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Kinijos vyriausybe paprašė 
JTO atnaujinti derybas del ta
ikos Korėjoje. Ta prasyma Ki
nijos komunistai pakartojo 
per Pepeingo radi j a.
JTO karo vadovybe priėmė 
prasyma ir sutiko vykti at
naujinti derybų, kurios pries 
dvi savaites buvo nutrukusios. 
Tiktai JTO Korėjos karo va
dovybe ispejo Kinijos komu
nistus, kad derybos turi būti 
derybomis, ne j u komedija.

Deja, ir naujai susirinkus 
derybų posėdžio, derybos vėl 
nesiseka. Kaip ir anakart, de
rybos vėl įstrigo del demarka
cines linijos; Kinijos komu
nistai reikalauja vėl 38 lygia
gretes linijos, o JTO puse- 
daryti demarkacine linija ten, 
kur dabar yra frontas. Tokiu 
būdu demarkacine linija ats
kirtu kariaujančias puses ir 
tuo pačiu jau karas sustotu. 
Bet komunistai vėl prisispyrę 
reikalauja, kad pietiecai atsi
trauktu su savo pozicijomis 
apie 50 myliu ir sugritzu prie 
38 paraleles.

Kadangi JTO karo vadovy
be nesutinka traukitis, tai de
rybos vėl atsidūrė krizėje. Del 
to pietiečiu delegacijos pirmi
ninkas gen. Joy griežtai pare
iškė, kad komunistai, matyti, 
atvyko ne derybų, ne taikos 
nori, bet kazinko. kito. Labai 
galimas dalykas, kad derybos 
vėl nutruks.

Ir labai galimas dalykas, 
kad komunistai nori derybų 
sukoncentruoti jegu ir atnau
jinti bandymą įstumti pietie
čius is pusiasalio. Jie tikrai 
jėgas koncentruoja ir bando 
stumtis pirmyn jau dabar. To
dėl kovos vyksta.

Tula komedijele iškrėtė Ru
sijos “prezidentas” Svernikas, 
atsakęs po 5 savaičių JAV 
prezidentui Trumanui. Atsa 
kymas kalba apie taika, apie 
sugyvenimą, tiktai darbai, 
kaip sako Trumanas, yra vi
sai priešingo pobūdžio. Tru
manas todėl ir pareiškė, kad 
maža gražiu žodžiu, reikia 
tuos žodžius įrodyti darbais. 
Taip ir trypiama vietoje, kol 
kils kokia tipresne kibires- 
tis.

Akivaizdoje vis didėjančio 
Treciojo pasaulinio karo pavo
jaus, laisvasis pasaulis rūpi
nasi saugumu. Paskutiniu me
tu jau visai issprestas Turki
jos ir Graikijos iejimo i At
lanto pakto valstybių sąjun
gą. Amerika, Anglija, Pran
cūzija, Turkija ir Graikija su
darys Artimųjų Rytu gyny
bos branduolį. Projektuojama 
i si branduolį įtraukti dar 
Arabiškųjų kraštu valstybių. 
Šitie klausimai plačiau busią 
svarstomi rugsėjo 15 diena Ot- 
tawoje prasidedančioje At
lanto valstybių užsieniu reika
lu minister! u koferencijoje.

Sąskrydis Berlyne aiškiai 
nepasiseke. Uz tai gavo pylos 
organizacinis komitetas, ku
ris del to pavarytas šalin. A- 
pie 100 tukstanciu jaunimo at
silankė vakariniame Berlyne 
ir čia sužinojo, kad sovietine 
santvarka, pajungusi laisvus 
žmones, laiko juos diktatūros 
varžtuose ir meluoja apie 
laisvaji pasauli. Paskutinis 
Rusijos komunistu melas, kad 
Amerikoje badu miršta žmo
nes . . .

Jaunimas, įsitikinės, kame 
yra tiesa, dideliu skaicum pra
se leisti pasilikti vakarinia
me Berlyne. Kiti is vakarinio 
Berlyno issiveze teisingu ži
nių apie tikrąją dalyku padė
ti.

karu vakstybes suvienuodina 
ginklus, kad visi ginkluojasi, 
kad komunistai vis darosi a- 
gresingesni, tai ir pranašo ne- 
reika, kad karas neišvengia
mas.

—Spaliu menesi Kanadoje 
vi eses D B sosto ipedine prin
cese Elzbieta su vyru; jie ta 
pačia proga lankysis ir Ame
rikoje.

—Pasitraukia Indijos prem
jeras Nehru?

—Pleven sudari* nauja 
Prancūzijos m ai;dorių kabi
nėta. Degolininkai nuo balsa
vimo susilaikė, o komunistai 
balsavo pries. Pleven i..........
centro sroviu koalicini kabi
nėta.

TEN, KUR VISKAS PO RAKTU
K. PETRAUSKAS NORI 
PAGERINTI 
SUSIS i E KIBINA

Kipras Petrauskas, kaip 
klaipėdiškiu “d e p u t a t a s”, 
Aukse, taryboj kalbėjo apie 
susisiekimo su Preila, Juod
krante ir Nida pagerinimo re
ikalą. Jis, matyt, galvoj turė
jo i minėtas vietoves vykti le
idimo reikalą, kūrins m pa
prastai ilgai užtrunka, kol ji 
is Vilniaus prisiunčia. Del lei
dimu, ilgos keliones kenčia 
tose vietose apgyvendinti ru
su žvejai, nes be leidimo ne 
prekių laivais neleidžiama vež
ti. Kiek geresnej padėty yra 
Melnerages žvejai, suburti i 
“Bangos” artele. Bet tai vien
intele žveju artele, kurioj vi
enintelis enkavedes “žvejys” 
tesedi, kiti visi lietuviai. Mel
nerages žveju “tautine for
ma” palikta grynai reprezen
taciniais sumetimais, nes ten 
ir beliko visam miestui lais
vos maudykles, o i jas kar
tais reikia atvežti “broli”, rei
kia parodyti ir vietini zveji.
TAS PAT ROSTOCKE 
AR STETTINE

Pirmaisiais pokario metais 
kaikurie v. Berlyno gyvento
jai atostogas mėgindavo pra
leisti Rugeno saloj, Kuhisbor- 
no ir Binzo kurortuose. Nuo 
1950 m.minėtus kurortus už
plūdo komunistu funkcionie
riai. Bet ir ju nuotaikas d 
rumscia kas keli zingniai su
tinkamos perspėjimu lenteles 
ir spygliuotos užtvaros, kas 
labai primena uranijaus kasy- 
klias, tarp Plauen ir Johann
georgenstadt.

