiuntinybės 
veikimą sustabdyti bei apleisti 
jos rūmus, ir kad to pasėkoje 
pasidarys dar sunkiau vesti ko 
vą už Lietuvos nepriklausomy
bės reikalą.

Bus daugiau.

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.

kur tik Lietuvos dipl. ______________________________________________________________

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, , 

i vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

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

Kreiptis po 5 vai. p. p. ir 4ešt

;vnraini*Trirwrriiiwio^:irinrw'ffTWW mi’iriiTrlrromT~wnmnwM w»wnnr 
t DĖMESIO &
z Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams! g

Ekspertas radio ir elektunių reikmenų taisyme.
§ Prekyba ir pataisymai. ®
| PETE'S RADIO SERVICE |
| 7688 Edvard St., Ville Lasalie. HE 3372 |

1 ei. HE 4114

, S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36.

Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktiką,

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

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

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

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

Ville L a s a 11 e.
A. GAURYS. P. ADAMONIS.

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITT3.

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

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

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 aavo tikslų adresą ir PINI
GUS SUMOKA „NL“ ADMINISTRACIJAI. Ženk
lai užsisakiusiems bus išsiųsti tiesiogiai iš Anglijos.

„NL“ Administracija .

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

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

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

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.
jMmr ■ —-y--.
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Laiškai Redakcijai Sault Ste Marie, Ont.
Gerbiamas Pone 

Redaktoriau!
Nuoširdžiai prašome patal

pinti Jūsų redaguojamam laik 
raštyje šį viešą mūsų pareiški
mą :

Sąryšyje su mūsų vestuvė
mis yra pasklidusių neteisingų 
gandų ir šmeižtų. Negalėdami 
tą atitaisyti tiesioginiu keliu, 
pasiryžome tą viską iškelti vie
šai spaudoje.

Š. m. birželio mėn. 3 dieną, 
mes, Jurgis Allis Alšauskas ir 
Anelė Antanynaitė, kaipo St. 
Catharines lietuviai, kreipėmės 
pas savo vietinį kleboną pran
ciškoną tėvą Juvenalį Liaubą, 
kad .jis mus sutuoktų. Tam rei 
kalui pagal klebono reikalavi
mą, kad abu mes galime vestis, 
patiekėm jam gimimo metri
kus, asmens pasus, pažymėji
mus ir kitus dokumentu^ ir 
taip pat pristatėme kelis vieto
je liudininkus ir be to patiki
mų asmenų, kitur gyvenančių, 
tuo reikalu pareiškimus. Kle
bonas pažadėjo moterystės Sak 
ramentą mums suteikti ir pa
sakė, kad mes pilnai galime ves 
tuvėms ruoštis. Bet atsitiko 
kitaip. Klebonas, išlaikęs mūsų 
dokumentus iki birželio mėn. 
12 dienos, tik prieš porą dienų 
prieš mūsų vestuves, grąžino

mų dokumentų, ir be jokių 
kliūčių ir užmetimų š. m. bir
želio mėn. 16 dieną mus sutuo 
k ė.

Jausdami visai nekaltai iš sa
vo tarpo išstumti, iškeliame tą 
reikalą viešai, visos visuomenės 
žiniai ir norime pabrėžti, kad 
kartais lengvabūdiški, neteisin 
gi žmonių apkaltinimai stumia 
savo tautiečius šalin nuo savęs, 
vietoje juos labjau surišus.

J. ir A. Alšauskai.
• *

Objektyvi tiesa žmonių san
tykiuose yra pagrindinis daly
kas. Ir aš, paskaitęs „N. Liet.“ 
26 nr. pp. Norvaišos - Girinio 
ir L. Balzaro laiškus, jaučiu 
moralinę pareigą pasakyti tai, 
jką aš žinau tikrai ir kas papil
domai įneš kalbamu klausimu 
reikalingo tikslumo.

1940-41 metais, t. y. bolše- 
vikmetyje, man kaipo karinin
kui, teko tarnauti viename da
liny su p. Norvaiša (Giriniu), 
ėjusiu atsakingas pareigas. Da 
linio politiniu vadovu buvo ru
sas vyr. politruko laipsnyje, 
kurio pavardės nebeprisimenu. 
Norvaiša - G. iki rusų - vokie
čių karo pradžios — 1941. VI. 
22 — į jokią politinių vadų mo
kyklą, kursus ar panašiai, ne-

PAKĖLĖ ATLYGINIMĄ
Sault-Ste-Marie, Ont. Prieš 

keletą savaičių, tuojau po to, 
kai buvo pakeltas atlyginimas 
vietos didžiuliame plieno fab
rike „Steel Plant’e“, pakėlė at 
lyginimą ir vietos chromo fab 
rike „Krumplante“. Panaikin 
ti iki šiol buvę „atydumo bo- 
nai“ — 5 centai valandai ir įve 
damas tas pat pagrindinis at
lyginimas, kaip ir kaimyninia
me plieno fabrike. Bus moka
ma žemiausias atlyginimas: 
dieninei pamainai — 1,27 dol. 
į valandą, popietinei pamainai 
(nuo 3 v. p. p. ligi 11 v. v.) — 
1,30 dol., ir naktinei pamainai 
(nuo 11 v. vak. ligi 7 vai. ry
to $ 1,32. Algų pakėlimas ga
lioja nuo š. m. gegužės m. 1 d., 
t. y. bus išmokėtas skirtumas 
(„backtime“) už praėjusį laiką. 
Kadangi šiame fabrike dirba
ma 48 vai. savaitėje, tai išvado 
je gaunamas neblogas aplygini 
mas. Šiuo metu čia dirba per 
10 tremtinių — lietuvių. Daž
nokai priiminėjami ir nauji dar 
bininkai, kurie yra daugiausiai 
estai, atvykę iš Švedijos ir kiti 
įvairių tautybių „dypukai“ at
vykę nuo geležinkelio linijos
C " Ji ... Į e- ■

Džiaugiuosi, kad nesusiprati 
mas formaliai likviduotas. Aš,

juos su neigiamu atsakymu, — buvo siųstas ir politinėje veik- 
jis negalįs mus sutuokti, rem
damasis kažkokiais liudinin
kais, kurie, kaip vėliau paiškė- 
jo, nieko tikslaus apie mus ne
žinodami, pavydo ir keršto su
metimais yra mus apskundę. 
Žinoma, klebonas, neištyręs da 
lyko, lengvabūdiškai atsisakęs 
mus sutuokti, sudarė mums di 
dėlių nemalonumų ir yra pa
statęs mus į keblią padėtį.