I8-kos ir 22~ju metu sava
norius jurininkus lavina “1. 
policijos” karininkai, pakran
čių tarnybos kapitonai ir ru
su instruktoriai.

Pomeranijoj gyv. lenkai ir 
lenku laivyno igulos kaip ir 
rusu zonos gyventojai, gyve
na vienodas dienas: čia ir ten 
6 myliu platumo draudžiamo
ji zona; vienur kitur atplau
kusiu laivu įguloms neleidžia
ma išlipti, o spygliuotom vie
lom apsitvėrė rusu laivyno įs
taigos uoliai kazka neršia. Ar 
Vokietitjoj ar lenku pusėj, 
gyventojai atlieka Kremliaus 
šydo pareigas, kad svetima a- 
kis nenuklystu i laivyno ba
zes . . .
DRAUDŽIAMA NAKČIA 
UŽSIRAKINTI

Is Oselio, Dago ir Moon sa
lų skaitlingos žinios vienodai 
tvirtina, kad minėtose vieto
se belike 23.000 gyventoju, o 
pries kara ten gyveno 60.000 
Salos paverstos laivyno bazė
mis. Be leidimo nieks neturi 
teises rodytis. Žvejams gri
zus žvejojus is valčių išmon
tuojamos svarbesnes plauki
mui dalys, o valtys suplukdo- 
mos i viena vieta, sargybų 
saugoma. Pakrantėse, šunimis 
vedini, vaikšto sargybiniai ir, 
pamate kasdien pergrebia 
mum smėly pėdsakus, meta
si sekti. Stipriu prozektorių 
sviesos nakčia slankioja van
dens paviršium. Gyventojams 
draudžiama naktimis užrakin
ti duris, kad kiekvienu metu

Jeigu pridėti, kad Amerika galėtu sargybiniai įžengti tik- 
bando naujus ginklus, kad va- rinimo. -—

LĖKTUVU IS BERLYNO kolchoze gyvulius jau suskai
te, tai is tokio trumpam lai
kui pasiskolindavo tas kolcho
zas, kuris lauko “invetari:::'.- 
toriu” atvykstant.

Išskyrus karininkus ir ver
tėjus, sargybas eina .vieni azi
jatai, kurie nei vietines, nei 
rusu kalbos nemoka. Spėjusi
us apšilti sargybinius, iškelia 
kitur.
NAUJA IS LIETUVOS

Paskutiniu metu pasitaiko 
dažniau bėgliu is Pabaltijo, 
j u. kaikurie pasiekė ir Berly
ną. Visi vienodai tvirtina, kad 
rusai visomis pastangomis gri
ebiasi hermetiškai 
Baltijos krantus, 
mis nepaprastai 
sargybiniu, laivu, 
Statoma eiles sargybiniu bok
štu. Visas Lietuvos paijuris 
pilnas kariuomenes. Uostuose 
kiek atsakingesnes vietos ru
su komunistu rankose. Lietu
voj, Latvijoj ir Estijoj čiabu
viai baigiami išstumti is visu 
vietų. Žveju, anglies ar preki
niai laivai dviem dienom pries 
leidžiantis i jura pakartotinai 
krečiami. Pasitaikė, kad is lai
vu isake išversti visas anglis, 
nes itare po anglimis pasislė
pusius žmones esant.
GYVULIU ŪKIS 
KATASTROFIŠKOJ 
BŪKLĖJ

Atbėgusieji pasakoja, 
pereita žiema del pašaru 
kos Lietuvos kolchozuose 
siskai dvėsė gyvuliai. I 
chozus suvaryti ūkininkai vi
som priemonėm mėgino su
rasti šieno, kad kaip nors gy
vus išlaikius gyvulius. Milici
ja, pamačiusi žmones siena 
organizuojant, tuoj konfiskuo
davo ir siųsdavo sovehozams. 
Uz gyvulio praradima visam 
kolchozui gresianepaprastai 
ankstos baudos. Netenka ste
bėtis, jei žmones sudėtais pi
nigais uz palaiki versi, ank
stas sumas mokėjo, kad tik 
atitiktu kaimenes skaičius. 
Pasitaikė, kad kaimyniniam ipstis — i l’UNIVERSITE en

užsklęsti
Pakrante- 
sustiprino 
žvalgyba.

kad 
sto- 
ma- 
kol-

DĖMESIO LIETUM A. : 
AKADEMIKAMS

Laisdovosios Europos Uni
versitetas Tremtyje greit 
pradės veikti:

Jos Tikslas - padėti studen
tams, kilusiems is “uz gele
žines uždangos” studijas tęs
ti. Jis ypačiai padės jauniems 
studentams tremtiniams. Jis 
tikisi pradėti darba s.ni. rude
ni ir laiku pranešti žinias lie
čiančias įstojimą i Universi
tetą. Sis Universitetas suteiks 
savo studentams galimumu 
sekti bendrąjį kursą geriau
siuose Vakaru Universiteuose. 
Be to, jis organizuos speciali
us kursus, liečiančius istorija 
ir kultūra tu kraštu, is kur 
yra kilę studentai tremtiniai. 
Galimumu ribose profesoriai 
tremtiniai 1 aikys siu kursu 
paskaitas. Pagaliau, Universi
tetas pagalbės mokslinius ty
rinėjimus, leidinius tiksly Ry
tu ir Vakaru Europos kultūr
iniam vieningumui patarnau
ti. Visur, kur bus įkurta ‘Uni- 
evrsiteto Tremtyje” skyriai, 
pavadinti: “College de l’Euro
pe”, — regijonalinės vadybos 
ikurs Universitetinius Komi
tetus ir rūpinsis surasti tin
kamas studijoms ir gyveni
mui patalpas.

Pirmoji regijonalir.č \-ady- 
ba yra numatyta Paryžiuje. 
Kitos vadybos bus ’kurtos ir 
Prancūzijoje ir Vakaru Euro
poje. Taip bus vienas centras 
įkurtas Strasburge, kur stu
dentai atitinka normaliai rei
kalaujamas sąlygas istoti i 
Universitetą — galės įsira
šyti i to miesto universitetą.

Informacijų prašome kre-

POLITINIS VEIDRODIS pagal
natsjausį NEWSWEEK periskop 

Pirito 8r,
sudare Uranijaus nauji šaltiniai

Nieko apie tai nerašoma ir 
n'pateikiami joki apytikriai 
duomenys, tačiau Amerika 
greitai gales gauti uranijų is 
naujo svarbaus šaltinio. Sis 
sultinis yra fosafto uolos, o 
manijas busiąs gaunamas ka
ip šalutinis produktas gami
nant auskstos rusies trasas. 
Netolimoje ateityje siems pro
duktams gaminti bus ireng- 

s imones. Kaip žinoma, ligi 
dabar visos atomines bombos 
žaliavos yra gaunamos is Bel
gijos on go Afrikoje ir jeigu 
sic šaltinai butu atkirsti, apie 
2.000.000 tonu naujos medži
agos sudarys gyvybines ato
mines bombos atsargas.
Britania tai turinti

Sianden yra visiška tiesa, 
kad Anglija jau galinti išban
dyti savo pirmąją atomine 
bomba Australijoje. Šiuos 
bandymus vykdyti ja verčia 
daugiau poli tiniai negu kari
niai samprotavimai. Faktas, 
kad Anglija turinti bomba pa
kels jos autoritetą savųjų pi
liečiu, kad ji tampanti nepri
klausoma nuo JAV atomines 
jėgos.
Is JT

Dr. Luis Padilla Nervo, 
Meksikos atstovas prie JT yra 
beveik tikras, kad Lotynu 
Amerikos kolegos ji išrinks 
JT visuotinio suvažiavimo Pa
ryžiuje pirmininku. Uz tai jau 
dabar vykstančio jam palan 
kios rungtynes.

Kai kurie JT stebėtojai gir
di, kad Maksvoje vykstąs nau
jas “purtymas”, galis palies
ti Rusijos uzs. reikalu m in.

Exil de l’Europe Libre”, 7, 
rue de la Paix, 7, PARIS.

—“G.-P.T.” praneša, kad, 
norint palaisvinti DP stovyk
las, Ingolstadte, Amberge, Re- 
gensburge, Deggendorfe ir 
Augsburge pradėti statyti is- 
vietintiessiems bustai, projek
tuojama pastatyti Treuchlin- 
gene, Bamberge, Schweinin- 
furte, Weilheim e, 
Bayreuthe, Hofe, 
Fuerthe, Weidene, 
ne ir Ansbache.

Passau, 
Feuchte, 

Muenche-

VLIKE VYKSTA DIDELIS TARIMASIS

f Lietuve*5 X 
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ORO PASTŲ IS TREMTIES
Tremtis, kaip jau rašiau,as turiu si laiska issiusti ank- 

gyvena Vliko susitikimo su 
Diplomatijos šefu dienas. Su
sidomėjimas didelis ir lauki
mas, kad susitarimas įvyktu, 
čia labai pageidaujamas. Pri
ežastis: suderinti visas lietu
viškas jėgas vienam bendram 
tikslui.

Kaip ir buvo spėjama, gru
pių pasitarime, kiek galima 
nugirsti is gana kietai laiko
mu paslapčių, Lietuviu Fron
tas pasisakęs pries derybas ir 
pries susitarimą. Gaila, kad

GG SKAITYTOJU DĖMESIUI
Susirgo “NL” linotipo me

isteris p. K. Otto, kuriam gy
dytojas isake gulėti visa sa
vaite. Nesant kito rinkėjo, te
ko dali šio sumažinto nume
rio rinkti svetimoje spaustu
vėje, kuri neturi nei lietuviš
ku raidžiu, nei lietuvio, rinkė
jo. Du vidurinius puslapius te
ko padaryti is tos medžiagos, 
kuri buvo anksčiau surinkta, 
b»t negalima buvo padaryti

sciau, negu kas nors daugiau 
galėjo paaiškėti.

Teko sužinoti, kad min. St. 
Lozoraitis atvyksta su p Ži
linsku, atrodo, abu is Stokol- 
mo. Susilaikysime nuo spėlio
jimu, kad derybų atmosfera 
butu skaidresne ir viltinges
ne.

Gaila, jai be ko kita kliudo 
ir emigraciniai reikalai. Is ei
les dabar turi emigruoti prof. 
Kaminskas ir p.Makauskis. 
Girdėti tačiau, kad jie gauna

korekturos. Uz rašybos (rin
kimo) klaidas, uz sumažinta 
numeri, uz tai, kad GG. kli
entams neidejome skelbimu, 
— visus maloniai atsiprašome.

Yra vilties, kad sekantis 
“NL” numeris jau bus išleis
tas normaliai, nes p. Otto jau 
geriau jaučiasi, tikėsimės, kad 
ligi sekmadienio pasveiks.

NL” i^ed. ir admin.

kaikuriu lengvatų: jie JAV 
turi naturalizuotis, o paskui 
galesia grizti i Europa ir čia 
tęsti darbus Vlike.

Ir Vlikas svyruoja del viet
os. Greičiausia jis kelsis i 
Vakarus, kur nors i didesni 
centra.

Tremtinius, pakeliui paste
bėsiu, dar tebejaudina žinios, 
kad Popiežius Vilniaus vys
kupu vėl paskyrė lenką. Atro
do, kad tuo metu, kai ten lan
kėsi Vliko primininkas. Tai 
naujas Lietuvai butu “palan
kumas,” jeigu tai yra teisybe.

Nauju žinių patieksiu kai 
tiktai kas nors paaiškės ir 
bus verta žinoti. Beje, tiki
masi, kad Viiko derybose su 
Dip’, šefu, kaip girdėti, vėl 
busiąs pajudintas Mažosios 
Lietuvos rezistencijos įjungi
mo i Vliko sudėti klausimas. 
Jeigu tai butu išspręsta teigi
amai, tai “vienu suviu butu 
nušauti du zuikiai”. Tai butu 
didelis lietuviu tarpusavio 
santykiu laimėjimas, (hlj).

Visinski. To, rei Valau j anti 
nauja Vakarams “draugiška” 
politine linija. Jo galimas vie
tininkas yra minimas J. Ma
likas, pradėjęs “kelia atgal” 
Korėjos taikos pasitarimais.
Gali atsisukti pries Tudeh

Visai netikėtai Irano komu
nistu Tudeh partija gavo is 
savo bosu Maskvoje naujus 
įsakymus, kad butu ir neis- 
pro,vokuotu min. pirm. Mos
sadegh. Rusai lygiai, kaip ir 
britai, iziuri. kad su juo labai 
sunku sugyventi. Jie be aba- 
jones rusai yra susirupine, 
kad žibalo ginčo sutvarkymas 
Irane galis sekti smūgi pries 
Tudeh partija. Nors Tudeh 
uždrausta, tačiau susidūrimo 
metu su britais vis labjnu išė
jo i dienos sviesa.
Lepsėsi jos ir intrigos

Amerikos vyriausybe svar
stanti, kuriu priemonių imtis 
pries čekus uz Galis AP ko
respondento kalimina. Praho
je, Viena ju — uždraudimus' 
čeku lėktuvams perskristi V. 
Vokietijos teritorija, nes j u 
lėktuvai skrisdami i šiaure ir 
vakarus būtinai turi perskros
ti vakarine Vokietija.