Gelbėdamiesi iš blogos pa
dėties, buvome priversti sku- 
bomis kreiptis pas svetimtau- ., „ , ___
čius kunigus. Ir, įkaip pasiro- tuom išsigelbėjo nuo bolševiki- 
do, ten pilnai užteko mūsų turi nės vergijos.

kaip žinąs objektyvi- tuome
tinę būseną, savo šiuo rašinė-

CHROMO FABRIKE
(A. C. R.) arba iš kasyklų. 
Naujų lietuvių darbininkų ne
atvykta.

Pažymėtina, kad tai, tur būt, 
viena iš nedaugelio Kanadoje 
esančių fabrikų, kur nėra jo
kios darbininkų unijos, nors 
dirbančių skaičius fabrike apie 
400 žmonių. Nežiūrint to, kas 
met pakeliamas atlyginimps ne 
mažiau, kaip kaimynystėje di
džiuliame plieno fabrike „Ste
el Plant‘e‘‘ ir jeigu į rudenį ar 
žiemo metu reikia nedidelį skai 
čių atleiti, kaip dažnai visur ki 
tuose fabrikuose Kaųadoje ir 
USA pasitaiko, tai atleidžiama 
patys jauniausieji — vėliau
siai darban įstoję. Laike pa
skutinių 20 mėnesių nebuvo to 
/kio atsitikimo, kad būtų at
leistas darbininkas išdirbęs šia 
me fabrike daugiau kaip pus
metį (6 mėn.).

Praėjusiais metais, gruodžio 
mėn. 14 d. numeryje „Tėviš
kės Žiburių” korespondentas 
p. J. S., tikrai savo „bereika
lingu dvylekio kišimu”, tarp 
kitų savo nesąmonių, ir .prieka
bių jieškojimo, bandė išpeikti 
mano korespondencijoj pagir
tą šią darbovietę. Taj buvo iš 
tisai netiesa ir neobjektyvu.

„Krunmplentas“ mūsų mies-

kelius, buvo radęs prieglaudą 
Kanadoje. Jis dirbo prie Ąlgo- 
ma Central Railway Ontario 
šiaurę nuo Sault Ste. Marie, 
provincijoje, apie 130 mylių į

Ontario Provincijos viešoji 
policija, pašaukta iš Wawos 
apie 1 vai. naktyje iš šeštadie
nio į sekmadienį, liepos 22 d., 
atvykusi į nuošaliai gulinčią 
vienišą geležinkelio darbininkų 
stovyklą Algawa, rado J. Nro- 
kų paplūdusį dideliame kraujo 
klane nebegyvą. Jo krūtinė ir 
nugara buvo išvagota didelė
mis, giliomis žaizdomis, apran 
ga suplėšyta. Ryškūs kraujo 
pėdsakai rodė, kad jis buvo per, 
ėjęs kambrį, išėjęs pro užpaka-. 
lines duris ir čia sukritęs mir
ties agonijoje. Kambaryje ųas 
ta didelė betvarkė: baldai ap
versti ir sulaužyti, bonkos ir

WELLANDO IR NIAGARA 
FALLS DĖMESIUI.

— Š. m. rugpjūčio mėn. 5 
d., sekmadienį tuoj po lietuviš 
kų pamaldų, 11 vai. ryto, St. 
Mary's bažnyčios salėje, Hel- 
lens Ave., Welland. Ont., šau
kiamas tėvų, kurie turi mokyk 
linio — 6—14 metų amžiaus 
vaikų, susirinkimas, aptarti 
įsteigimą šeštadeinio lietuviš
kos mokyklos Wellande.

ALOK pasiuntė pakvieti
mus visiems tėvams, kurių ad
resai buvo žinomi, bet tautie
čiai atsikėlę į apylinkę vėliau, 
ypač į Niagara Falls, Ont. ir 
dar neužregistruoti, pakvieti
mų negaus, todėl maloniai pra 
šome ir tuos tėvus minėtame 
susirinkime būtinai dalyvauti.

Wellando ALOK-tas.

loję nepasireišfkė. Jis buvo 
drausmingas, sąžiningas ir tik- liu ir norėjau įnešti tikrumo, 
ras lietuvis, kuris nevienam tos 
kuopos kareiviui padėjo, nu
slėpdamas jų išsišokimus prieš 
bolševikinę santvarką, kaip 
„raudonojo kampelio'' išdrąs- 
kymą, įvairių „lozungų“ nuplė 
Šimą ir kt. Be ko kita, anuo 
metu jisai visai nemokėjo rusų 
kalbos. Kilus rusų-vokiečių 
karui, vietoje to, kad žygiuotų 
į Sov. Sąjungą, kuopa sunkto
se sąlygose spruko į miškus ir

te yra, bet šiuo tarpu, viena iš 
geriausių darboviečių. J. Sk.
BRUTALIAI NUŽUDYTAS 

JONAS NORKUS
Šiuo kritišku metu, kada lie 

tuvių tautai yra ypač brangus 
ir reikalingas kiekvienas jos sū 
nūs, mus pasiekia skaudi žinia, 
kad nuo žmogžudžio žiaurios 
rankos krito Jonas Norkus. Šis 
30 metų amžiaus politinis pa
bėgėlis nuo 'komunizmo, iš
vaikščiojęs sunkius imigranto

išsklaidyti netikslumus, pasi
tarnauti tiesai, kuri tiktai ir 
gali rimtai grįsti mūsų išeivijo
je tarpusavius santykius.

H. Valiulis,
Buv. dalinio karininkas.

Red. atsargumo dėliai iš laiš 
ko išbraukė tikslų dalinio pa
vadinimą, dalinio vado pavar
dę ir vietą, kur dalinys stovėjo.

BALDŲ, ELEKTROS REIKMENŲ, RADIO

stiklai sudaužyti.
Kriminalinė policija, vėliau 

atvykusi į nusikaltimo vietą 
lėktuvu ir pravedusi paviršuti
nišką tyrimą, nors lavono au- 
topsija dar nepadaryta, priėjo 
prie išvados, kad J. Norkus mi 
rė nukraujavęs nuo žaizdų, pa 
darytų dideliu peiliu ar kitu 
aštriu įrankiu. Valstybės pro
kuroro įsakymu buvo suimtas 
22 metų amžiaus tremtinys - 
- ukrainietis Wasyl Krawyek 
ir pasodintas į Wawos kalėji
mą. W. K. dirbo paskutinius 
dvejus metus kartu su nužudy 
tuoju ir gyveno kartu su kitais 
4 darbininkais namelyje apie 
100 pėdų atstu nuo J. Norkaus 
gyvenamojo namo. Jis kaltina
mas žmogžudyste. Vėliau per
vestas surakintas į Sault Ste. 
Marie Apygardos kalėjimą.