Esama nauju įrodymu, kad 
iskamsos Gottwaldo tariamo
jo Čekijos prezidento žvaig
žde pradeda išblėsti. Taip pav. 
jis turėjo nusileisti savo žen
to gynybos v-ko Alekso Ce- 
picko užsispyrimui, kas vazi- 
nes-koriko Heidrich Mercedes 
nuo kul ku saugiu automobi
liu, kas reiškia valdžios turė
jimą Čekijoje. Ir p. Zorinas 
uzs. reik, ministerio pavaduo
tojas Čekijoje patvarkė, kad 
šiuo automobiliu vazines Ce- 
picka, kuris netrukus galis pa
keisti ir pati Gottwala. 
Užkimęs Balsas?

Amerikos Balso rėmėjai 
praneša, kad rusai lygiai tiek 
išmeta pinigu, kad nuslopintu 
VofA. kiek Amerika išleidžia, 
kad Balsas butu girdimas. Sa
koma, kad rusai šiuo metu ra
dijo propogandai išmeta !jpi<* 
2 miliardus doleriu per metus. 
Šiuo metu VofA bando Sena
te, kad gražintos Kongreso 
nubrauktos 20.001).000 doleriu 
sumos is 115.000.000 doleriu 
motin i o bi u dze to.

Štai kaip kritikuoja gen. 
Eisenhoweris Amerikos Bai
sa : per daug kreipiama dėme
sio demokratijos privalumams 
išryškinti ir per maža kai ba- 
ma apie Vakaru jėga. Eisen- 
howerio nuomone, komnnizmo 
pavergtu kraštu žmonos ne
kenčia raudonųjų, tačiau jie 
nori žinoti a r yra atramos 
taškai priešintis komunismui.

Diplomatinėje šachmatų 
lentoje

JAV ambasadorius Maskvo
je adm. Alan G. Kirk netru
kus atsistatydins.

JAV vyriausybė dar tebe
bando įkalbėti John Foster Dul 
les, kad po Japonijos taikos su 
tarties pasirašymo jis sutiktu 
ten vykti pirmuoju pokario am 
basadoriumi.

Kremliaus planai
Praėjusią savaitę, studijuo

jantieji sovietų spaudą, padarė 
išvadą, kad rusai gali: 1. Iš
plėsti Korėjos pasitarimus, 
kad jie apimtų visas Tol, Ry
tų problemas, 2. Įvesti JĄV to 
kion padėtirų kad ši sutiktų su 
Didžiųjų jėgų Tol. Rytų kon
ferencija, kurioje dalyvautų ir 
raudonieji kiniečiai, jeigu Ame 
ribą spaustų Britanija, Indija 
ir kiti britų šeimos nariai.
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Neseniai Amerikoje baigėsi 
atominių šnipų byla. Ši gauja, 
kaip spauda pažymi, buvo vie
na pavojingiausių, nes Sovie
tų Rusijai perdavė atominės 
bombos paslaptis ir tuo būdu 
paveikė pasaulio žmonių liki
mą.

Svarbiausi šnipai buvo Klau 
sas Fuchs’as, D. Britanijoj nu
teistas 14 metų kalėti ir Davi
das Greenglass'as, laike šios 
bylos prisipažinęs kaltas, nors 
jis buvo kaip prokuratūros liū 
dininkas prieš kitus tris kalbi
namuosius. Kaltinamieji buvo: 
inž. Julius Rozenberg‘as, vie
nas apsukriausių sovietinių šni 
pų Amerikoje, šnipų celės or
ganizatorius, jo žmona Ethel‘ė 
ir radaro specialistas Morto- 
nas Šobell'is. Atominės bom
bos paslaptis Rusijai perduoda

t-------- įgr....„.TT-r^g=; įf .... . t—r—---------

KELI LIETUVIŠKI KLAUSIMAI
Įvadas. Pirmiausia noriu iškelti mintį, kurios dar nie

kur nesu aptikęs.
Lietuvių tauta, kaip visi įpratome sakyti, nedidelė. Ji, 

regis, niekuomet nėra buvusi labai didelė. Gal tiktai juot- 
vingių ir prūsų gyvenimo laikais ji buvo kielk didesnė. Bet 
dėl savo užsidarymo atribotose gamtos srityse, savo taikin- v o Harrys Gold'as, neseniai, nu 
gurno ir neišvystyto gaivalingesnio veržlumo kovoti, vėliau baustas 30 metų kalėti. Gold' 
ji visiškai sumažėjo. Santykiai su lenkais ją buvo jau visai as perdavinėjo gautąsias iš 
pakirtę ir, rusų okupacinei politikai padedant, ji buvo jau Fuchs'o formules ir Greenglas- 
„nurašyta“ į tautų nuostolius. Laimei ją atgaivino vakarų s'o planus Rusijos 
dvasia,—laisvės susipratimo ir ateities vilčių—gyvybinga bau Naujoifke Ja|jovlev‘ui. 
ga padvelkusi iš vakarų. Todėl mes, lietuviai, dabar gyvi.

Tačiau jau rimtai esame susirūpinę, ar ši mūsų gyvybė ėmimą paspruko į Rusiją, 
nebus pakirsta kitų nedraugingų mums jėgų? Yra duomenų, 
kurie verčia mus labai rimtai tuo susirūpinti, ypač todėl, 
kad, būdami neskaitlingi, mes negalime išvystyti didesnės atsiėjo. Kaip iš bylso paaiškė- 
tarptautinės įtakos, kuri mus bent kiek saugotų.

Šitos mintys mus ypač verčia branginti kiekvieną 1 
lietuvį, nežiūrint jo bet kokių momento įsitikinimų, kurie 
yra laikinis reiškinys, kai tautybė yra jeigu jau ne ab- ] 
soliutiškai amžina, tai vis dėlto yra amžinybės ženkle, šitą 1 
savybę mes turime ypatingai branginti ir jai atkreipti ypa- ’ 
tingą dėmesį.

Nežinau keikia forma reiktų geriausiai prie to prieiti, 
bet manau, kad visokiu atveju kiekvienas lietuvis turė
tų būti brang in amas kaip lietuvių tautos narys, asmuo, 
vienetas. Tam tikslui, manyčiau, reikia sudaryti ypatingas • 
sąlygas. Tam tikslui, manau, reiktų imtis ypatingų priemonių. ■ 
Turiu mintyje — be kitų priemonių, kiekvieno lietuvio ge
nealoginę metriką.

Manau, kad tokios neskaitlingos tautos, kaip lietuvių, 
kiekvienas asmuo turėtų būti tiksliai žinomas ; vedama 
jo gyvenimo knyga, jo istorija. Tokiu būdu tauta žinotų savo 
narius: žinotų jų vsiuomeninę radą; moksliškai galėtų tirti ir 
daryti tautai naudingas išvadas bei pagal tai imtis atatinka
mų priemonių, reikalingų tautai išlaikyti ir jai ugdy
ti, tobulinti.

Ateityje neabejotinai iškils korikretus eugenikos prin
cipų taikymas gyvenime, ir kiekvieno nario tiksli gyveni
mo istorija jai duos naudingos medžiagos. Aš, kaip biologas, 
neabejoju, kad ateitis ir žmogui pastatytas reikalavimų, ku
rie bus mokslinėje plotmėjje, objektyvios ir teisingos pras
mės. Visa tai turi būti daroma taip, kad lietuvių tautos 
žmonės tobulėtų, progresuotų ir būtų naudingiausi sau, 
tautai ir žmonijai. -

Šia prasme aš galvoju ir apie lietuvių įsikūrimą Kana
doje bei Kanados lietuvių istoriją. ’

Istorija. Lietuvių tautos ir jos kultūros istorijai be abe
jojimų yra svarbu turėti lietuviškųjų kolonijų užsieniuose is
toriją, greta individualių jos narių istorijos.

Daug praeities mes išskaitome iš metraščių, kuriuos pra
eities žmonės vesdavo. Ir daug gera iš to, kad šen ar ten to
kie metraščiai buvo vedami. Įvairių kolonijų lietuviai turė
tų nenutraukiamai vesti tokius metraščius. Jie turėtų 
būti praėjusiųjtv metų kolonijos veidrodis. Metraščiai turė
tų riksuoti visus kolonijos narius, natūralinį jų judėjimą — 
vedybas, gimimus, mirimus. Ne tiktai skaičiais, bet ir var
dais, pavardėmis. Jie turėtų fiksuoti socialinį jų pajėgumą, 
kultūrinius atsiekimus ir tt.

Šia prasme yra svarbi ir Kanados lietuvių kūrimosi 
ir bendruomenės sudarymo bei Kanados lietuvių koloni
jos istorija. Svarbu ją susirūpinti dabar, nes dar yra 
žmonių, kurie pirmieji čia yra atvykę.

Svetimos bangos labai blaško ir bloškia negausios lietu
vių tautos narius, ypač, kad šie nėra pakankamai visa 
savo mase susipratę, kaip kultūringi žmonės ir kaip tau
tos nariai. Reikia turėti labai daug gajaus tautinio jausmo, 
instinkto, kad paliktum tvirtu tautos nariu, jaučiančiu savo, 
kaip žmogaus, vertę, jeigu nėra pakankamo susipratimo. 
Labai tonka apgailestauti, kad ne visi tokie yra. Ypač ap
gailėtina, kad nemažai lietuvių dėl visai laikinės ir tau
tai neesminės reikšmės priežasčių, kaip politiniai nusistaty
mai, religinės pažiūros ir tt., taip nesugyvena, kad net vieni 
nuo kitų šalinasi ir dėl to net tolsta nuo savo tautos, kai tik
tai joje gali būti pilnaverčiai, morališkai patenkinti, 
kūrybingiausi ir pajėgiausi. Netekę savo lietuviškos atmos
feros, jie nyksta, skursta, netenka orientacijos ir žūsta ne tik
tai kaip tautos nariai, bet ir kaip žmogaus vertę jaučią žmo
nės.

Dabar dar ne vėlu nustatyti ir asmeninę lietuvių 
ateivių sudėtį bei išryškinti pirmųjų ateivių pavardes. Ka
dangi pirmieji ateiviai ėjo per Angliją, daugiausia Škotiją, 
tai vaizdo pilnumui bei vieningumui, būtų tikslinga surinkti 
žinias ir Anglijoje apie pirmuosius ateivius iš Lietuvos.

konsului 
Pasta

rasis, prieš minėtos gaujos su

Atominės bombos paslap
tys Rusijai nepaprastai pigiai

jo, Fuchs'as gavo 100 svarų ir 
Greenglass'as 500 dolerių arba 
180 svarų, vadinasi iš viso šni
pams sumokėta 280 svarų.,Tai 
buvo visos tam tikslui Rusijos 
išlaidos.

NEŽINOMAS MIESTAS 
DYKYNĖJ

Atominės bombos paslapčių 
medžioklė prasidėjo tais lai
kais, kada niekas net nemanė, 
kad kažkur, Amerikos vdury, 
Naiujosios Meksikos dykynėj 
toliausia nuo gyvenamų vieto 
vių, yra pasttaytas ištisas Los 
Alamos miestas, už kurio bud
riai saugomų vartų dirbo pa
jėgiausi pasaulio protai, steng
damiesi iš gamtos išplėšti ato
minės energijos paslaptį.

Los Alamos miestas nebuvo

nurodytas jokiam žemėlapy. Į 
šį miestą negalima buvo pa
tekti. Tačiau jau pačioje dar
bo pradžioje Sovietai už to 
miesto sienų turėjo Dr. Klau
są Fuchs’ą, kaip savo Trojos 
arklį. Fuchs'as dirbo tame 
mieste ir apie viską, kas tik ten 
dėjosi, pranešinėjo Sovietams. 
Netrukus rusai ten susirado ki 
tą bendradarbį, kuris jiems ne 
mažiau patarnavo, kaip Fuchs' 
as. Tai buvo kažkoks Davi- 
dah Greenglass'as, Amerikos 
kariuomenės puskarininkis. 
Tuomet jis, kaip gabus meiha- 
nikas, pateko į Los Alamosą. 
Ten jis dirbo labai tiksliai kaž 
kokio mechanizmo dalis, bet 
koįkio, nežinimo. Gaudavo jis 
brėžinius ir pagal juos dirbda
vo įvairias dalis.