MIRĖ LIETUVIŲ 
BIČIULIS

Praėjusią savaitę vėliavos 
ant Toronto miesto savivaldy
bės pastatų buvo nuleistos į 
pusę stiebo. Miestas gedėjo 
vieno iš savo populiariausių 
valdininkų — John Innes, ku
ris staiga mirė, pavaduodamas 
miesto burmistrą. Kontrolie
rius J. Innes buvo atvyjkęs į Ka 
nadą kaip skotas imigrantas. 
Mirties dieną jis buvo nuvy
kęs į geležinkelio stotį pasvei 
kinti iš Korėjos grįžtančių su
žeistų Kanados kąvotojų. Sto
tyje jį ištiko priepuolis.

Gedi ir lietuviai, netekę bi
čiulio, kuris neatfaisakydavo 
kviečiamas atvykti į mūsų pa
rengimus ir minėjimus.

Jonas J. Juškaitis.

»C-- it'----------- it H""1

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 
kostiumus ir paltus.

DIDELIS PASIRINKIMAS 
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Avė, Toronto.

Telefonas: ME 8522. 
----- tf- te irat at at

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0S94

Į CAPITOL FURNITURE CO.,
| 391 St. Catharine St. W. Montreal.
§ Penki aukštai baldų PHILIPS ir kitų firmų radio aparatų; 
g ir elektrinių reik menų. Visi kiti jūsų namų reikmenys.; 
fi Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
g Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba lie- ;
S tuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
| TE L. LA 8621.

SUPERIOR REAL ESTATE Co
J. Alide Blais, 29—4ieme 
Avenue, Ville Lasalle. 

TR. 7849.
' Gerard Cool 4337 Verdun 
Ave., Verdun. YO 3323.

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

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

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

Brouillette & Gagnon Ltee
6014 BOULVARD MONK, WI 6144, MONTREAL 
maloniai (kviečia atsilankyti į savo prekybos namus, kur 
yra gausus įvairių baldų, elektros reikmenų bei ga- 

zinių pečių, radio (Philips) pasirinkimas. Esant reikalui, 
duodama ir išsimokėtinai. Mūsų atstovas lietuvis 

JUSTAS STROPUS
Tamstoms maloniai patarnaus, suteikdamas reikalingas 

informacijas. Susisiekite su juo iš anksto telefonu 
TR 1610 (6672 Beaulieu St., Ville Emard).

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.

LIETUVIŠKA

BALDU KRAUTUVĖ
IR DIRBTUVĖ

PARDUODAME GATAVUS, PRIIMAME 
UŽSAKYMUS IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO 
899 BLOOR. ST. W. TORONTO, TEL. LO 1438. 
SAV. J. KAMICMAITIS. PATARIMAI VELTUI.

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS į

IMPERIAL ALTO COLLISSION į
Į G K E R A I T I S,
i Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį į 
i spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su- Į 
j gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai.) 

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

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

Tos žiaurios žmogžudystės 
motyvas tebetiriamas, 
dytasis Jonas Norkus. gyveno 
tame pačiame name, kur ir jo 
formanas su 24 metų amžiaus 
žmona, dviejų vaikų motina. 
Žmogžudystės naktį formanas 
buvo išvykęs į miestą. Likusi 
namuose buvo jo žmona, kuri 
ir pranešė policijos organams 
apie nusikaltimą.

Jonas J. Juškaitis.

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

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

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

Nužu- TAUTIETI!

PRITYRĘS EUROPIETIS SIUVĖJASt K. STRAZDINS
fi priima vyriškų ir moteriškų drabužių už-mus ir pataisymus.!

4858 Jeanne Mance, Montreal. TEL. CR 3668. j 

Skambinti vakarais po 6 vai. (kalba latviškai, vokiškai, j 
rusiškai) J

ANTANAS MATULIS 
maloniai kviečia tautiečius atlankyti jo

Užkandinę
kuri duoda gerą pasirinkimą visokių užkandžių 

ir gėrimų.

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

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

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

jT'"’ >c ' ---------'if1 -------- 11 ■............. ic

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578. , 1
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

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

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

___>T *1 ...................... M —

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

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

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

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

1 sv. šokolado
Siuntinys Nr 12—$ 6.40

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

2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų

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

Siuntinys Nr. 19—$ 9.95
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavąs
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% ®v. 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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Nepaprasta gegužinė We llande
Toronto, Hamiltono, St. Catherines, Buffalo ir kitų vietovių lietuviai puikiai žino, 1 
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 WELLĄNDE.
Todėl Wellando ALOK-tas rugpjūčio mėn. 4 d. (šeštadienį) ungarų parke, Port Ro- ■ 
binson Rd. (1.5 mylios į rytus nuo Wellando važiuoti East Main St., ten pat, kur bu- , 
vo 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 įrengta speciali salė. * ,
Maloniai (kviečiame visus atsilankyti. Wellando ALOK-tas.

Toronto, Hamiltono, St. Catherines, Buffalo ir kitų vietovių

ti kiekvienam atskirai negalė-

REISE BODRDAGES Reg‘d |
MAMERTAS MAČIUKAS l

DIPLOMUOTAS MOTERIŠKŲ !R VYRIŠKŲ RŪBŲ SIUVĖJA. |
AUKŠTOS KOKYBĖS RANKŲ DARBAS. |

ANGLIŠKOS MEDŽIAGOS NAUJAUSIOS MADOS. |
SKUBUS PATARNAVIMAS Į

Specializuojuos užsakymais paštu (mail orders) iš visų t
Canados ir JAV vietovių. ?

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

SAULĖTOJE ALBERTOJE, KRUVINOJO STALINO 
BARBARIŠKŲ DARBŲ, LIE TUVOJE, MINĖJIMAS.

Lethbridge, š. m. VI. 10 d., ažiuliame miesto čiuožyklos eta 
įvyko vietos lietuvių kolonijos i 
susirinkimas, kuriamu buvo pa 
mioėti barbariški Stalino dar- j 
bai. Minėjime buvo skaitoma 
p. Noreiko spaskaita apie Pa
baltijo taut ųišgyventas oku- 
pacij ųkančias ir trumpais žo
džiais apibudinta, nevisaam pa 
šauliui visiškai žinoma, bet 
garbinga Lietuvos istorija.