Rusai, norėdami žūt būt įsi
brauti į Los Alamosą, susekė, 
kad Greenglass'as yra Ethel' 
ės Rozenberg'ienės brolis ir 
J. Rozenberg'o apsukraus so
vietinio šnipo, svainis. Tuo me 
tu Rossnberg’as, kartu su Mor 
tan'u Sobell'iu plušo stengda
masis Amerikos karo laivyne 
suorganizuoti šnipų celę, bet 
tai jiems nesisekė. .Rusai pa
tarė atsisakyti šio bandymo ir 
nukreipti savo dėmesį į Green 
glass'ą. Iš Rozenberg'o Green 
glass’as sužinojo, kad jis dir
ba atominės bombos dalis. Ro- 
zenberg'as jam aiškino, kad Ru 
sija yra Amerikos sąjunginin
kė ir dėl to turi žionti Ameri
kos karines žniias, kurių ji iš 
valdžios negauna.

Greenglass'as sutijeo per sa 
vo žmoną Rozenberg’ui tiekti 
žinias iš Los Alamos. Laike 
šios bylos, Greenglass'o paro
dymai atskleidė kaip buvo me
džiojamos atominės bombos 

paslaptys.
Pirmą pranešimą apie ato

minę bombą rusai gavo iš Dr. 
Fuchs'o 1944 m. birželio mėn., 
arba metus prieš pirmuosius 
mėginamosios atominės bom-

bos sprogimą Alamagordc. Pa 
saulis tuomet dar nežinojo, kad 
toks dalykas yra. Los Alamos, 
už budriai saugomų jos sienų, 
vyriausioji atominių specialis- , 
tų grupė, kurioje buvo ir Dr. 
Fuchs'as, sėkmingai baigė pir 
mąjį bandymą. Dr. Fuchs'as, 
tesiai iš Los Alamos atvyko ke ’ 
horns dienoms į Naujorką. Bro 
oklyne, ties Borough Hall'u, 
Fuchs'as sutiko Goldą, ryšini 
ką tarp Sovietinės ambasados 
ir atominių šnipų gaujos ir įtei 
kė jam pirmuosius planus ir 
pranešimą, pavadintą „Atomi
nės energijos pritaikymas ka
riniams tikslams“, 
minučių į ten atvyko 
viedkonsulas Anatolis 
lev'as ir paėmė iš 
Fuchs'o įteiktuosius 
Valandai praslinkus, specialus 
Sovietų diplomatinis kurjeris 
jau lėkė lėiktuvu į Maskvą ir 
gabeno Maskvai svarbius do
kumentus. Tai buvo pirmo
sios Kremliaus gautos žinios 
apie atominę bombą.

1944 m. lapkričio mėn. So
vietai iš Greenglass’o gavo tiks 
lias žinias apie Los Alamos'ą. 
Šiame pranešime buvo nurody
ta kiek žmonių Los Alamo'e 
dirba, žymesnių mokslininkų 
pavardės, trobesių planai ir tt. 
Šias informacijas Greenglass' 
as įteikė savo žmonai, o pasta
roji — Rozenberg ams. Rozen
bergai atidavė jas Gold'ui, o 
pastarasis — Jakolev’ui. Šios 
informacijos buvo labai, svar
bios.

Po poros 
Sovietų 
Jakov- 
Gold'o 
raštus.

NEPAPRASTAS ŠNIPŲ 
UOLUMAS

1945 m., vasario mėn., prieš 
7 mėnesius, kai pirmoji atomi
nė bomba buvo jau ant Hirosi
mos numesta, rusai jau žinojo 
svarbiausias tos bombos sudė
tines dalis. Tuo laiku 
niiikis Greenglass’as, 
Los Alamose, iš inž. 
berg'o sužinojo kaip

Pasiskolinimai neblogas da
lykas, nes jais žmonės vieni ki 
tiems gli padėti. „Sandara“ 
31-me numery ršo:

„Kanadiečiai, matyt, nėra 
linkę pasiskolinti visuomeniš
kų gudrybių iš savo tautiečių 
Jungtinėse Valstijose ir suda
ryti ką nors panašaus Ameri
kos Lietuvių Tarybai“.

Atrodo, „.Sandara“ bus už 
miršusi, kad ne Kanados lietu
viai skolinosi iš Jungtinių Vals 
tijų tautiečiu Lietuvių Tary
bos „gudrybę“, bet atvirkščiai. 
Ira dabar PL Bendrubmenės

Dabar jau galima konstatuoti pirmųjų ateivių net 
ii pavardes: Štarkos, atvykę iš Glasgovo, o kiek vėliau iš ten 
pat Barnutaviče, Miseviče ir Treičys. Po šių „pražvalgų“ 
jau ūžtelėjo banga: Degučių, Venckūnų, Valenčiūnų, Zig
mantų, Jonikių, Balsevičių. Žemaičių, Balsių; dar kiek vė
liau — Juškevičių, Dubauskų, Braknių ir tt.

Seniau atvykusieji lietuviai mielži sutinka duoti žinių 
apie praeitį. Ne tiktai artimieji žmonės, bet jau pradeda 
atsiliepti ir iš visos Kanados.

Pasirausus po imigracijos archyvus, galima bus tiksliau 
nustatyti visus duomenis, kada, kodėl kur ir kaip lietuviai 
kūrėsi Kanadoje ir kaip susidarė jų bendruomenė. Ir tai 
bus lietuvių tautos ir kultūros istorijai brangi medžiaga.

Bendruomenė. Tuo klausimu Kanados lietuviuose nėra 
vieningos nuomonės. Nėra net geresnio išsiaižkinimo. Tam 
kalti yra politiniai nesutarimai. Bendruomenės prasme jų

500 DOLERIŲ UŽ A. 
BOMBOS PASLAPTIS

1945 m. rugsėjo mėn. Gre
englass'as gavo iš rusų pirmuo 
sius judintus grašius, galimas 
dalykas, kad ir vienintelius. 
Gold'as Greenglass'o žmonai 
įteikė 500 dolerių kaip atlygi
nimą už jo šnipinėjimą ru
sams. Tai buvo mėnesiui pra
ėjus po a. bombos ant Hirosi
mos numetimo. Tuomet Green 
giass'as rusams pranešė apie 
įvykį, kurio Kremlius dar ne
žinojo. Sovietai iš Greenglass' 
o sužinojo, kad tris dienas vė 
liau po Hirošimos įvykio, ant 
Nagasakio miesjto numestoji^, 
bomba buvo padirbta iš pluto-^® 
nijaus ir kad kaug kartų ji bu
vo galingesnė už pirmąją. Tiks 
lūs šios bombos aprašymas su 
sidėjo iš 12 mašinėle rašytų 
puslapių, buvo pavaizduotas 
piešiniais ir diagramom.

Bylos metu paaiškėjo Sovie 
tinių šnipų Amerikoje veiklos 
smulkmenos: jkaip jie buvo or
ganizuoti ir kaip turėjo elgtis 
susitikdami su ryšininkais.

Rozenberg'ai ir Sobell’is pri 
p-ažinti kalti. Rozenberg'ai nu 
bausti mirties bausme, Sobell' 
is pripažinti įkalti. Rozenber- 
g ’ai nubausti mirties bausme, 
Sobell’is — iki gyvos galvos 
kalėti, Greenglass’as 15 metų 
kalėti.

* :Jc -K ,

Amerikos kongreso (parla
mento ir senato) Atominės 
Energijos Komitetas balan
džio 9 d. paskelbė, kad keturi 
sovietniai šnipai savo veikla 
mažiausia pusantrų metų pa
greitino Sovietų Rusijos atom 
nius darbus. Britų įpilietin- 
tasis Dr. Fuchs'as daugiausia 
žalos yra padaręs. Iš likusių 
trijų, du: Britų mokslininkas 
dr. Alan Nunn May'us ir buv.
Amerikos kariuomenės pus

karininkis Greenglass’as nu
bausti kalėti. Tik Dr. Ponte
corvo, Britų įpilietintas atomi
nis mokslininkas pernai, pasi
naudodamas savo atostogomis, 
paspruko į Rusiją. BL.

puskari 
dirbąs 

Rozen- 
padaro- 

ma atominė bomba ij kaip ii 
veikia. Šios žinios Greenglass' 
ui padėjo susiorientuoti ku
riam tikslui skiriamos jo dirba 
mos Los Alamose dalys.

1945 m. birželio mėn., arba 
mėnesį prieš pirmosios mėgina 
mosios a. bombos Alamogor- 
de, Naujosios Meksikos dyky
nėj, sprogimą, Sovietai iš Gre
englass’o sužinojo, kad ji bus 
sprogdinama. Tuomet pasta
rasis pirmą kartą susitiko su 
ryšininku Gold'u. Laike pokal 
bio, Greenglass'as Gold'ui įtei 
kė brėžinius ir piešinius tos 
bombos, kuri turėjo Alamogor 
de sprogti. Gold’as tuos pla
nus perdavė Jakevlev'ui. Tuo 
būdu Kremlius žinojo viską, 

Taigi, ne prieš paskolą, bet ;kas darosi Los Alamose, maž- 
prieš sunkiai įveikiamąsias pas- daug tuo pačiu laiku, kaip ri tikisi Amerikoje gerokai pa- 
kolos sąlygas. . . Vašingtonas. gyventi. ilk

I

DĖL PASISKOLINIMŲ
„gudrybę“ kanadiečiai anks
čiau sukruto skolintis, taip pat 
ne iš JAV lietuvių. Jeigu jau 
ko skolintis, tai nebent greitu
mo reikėtų, tačiau ir vėl gi ne 
iš Amerikos lietuvių, kurie ir 
šiuo atveju dar eina paskui Ka
nados lietuvius. Jeilgu JAV 
tikrai greitai pasivarytų pir
myn, tai Kanados lietuviai, 
kaip ir dar kitų lietuviškųjų 
kolonijų lietuviai, tikriausiai 
pasiskolintų to rėkiamo greitu 
mo.

MOTERIS KURIĄ DŽIOVA 
KANKINA 100 METŲ.

Džiova — baisi liga. Ji dau
gelį žmonių be laiko nuvaro į 
kapus. Bet S. A. Hali atšventė 
102 gimimo sukaktuves, nors 
yra sena džiovininkė, — kuriai 
prieš 85 metus gydytojai pra
našavo greitą mirtį. O ji, kad 
ir džiovininkė, bet gyvena taip 
ilgai, kaip daugelis ir sveikų 
žmonių negyvena. . .

— 105 metų tremtinė Pauli 
na Wilsdorfiene, lankė, birže
lio 25 d. lėktuvu išskrido į 
JAV. Jos vyras, sulaukęs 100 
metų amžiaus, neseniai mirė. 
Imigrantė smarkiai rūko ir dar

niekaip negalima pateisinti. Bendruomenė — yra tiktai 1 i e- 
tuvių organizacija, turinti tautinio susipratimo pagrindus. 
Priklausyti Bendruomenei yra kiekvieno lietuvio, ku
ris tokiu jaučiasi, prievolė.

Kadangi Bendruomenė organizuojasi grynai tauti
niais pagrindais ir turi tiktai tas aspiracijas, kurias 
turi kiekviena susipratusi tauta, tai politiniai - parti
niai momentai iš jos veiklos yra išjungiami. Tokiu būdu 
Bendruomenei gali priklausyti visi lietuviai. Tiktai tie jų, 
kurie nenori aktyviai dalyvauti, gali būti pasyviais jos 
nariais — vien susiregistravimo pagrindu

Bendruomenė, atsisiejusi nuo partinių bei kitų susiau
rinančių jos prasmę tikslų, turi didelių ir daug uždavinių, 
kurie yra visiems lietuviams bendri ir būtini. Tai yra lietu
vių tautos ir jos kultūros reikalai.

Kultūra. Tauta pasižymi ne tiktai kalba, kuri, beje, 
yia viena pagrindinių tautos pažymių, galima sakyit — pats 
svarbiausias, bet ir kitais svrbiais pažymiais, ypač tautos 
kultūra. Kultūra — tautinė kultūra — yra labai svarbus pa
žymys bei tautos savybė. Kol tauta neturi tinkamo kultūros 
lygio, ji net tauta nepripažįstama. Tiktai pakopusi kultūros 
I akopomis tauta gauna tautos vardą. Nes tiktai kultūringa 
tauta gali būti susipratusi, bendruomeniškai organizuota,
žinoti savo vertingumo pažymius ir sąmoningai organizuoti 
savo gyvenimą.

Žmonių, tautos kultūra reiškiasi visų pirma kūryba 
— meno, kaip literatūra, muzika, dailė, skulptūra, architek
tūra — ir civilizacijos, kaip išradimai, panaudojimas gamtos 
turtų, kūrimas žmonių gerbūvio, tobulesnės, teisingesnės so
cialinės santvarkos ir tt.

Tai yra bendri visiems be išimčių lietuviams tiks
lai ir uždaviniai. Tiktai akli fanatikai, nesugebą plačiau 
žvelgti į pasaulį ir aukščiau savo siaurų partinių tikslų pa
keiti galvos gali šalintis nuo šių, sakyčiau, visažmoniš- 
k ų, ne tiktai tautinių, tikslų.