Kiek vėliau, birželio 13 d. 
10 vai. 30 min., Albertos vaka
ro laiku, ta paskaita buvo trans 
liuojama anglų kalboje per 
Lethbridges radijo stotį. Pa
skaitą transliavo p. A. Arelis, 
pu/dai ir aiškiai angliškai. 
Prieš paskaitą ir po paskaitos 
buvo lietuviškos plokštelės. 
Sekančią dieną, ta pati paskai 
ta buvo atspausdinta „Leth
bridge Herald“ dienraštyje. 
Tai vienas iš didžiausių Leth
bridges dienraščių.

Bet didžiausią dėmesį vie
tos gyventojai atkreipė į radi
jo transliaciją, nes buvo parink 
tas labai patogus laikas, tuoj 
po sporto žinių, kurių klauso, 
daugiau kaip trys ketvirtada
liai Lethbridges miesto gyven 
tojų.

Pora savaičių prieš tai, di-

dijone, buvo senų tautinių šo
kių vakaras, kuriame dalyvavo 
įvairių tautybių šokėjų grupės, 
jų tarpan buvo pakviesti ir 
Lethbridges lietuviai.

Kadangi mūsiškiai buvo pa
kviesti visai netikėtai, ir buvo 
nepasiruošę šiam įvykiui, tai 
lietuviška akim žiūrint, tauti
niai šokiai išėjo silpnoki. O 
kas svarbiausia šoko be muzi
kos.

Bet vistiek mūsiškiai pelnė 
antrąją vietą ir nemaža ploji
mų, bei minios sveikinančių šū 
kių. Pirmoji vieta atiteko uk
rainiečiams, kurie sudaro veik 
trečdalį Lethbridges apylin
kės visų gyventojų ir turi gan 
stiprią šokėjų trupę.

Nors ir saujelė liko Leth
bridges lietuvių, nes daugu
mas pasistū mėjo daugiau į ry 
tus, bet vistik likusieji po tru 
pūtį juda pirmyn ir skina pla
tesnį kelią, kuris palengvina 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vą. Tad garbė tiems Lethbrid 
ges lietuviams, kurie priside
da prie šios sunkios, bet gar
bingos kovos.

Pakelievis.

PADĖKOS
Visiems dalyvavusiems mū

sų 10 metų vedybų sukaktu
vėse ir už puikias dovanas, ku 
rios mums primins tą dieną am 
žinai, tariame nuoširdų ačiū.

Ypatingai dėkojame mano 
sesutei, švogeriui ir jųjų sū
nui Jonukui Kerželiams, jam 
vadovaujant programai ir vi
sam St. Paulo jaunimui, kuris 
prisidėjo prie programos pil
dymo, dainų, orkestro ir viso
kio paįvairino, kas mumis ir 
visą publiką džiugino ir mes 
jautėmės labai sujaudinti pa
matę savo gimines ir jų drau
gus ir pažįstamus, gyvenan
čius Amerikoje.

Prašome mums atleisti, kad 
dėl daugybės publikos padėko

Tariame nuoširdų ačiū vi
siems.

D. A. Majauskas.
6682 Dumas St.,
Montreal 20.

* * *
Sudariusiems darbo ir buto 

garantijas, mane iškviečiant iš 
Europos į Kanadą, p-nams Tui 
nylams, gyvenantiems Simcoe, 
Ont., širdingai tariu lietuvišką 
ačiū. L Račius.

VIEŠA PADĖKA
Didelį džiaugsmą ir malonu 

mą patyrėme besilankydami 
Kanadoje - Toronte, Ont., sa
vo giminių ir pažįstamų tarpe. 
Per dvidešimts su viršum me
tų nesimačius su savo miela se 
serimi Anele ir švogeriu Juo
zu Bernatoniais, su Julium 
Kandrotu, sunku buvo vie-

niems kitus atpažinti, nes sun- Ačiū, Anele, Tau už brangią 
kus gyvenimas mus visus žy- Jūsų rankų darbo dovaną. Jū- 
miai yra pakeitęs. Kuomet 
Jūs išvykote svetiman kraštan 
laimės jieškoti, mes likome Lie 
tuvoje dar maži, o dabar, visi 
lygiai esame pražilę.

Širdingiausia mūsų padėka 
priklauso Anelei ir Juozui Ber 
natoniams, gyv. Concord Ave., 
484, Toronte, už taip nuoširdų 
parodytą mums rūpestingumą 
ir vaišingumą. Jūsų surengta 
jauki vakarienė mums, Jūsų kil 
nios šeimos ir mūsų artimųjų 
tarpe, mums padarė gilų įspū
dį ir jaudinančiai nuteikė.

Jgiw LADYGOS 
baldu

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO 
bet

Aiberto Norkeliuno
Agentūroje

ftONERLAL ENTERPESES Reg’d

studijoje 
ARTIS“

salionai, sofos, foteliai pi
gesni kaip kitur. Užsaky 

mai ir pataisymai.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS ’

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

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

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

uz $o,o! $(.000.oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą tiirtą iki $ 1.000..01

Sąžiningas patarnavimas visose draudimo srityse.
Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.

5637 Jeanne D’Arc Ave., IV.ontrea! 36, Que.
Telefonas: CL 2363

PRITYRĘS KVALIFiKUOl A3
IS LAIKRODININKASLIETU '

6114 Blvd. Monk, 
Ville Emard, Montreal. 

Telef.: TR 5535.

ECIYIMCN AGENCIES BUREAU
16 Woolworth Bldg.,

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

/ 
j 
k

W. TORONTO2186 DUNDAS SI
Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias brau 

genybes. Garantuotas dari 's, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdi ei iki 8 valandos vakaro.

ram

—         —■— ——  —- ——-

AUKŠTA KOKYBĖ-ŽEMA KAINA
f Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus
f Europos kraštus, išskyrus SSRS

PER US PARCEL POST.
f Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo 
k vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą.

MUK1NK1M1S ANGLIŠKAI
LESLIE MAC-UiS l OSH

Anglų kalbos mokytojas tarpia utiniame YMCA skynu 
je Monlrtaiyje

šešių Menesių kursai '.žengusiems
MOKINIAMS.

Siųskite penkis .lolenus rcregistracijai ir mokėkite tne 
dolerius menesiui.

Kaina U. Š. dol.

Rašykite;
Laslie Mackintosh Reg d., P O. Box 294. Westmou.nl, 

Quebec

5 sv. mlt. p. kavos

2 sv. m. p. kavos 
54 sv. kakao 
54 sv. šokolado 
J4 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
1% oz. j. pipirų
4 oz. kokoso
94 oz. kardamono
1 y2 oz. cinamono
1 oz. majorano
154 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 
54 sv. kakao 
% sv.arbatos
2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
J4 sv. kakao 
J4 arbatos

Nr. 18
$ 9.80

Njr. 19 
$ 9.50

Nr. 20 
$ 7.15

Nr. 21

$ 6.00

Nr. 22 į 
$ 6.00 ( 

Individualūs pakietai į 
ruošiami susitarus._______  (
Kava į visus pakietus 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.

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

mo firmą.
Reikalaukite mūsų kainoraščių!

A. PAULAITIS 
Importe - Exporte.

Wangen - Allgau — Germany.

4336 VERDUN Ave., VERDUN

ei norite pirkti ar parduoti na 
rus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

J. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

Tel. Y0E0529

sų namai — buvo mūsų na
mais. Nuoširdžiausias mūsų 
ačiū Adelei ir Juliui Kandro- 
tams, Onai ir Adomui Urnavi- 
čiams, Inž. Juozui Bernatoniui, 
taipgi Birutei ir Antanui Ber
natoniams ir visiems kitiems, 
kurie mus maloniai priėmė.

Jūsų širdinga elgsena nie
kuomet neišdils iš mūsų atmin 
ties.

Adelė ir Jonas Davičlkai.

PAJifSOIMAI
— Antanas Petraitis, Mi

ners Hostel, Nottingham Rd., 
Alfreton, Derby's, England, 
jieško Antano šeštoko, gyv. 
Kanadoje.

— Stepas Vilimavičius, pa
skutiniu laiku gyvenęs W. B. 
C. Hospital 8—C—-1, Malton, 
Ont., Canada, ir Anita Žugą- 
raitė, gyvenusi 1665 St. Denis, 
Montreal, Que., Canada, pra
šomi skubiai atsiliepti Annai 
Germanienei, 433 W. Gerfield 
Blvd., Chicago 21, Illinois, U. 
S. A.

BALTICKA

LIETUVIS BATSIUVIS.

Pataisymai ir užsakymai.

4666 Park Ave, Montreal.

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.

APLANKYKITE NAUJĄ LIETUVIŠKĄ 
KRAUTUVĘ 

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

GEROS PREKĖS PIGIOS KAINOS.

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

Pasiryžę lietuviškai visuomenei patarnauti.

Sav. J. JURKŠAITIS ir P. LELIS.

VICTORIA 
CLEANERS 
8. DYERS CO

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

EXPERT CLEANING 4 DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES A/MD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIBE PICK-UP

P ANO DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

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

gražesnę išvaizdą.
Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetur 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

I

Westmou.nl
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Rogpj. 12 d., sekmadieni, visi piknikan !
PLAČIAU APIE PIKNIKĄ PRAŠOMA ŽIŪRĖTI MONTREALIO KRONIKOJE

ATLANTO PAKTO VALSTYBIŲ KONFERENCIJA
MONTREALY

Dvylika Šiauijės Atlanto Pak 
to valstybių atstovų rudenį 
susirenka Kanadoje. Numato
ma, kad konferencija bus apie 
rugsėjo mėnesį Montrealy, nes 
ministerių, diplomatų ir žurna 
lįstų dalyvaus apie 400, o Mont 
realiui nesunku būsią tokį kie 
kį priimti.

BUS VIDURVASARIO 
PIKNIKAS — GEGUŽINĖ

Šį sekmadienį, rugpjūčio m. 
5 dieną, po pietų, nuolatinėje 
Montrealio lietuvių piknikų 
vietoje, Ville Lasall», už, Gol
fo lauko, bus, kaip ir kiekvie
ną sekmadienį, popietinis lie
tuvių subuvimas.

Į subuvimą, pasišokti, tautie 
čiai visada gali pasikviesti sve 
čių — latvių, estų ir kitų.

Spėjama, kad šio sekmadie
nio piknikas bus vasaros vidu
rio piknikas, nes dienos jau ei
na trumpyn ir dabar yra karš
čiausios.

Rugpjūčio gi 12 d. paskir
tas KLT Montrealio slk. pikni
kas.

Patartina pasiimti koki nors 
paklotą — kaldrą dekį ir pan., 
kad patogiau galima būtų pagu 
lėti žolėje.

MONTREALIO LIETUVIAI, 
visi iki vieno — dideli ar maži, 
jauni ar pasenę — į pirmąjį 
KLT Montrealio skyriaus di- 
džiausį pikniką, kuris įvyksta 
rugpjūčio 12 d. toje pačioje 
piknikų vietoje, Ville Lasalle.

Čia Jūsų laukia turtinga lo
terija, įvairios lenktynės, ne
girdėtos staigmenos ir daugy
bė svečių iš visos Kanados bei 
Amerikos.

K. L. T. Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

EVANGELIKŲ DIENOS
Kun. A. Trakis iš Čikagos ap 

lankė .Kanados lietuvius evan
gelikus. Praėjusį šeštadeinį ir 
sekmadienį jis viešėjo Montre 
aly. Šeštadienį Montrealio 
evangelikai turėjo subuvimą, 
kuriame kun. A. Trakis pada
rė platesnį pranešimą, apžvel
gusį lietuvių evangelikų ir pro 
testantų padėti Vokietijoje, ir 
Amerikos kontinente. Įdomu, 
kad Vokietijoje, Bonnos mies
te pabaltiečių evangelikų yra 
įsteigtas bendrabutis, kuriame 
išlaikomi teologijos studentai. 
Lietuvių ten esą 3, bet galėtų 
būti 6. Kun. A. Trakis plačiau 
apžvelgė evangelikui gyvenimą 
Amerikoje ir Kanadoje. Jo tei
gimu, Kanadoje evangelikai 
turi didesnių laisvių ir nejau
čia nutautinimo spaudimo, ku 
ris Amerikoje yra gana žymus. 
Buvo paliestos ir negerovės, 
kaip net įrašymas į LKV evan
gelikus žeminančio pravardžia 
vimo ir tt.

Sekmadienį kun. A. Trakis 
evangelikams laikė pamaldas, 
i kurias susirinko apie šimtas 
evangelikų. Po pamaldų įvy
ko susirinkimas, kuriame išrink 
ta nauja evangelikų bendruo
menės valdyba.

MONTREALY GYVENAN
ČIŲ TEISININKŲ 

DĖMESIUI
Š. m. rugpjūčio mėn. 4 d. 

(šeštadienį) 20 vai. YMCA 
patalpose, Park Ave 5550 (II 
aukšt., kamb. „A“) kviečiamas 
Lietuvių Teisininkų Tremti
nių D-jos, Montrealio skyr. 
steigiamas susirinkimas* kuria
me be skyriaus organų rinki
mų bus svarstomi L. T. T. D- 
jos Garbės Teismo iškelti 
klausimai.

Visi, Montrealy gyvenan
tieji pp. teisininkai-ės malo
niai kviečami Ikuoskaitlingiau- 
siai dalyvauti,

L. T. T. D. Įgaliotinis.
MĖLYNOJO KRYŽIAUS 

PRANEŠIMAS
Mėlynojo Kryžiaus nariai, 

kurie nėra susimokėję nario 
mokesčių, tą turi padaryti ligi 
šio sekmadienio, rugpjūčio 5 
d. Kas laiku nesumokės nario 
mokesčio, neteks narystės ir 
draudimo. Pinigus prašoma 
siųsti pašto perlaidomis, ban
ko čekiais arba gyvais pinigais 
šiuo adresu: Mrs. P. Juškevi
čienė - Miller, 3994 Rose
mount Blvrd, Montreal, P. Q. 
Dar primenama tiems nariams, 
kurie išvyko arba pakeitė bu
tus, tuojau pranešti naujus sa
vo adresus. Galima pranešti 
telefonu TU 6068.

Įspėjama, kad su p. Juškevi 
čiene reikia būtinai atsiskaity
ti, nes mišrioji grupė nuo šiol 
panaikinama ir jos nariaj pri
klausys tiesiogiai Mėl. Kry
žiaus centrui, iš kurio gaus nu 
rodymus.
SLA 123 KUOPOS NARIŲ 

DĖMESIUI
SLA 123 — Montrealio kuo 

pos nariams pranešama, kad 
tie, kurie -nėra sumokėję nario 
mokesčio, turi tuojau sumokė
ti, nes nesumokėjus — neten
ka narystės ir negaus draudi
mo ligoje arba nelaimingame 
atsitikime. Nario mokesčius 
prašoma siųsti Finansų sekre
toriaus adresu: Mr. Mykolas 
Juodviršis, 6882 Beaulieu St., 
Ville Emard, Montreal, P. Q. 
Pinigus galima siųsti bankno
tais laiškuose arba pašto per
laida bei banko čekiais. Susi
žinoti galima telefonu: HE 
5956.

SERGA P. ST. KĘSGAILĄ
Montrealio lietuvių visuome 

nės veikėjas p. St. Kęsgailą su 
sirgo ir gydomas Notre Dame

POSVCTKRU

SAVAITĖS STOVYKLA SKAUTĖMS IR 
PAUKŠTYTĖMS

Savaitės stovyklavimas kai
nuos 6 dol. kiekvienai, „Nerin
gos“ skaučių tuntas pasirūpins 
kelione ir kitomis išlaidomis.

Kiekviena sesė, norinti vyk
ti šion stovyklon, užsiregistruo 
ja įmokėdama pinigus pas sa
vo vieneto vadovę. Užsiregis
travimo terminas
čio 51. (Plačiau žiūr. pr. n-ry)

Nuo rugpjūčio 13 iki 19 d. 
rengiama vienos savaitės sto
vyklą skautėms ir jaunesnio
sioms skautėms — paukšty
tėms.

S'tovyklon gali vykti visos 
skautės ir jaun. skautės ir vi
sos mergaitės, kurios nori įsto 
ti į skaučių eiles, mergaitės nuo 
7 iki 17 metų amžiaus.

„NL“ SP. B-VĖS VISUOT. SUS-ME PASIKLAUSIUS.
Atkelta iš 2 pusi. būdus ir priemones tam suglau

„ . . , . dinimui paješkoti.
pirkę. Susirinkimas tam prita- Konstatuotina, kad pernai 
re- nelaimingu būdu dingęs 1949

Baigiantis susirinkimui, iš- m. susirinkimo protokolas yra 
kilo ilgas diskusijas iššaukęs 
klausimas, kurį iškėlė inž. Bu
lota, pareikšdamas, kad, jo 
nuomone, ryšiai „NL“ sp. b- 
vės su pačiu laikraščiu yra ne 
aiškūs, kad reikėtų rasti prie
monių ir būdų labjau 
dinti laikraštį su p.ačia 
ve.

Po ilgų aiškinimusi, 
kius daugeliui susirinkimo da
lyvių, buvo prieita prie nuomo 
nės, kad ištikrųjų, rCukėtų ką 
nors daryti, kad „NL“ sp. b- 
vės ir „NL“ laikraščio gairės 
būtų pastatytos į aiškesnes vė 
žes, kad būtų rastos priemonės 
juos tampriau tarp savęs su
jungti.

Išvadoje buvo pavesta nau
jai išrinktai valdybai surasti

suglau- 
bendro

pasisa-

atrastas ir p. Parojus, buvęs ir 
pernykščių metų susirinkimo 
sekretorium, perskaitė abu pro 
tokolus. Iš jų paaiškėjo, kad 
pagal revizijos komisijos aktą 
p. Rudinskas ir p. Toliušis lig- 
šiol dar nėra formaliai sutvar
kę piniginių dokumentų ir 
tvarkingai atsiskaitę. Taip sa
kė revizijos komisija, o jie tei
gė, kad viskas tvarkoje.

Praėjusių metų revizijos ko 
misijos aktą perskaitė p. H. 
Adomonis. Rev. kom. aktas ir 
V-bos pranešimai susirinkimo 
priimti.

Šiam susirinkimui pirminin
kavo J. Kardelis ir sekretoria
vo J. Knystautas. Mandatų 
komisiją sudarė pp. Naginio- 
nis, Kęsgailą ir Girinis.

J. Kkž.

KANADOS LIETUVIŲ TARYBOS SKYRIAUS VISUO 
TINIS SUSIRINKIMAS

kiekvienas turi teisę, — bet yra 
tokių, kurie atveža svaigina
mų gėralų ir juos piknike par
duoda, padarydami sau pelną, 
o pikniko rengėjams nemalonu 
mų, liūdną nuotaiką ir lietuvių 
vardą žeminančią padėtį. t

NAUJA LAS VALDYBA
Po tūlų krizių, liepos 23 d. 

buvo Toronto LAS susirinki
mas, kuris išrinko naujž val
dybą, pasiskirsčiusią pareigo
mis: St. Jokubickas — pirm., 
M. Usvaltaitė — sekr., St. Pa 
ciūnas — ižd., A. Usvaltas — 
kult. vad. ir M. Užameckas — 
narys. Rev. kom.: J. Naujo
kas, V. Jakubickienė ir V. But
rimas.

VEDYBOS
Viktoras Norkus susituokė su 
Birute Viliųšyte, Juozas Gvil
dys su Vanda Lukoševičiūte, 
Juozas Adomavičius su Nata
lija Kazlauskaite. Laimingo 
gyĮvenimo!
SKAUTŲ RĖMĖJŲ ŽINIAI

Toronto SkaučitįTų Namų 
stat. Fondo loterijos trauki
mas, susidarius sunkumams 
dėl atsiskaitymo su užsienyje 
platinamais bilietais ir dėl va
saros atostogų, nukeliamas į 
1951 m. lapkričio mėn. 1 d. 
Toronto Sk. Namų Stat, Fondo 

Valdyba.

Prieš dvejus metus, sėkmin
gai atgaivinęs savo veiklą Ta
rybos skyrius, Š, m. rugpjūčio 
mėn. 11d. šeštadienį 7 vai. va
karo United Church patalpose 
(Bathurst - Lennox g-vių kam 
pas) šaukia visuotinį susirinki
mą.

Toronto Tarybos skyriaus 
iniciatyva ir rūpesčiu buvo su
kurtas įvairių Toronto organi- 

i.ki rugpjū- zacijų komitetas, kuris po pa
skutiniu laiku įvykusio lietu
vių surašinėjimo, stovi prieš 
persiorganizavimą į vietinės 
bendruomenės organą.

Susirinkimo programoje 
įtraukti bendruomenės kūrimo 
klausimai ir taip pat skyriaus 
veiklos pranešimai ir svarsty
mai.

Susirinlkiman kviečiama lie
tuviškoji visuomenė,- kuri su
pranta ir aktyviai paremia pla
tesnės apimties organizacinio 
darbo rimtį.

SLA KUOPOS PIKNIKAS
praėjo smagiai ir jaukiai; žmo
nių buvo labai daug ir kuopai 
liks gražaus pelno.

Vienas ir nemalonus reiški
nys, kurs nedaro lietuviams 
garbės, tai tas, kad kai kurie 
žmonės ne tik, Kad atsiveža dėl 
savęs truputį išsigerti, kas bū 
tų pateisinama, ne~s taip daryti

Nepraleiskite auksinės progos atsilankyti į linksmą, 
vasarišką

□szzsssEasxxx 
GERA PROGA. IŠNUOMOJAMAS

P o

Puikus BUICK 47 skubiai par 
duodamas geromis sąlygomis.

Tel.: VI 7634.

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

JIEŠKAU
lietuvių šeimos, kuri sutiktų au 
ginti 4*4 metų mergaitę (ne
tekusią motinos). Atlygini

mas pagal susitarimą.
Skambinti 6—7 v. v. HA 3805 
4815 St. Urbain St., Montreal.

~ išnuomoTaIvias”"”
4 kambarių butas. 359 — 8 
Ave Ville Lasalle, TR 6586.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys su virtuve pas lietu
vius Verdune, 538 — 1 Avė.

IŠNUOMOJAMAS 
kambarys vienam arba dviem 

asmenim.
183 — 3 Ave., Ville Lasalle, 

Tek HE 4330.

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.

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

VIEŠAS PAAIŠKINIMAS
„N. Lietuvos“ Nr. 28(222) 

Spaudos Apžvalgoje pasakyta, 
jog paskutiniame „Skunkės“ 
numery yra liapsusų, o ypač 
kiek tai liečia neteisingą fak
tų nušvietimą.

Šia proga turiu pasakyti, 
jog vienas toks straipsnis yra žmogum suvesti. O tokiam rei 
tilpęs tikrai per redakcijos ne
apsižiūrėjimą, nes medžiaga bu 
vo gauta vėlokai ir ją nebebu
vo laiko tinkamai peržiūrėti ir 
ištaisyti. Be to, gal perdaug 
buvo pasitikėta koresponden 
to autoritetu ir nusimanymu, 
kad jis tinkamai pašiepia tą

ginčą literatūrinėmis temo
mis, kuris plačiai buvo disku
tuojamas JAV ir Kanados lie
tuvių spaudoje. Dabar paaiškė 
jo, kad autorius visą tą reika
lą panaudojo asmeninėms sąs
kaitoms su jam nepatinkamu

kalui humoro spaudą visai nė
ra tinkama vieta.

Todėl paliestąjį asmenį gerb. 
poetą H. Nagį redakcija atsi
prašo ir dar kartą pareiškia, 
kad tatai įvyko per neapdairu
mą. Kl. Giedaugas,
„Skunkjės“ redakcijos vardu.

SKELBIMAS.
Tillsonburgo Lietuvių Ūkininkų Klubas š. m. rugpjū
čio mėn. 5 d., sekmadienį, 2 vai. p. pietų, rengia pa
skutinę prieš derliaus nuėmimą

GEGUŽINE - PIKNIKĄ
p. Mikėno farmoje (19 kelias). <
Gros Londono orkestras. Kviečiame visų apylinkių į 
lietuvius atsilankyti. Rengėjai. !
--------- 9E----------------------------------- 9Ę----------------9<~ ---------------------------- -------------------------------------- į

GRAŽIAI PAVYKO „NL“ligoninėje. Jam yra padaryta
kojų operacija. Linkime grei- GEGUŽINĖ

J U V a
rugpjūčio mėn. 11 d. 8 vai.kuris įvyks šeštadienį, 

vak. geriausioje ukrainiečių (UNF) salėje. 
College Str. 297.

Šokiams gros pirmą kartą Toronte Hamiltono lietu
vių „AIDO“ kapela.

STIPRŪS IR SILPNI 
GĖRIMAI, UŽKANDŽIAI.

Dvariono Paminklui Statyti Komitetas.

Įėjimas § 1.00.

Imigracijos (darbo, buto garantijų sudarymas), nuosa
vybės perleidimo, paskolų parūpinimo, palikimų, pi
lietybės ir kiti reikalai. — Atstovavimas teismuose ir 

įstaigose. — Dokumentų patvirtinti vertimai ir nuora
šai. — Visokeriopos informacijos. — Gynimas lietuvių 
interesų Kanadoje ir kitose valstybėse atliekamas pri
tyrusių teisininkų ir kalbininkų, studijavusių Amerikos 

ir Europos univeristetuose.

JONAS J. JUŠKAITiS
TEISINĖS - KALBINĖS PAGALBOS BIURAS

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

pirmenybes laimėjo Edmundas 
Baltuonis. Mergaitės šaukštuo 
se nešė žirnius; laimėjo Aldo-

Išvažiavimo dėliai nebrangiai 
PARDUODAMAS NAMAS 

su laisvu butu apsigyvenimui. 
6917 Mazarin St., Ville Emard, 

Montreal.

čiau pasveikti!
MIRĖ SENAS LIETUVIS
Liepos 31 d. anksti rytą šir

dies priepuoliu mirė senas 
montrealietis Povilas Gudas, 
neseniai Ville Emarde turėjęs 
savo krautuvę.
DAUG ŽMONIŲ VASAROJA

Gerai sušilus vasarai, dauge 
lis montrealiečių išvyko vasa
roti: Vai. David pp. Gurinskų 
viloje vasaroja dr. Drevinskie- 
nė, pp. Kriščiokaičiai; kaimy
nystėje — pp. Adamoniai, pp. 
Bakanavičiai, St. Ustache—pp. 
Giriniai, Rowdon — pp. Smil- 
gevičiai, p. Natkevičienė iš J. 
A. V., pp. Daukšai, o daugu
mas atostogauja Šv. Lauryno 
pakrantėse ir tt.

DĖL SUSISIEKIMO SU 
PIKNIKŲ VIETA

„NL“ Administracija pada
rė žygių, kad vykstantiems į 
pikniką ir atgal, susisiekimo 
bendrovė parūpintų daugiau 
autobusų arba dažniau leistų 
tuos pačius. Yra pagrindo 
laukti, kad prašymas bus išpil 
dytas, kaip ir pernai.

na Burbaitė. Lenktynės buvo

si klaida. Ponas K. L., nesu
pratęs krečiamų pokštų, para
šė, kad atostogaudami susižie-

Tikrai vasariška liepos 29 
diena į Montrealio popietinių 
subuvimų vietą sutraukė gana 
didelį montrealiečių būrį. At
silankė ir iš Amerikos ir iš ki 
tų Kanados vietų. Iš JAV: 
Inž. Drąsutis su žmona, V. Su- 

■ dakolskas ir A. Paškonis — vi 
si iš Cleveland©; kun. A. Tra
kis iš Čikagos; p., Piešina su 
žmona iš Worchesterio. Iš 
Wellando atsilankė p. Žukaus 
kas, iš St. Catherines p. Šajau 
ka, iš Kirkland Lake Valenti
nas Bernotas ir kt.

Subuvimo programa buvo 
gana plati ir kėlė susirinkusių
jų susidomėjimą. P. J. Leknic 
kui, p. Bagdžiūnui, p. Jaspel- 
kiui ir p. L. Gudui vadovaujant 
buvo daromos lenktynės. Vy
rai bėgo su pypkėmis; pirme
nybes laimėjo St. Aneliūnas. 
Moterys lenktyniavo su šaukš
tais, pripildytais pupelėmis; 
pirmą vietą laimėjo Zina Ru- 
džanskaitė ir lenktynes su ada 
tomis laimėjo p. Barauskienė. 
Vaikams taip pat buvo lenkty 
nės. Berniukai bandė sugebė
jimus lenktyniauti maišuose;

žiūrimos labai gyvai ir sudarė 
linksmų momentų.

Labai rimtai ir dideliu atsi
dėjimu vyko šokių konkursas, 
kuriam vadovavo p. Čėsna, p. 
Gosaitė ir p. Ambrasas. Jury 
komisija iš visų šokėjų atrin
ko po dvi poras iš Suktinio, Vai 
so ir Tango. Po to, šokant vai 
są, iš 6 porų buvo atrinktos 3 
poros, o iš šių — pirmą prizą 
gavo Jonė Pauliūtė ir Vytau
tas Mašalas, antrą prizą — El
vyra Gosaitė ir Alfonsas Ker- 
šulis ir trečią prizą — p. St. 
Gampp ir Vytautas Paulius.

Visi alimėtojai gavo dova
nų.

Į galą laimėtojų garbei ir vi
sų pobūvio dalyvių malonu
mui p. Sabalys ir p. Mašalas 
lūpinėm armonikėlėm davė mu 
zikinį momentą.

Visiems pobūvio dalyviams 
už atsilankymą, visiems kon
kursų vykdytojams ir daly
viams ir muzikantams didelis 
ačiū. N L.

KLAIDOS PATAISYMAS
Praėjusiame „NL‘ ‘ numery 

įsibrovė iš nesusipratimo kilu-

davę p. Siniūtė su p. Cibu. Tai
yra netiesa, nes tai buvo tiktai 
pajuokavimas. Šia prasme ži
nia pataisoma. Jeigu dėl šito 
p. K. L. neapdairumo būtų ki
lę kokių nemalonumų, suminė
tuosius asmenis atsiprašome.

PRIEŠVESTUVINĖS STAIG 
menos

Praėjusį penktadienį, liepos 
27 dieną, DLK Vytauto klu
be staigmeną turėjo p. B. Ža- 
ganavičiūtė su p. Jonu Meilu
čiu, turėjusius apie 70 bičiu
lių. Susižiedavusiems linkėta 
daug laimės ir įteiktos vertin
gos dovanos. Vaišės, kurioms 
ypač nieko nesigailėjo p. Ža- 
ganavičiūtės teta Paul, buvo 
labai turtingos ir gražios.

Staigmeną turėjo ir mg r. 
Bronius Povilaitis su p-le Lu
košiūte, kurie taip pat tuokia
si.

SUSITUOKĖ
Praėjusį šeštadienį susituo

kė montrealiečiai p. Styra su 
p-le Vizgirdaite. Sutuoktuvių 
apeigas atliko kun. A. Vilkai
tis Aušros Vartų bažnyčioje. 
Gražaus gyvenimo!


	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0001
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0002
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0003
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0004
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0005
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0006
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0007
	1951-08-02-NEPRIKLAUSOMA-LIETUVA-0008