Šių laikų kultūringąs žmogus neįsivaizduojamas be kul
tūrinio gyvenimo: be knygų, laikraščių, radijo, teatro; be bū
tino socialinio susitvarkymo; galimai lygesnio ir teisingesnio 
darbo atlyginimo, draudimo ligos, nelaimės, nedarbo, senat-

vės atvejais; be higieniškų butų, darbo apsaugos ir tt. O vi
sa tai be tautos kultūros, be visų tautiečių apšvietos ir susi
pratimo nėra įmanoma pasiekti. Visa tai, šaly, ikurioje įsta
tymais tai nėra garantuota, glima siekti tiktai per bendruo
meninę organizaciją.

Nėra kas nei sakyti, kad dabartinė mūsų kultūrinė bū
sena nėra ne tiktai pakankama, bet tiesiog nepaprastai sun
kioje padėtyje. Labai tenka angailestauti, kad daugelis mū- 
„ų tartum nematome ir nenorime matyti gyvenimo, ‘kuris 
mus mokina kiekviename žingsnyje. Dažnai mes esame bu
kai užsispyrę, nors tuo pačiu prieiname ligi juokingumo.

Mūsų laikraščiai vos gyvuoja; mūsų teatras npgali išsi
versti ; mūsų menininkai, aukščiausiųjų vertybių kūrėjai, tu
ri mecenuoti visuomenę ir ją šalpti savo kūryba, už kurią ne
gauna jokios kompensacijos ir be savo darbo dar turi pridėti 
išlaidas. Tuo tarpu mes skaičiuojame, kad Knaadoje yra per 
20.000 lietuvių, kurių žymus procentas yra tvirtai pasiturį, a 
yra ir milionierių. . .

Išvados. Šia tema yra apie ką plačiau kalbėti. MŪSŲ, 
lietuvių, darbų dirvos, kurių turime daugybę, yra užleistos. 
Mes vengiame plačiau tais klausimais pasisakyti, lyg jie taip 
yra įskaudę, kur bijome juos ir paliesti. Dažnai, tartum srai
gės, mes pasislėpę į savo individualinę vienatvę ir dūstame

-j
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be platesnių minties erdvių.
Mūsų laukia daug svarbių darbų, kurie yra mums ir 

būtini ir visiems, jei turėtume tautiško ir politiško susiprati
mo, bendri. Juos dirbdami sutartinai, mes atgautume darbo 
smagumą, užsidegimo entuziazmą ir būtume daug laiminges
ni net savo asmeniškame gyvenime.

Mūsų Liūkia daug ir didelių darbų, kurių centrais turėtų 
būti Lietuvių Kultūros Namai, reikalingi kiekvienai didesnei 
lietuvių kolonijai. Tat šias mintis leidžiant

norisi gauti gyvo atsiliepimo, o 
jas baigti norisi mūsų poeto žodžiais:

Į darbą, broliai, vyrs į vyrą,
Šarvoti mokslu įstabiu,

-Paimsim arklą, knygą, lyrą
Ir eisim Lietuvos keliu.

J. Kardelis.
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Per tabako ukius
«

Laiškai Redakcijai
PER TABAKO ūKIuS.

„Ir šiemet tabakas neperge
riausias". „Mat gausūs lie
tūs perdaug žemę permerkė". 
Taip mintijome bastydamiesi 
po plačiąsias tabako auginto
jų karalijos Simcoe, Delhi, Til- 
sonburg apylinkes.

Žvelgiant pro atdarus Kai- 
serio langus abejose kelio pu
sėse tęsėsi nesibaigiančios ta
bako vagos, pradedu balti ru
giu laukai ir vėl tabakas. Daug 
priežiūros reikalaująs augalas. 
Retai kur per vešliau išsikero
jusius lapus negalina vagų li
nijų, įžiūrėti. Nustebome vie
noje vietoje pamatę gerokai, 
nuo žemės pasistiebusį ir net 
pražydusį.

— Nors tabaką gerai išau
gino, bet apsileidęs savininkas, 
— autoritetingai pareiškė mu
sų mažosios ekskursijos vado
vas Bronius. Mums susidomė 
jus, kame reiklias, jis paaiški
no, kad tik pasirodę žiedai tu
ri būti tuojau nuskabyti, nes 
tuo daugiau naudos gauna la
pai.

— O juk dėl lapų ir tabakas 
auginamas, — kaip kirviu už
baigė Bronius. Mes juo tikėjo 
me, nes apie tabako auginimą 
jis daug žinojo. Jis ir daibo su 
tartį atliko tabako farmoje ir 
paskui eilę vasarų dirbo prie 
derliaus shudorojimo, atseit 
jis buvo specialistas mūsų aki
mis. Tuo labjau, kad jis mėgo 
daug kalbėti ir neklausiamas 
daug pasakoti. Mums, kaip 
naujokams šioje srityje ir šio
se apylinkėse, beliko tik susi
domėjus kantriai klausyti. Jam 
čia viskas žinoma, beveik visi 
farmeriai pažįstami, štai ten, 
toliau nuo kelio, gyvena jo ge
riausias draugas Mikelėnas. Jis 
irgi dypukas, atvykęs kaip ir 
mes vos prieš trejus metus, o 
jau spėjo 150 akrų farmą išsi
nuomoti. Jei gerai su/itvarkys, 
paims gražaus pinigo. -Ten, 
kitoje kelio pusėje, gražus bel
go ūkis. Derliaus ėmimo me
tu, darbininkams jis mokąs 
vienu doleriu daugiau, bet už
tai valgyti duoda prasčiau.

Pravažiuojant pakelėje gra
žiai išsirikiavusias kilas (taba
ko džiovinimo pirtys), mūsų 
pasakorius paaiškino, kad tai 
ūkis apylinkėje turtingiausio 
lietuvio, Treigio.

Čia prie pat kelio esąs belgo 
ūkis. Bronius čia irgi dirbęs. 
Belgo žmona, gražuolė, jį sek
madieniais bažnyčion nuvežda 
vusi. Ypatingai gražiai mūsų 
vadovas prisimena tuos sekma
dienius, kuomet jiedu vieni du 
bažnyčion važiuodavę. . .

Kiek paklaidžioję užsukome 
į Pakulio ūkį, Jis dypukas, dir 
bo ūkyje, įsimylėjo farmerio 
Tamašausko dukrą ir sukūrė 

šeimą. Uosvis, is turėtų tri 
jų ūkių, vieną pavedė žentui. 
Namuose randame tik jaunutę 
šeimininkę. Vyras pas uošvį 
šieną vežąs. Šeimininkė kvie
čia į trobą, rengiasi vaišinti, 
bet mūsų vadovas neramus, sa
ko pirmiau reikia vietomis ap
sirūpinti, mat ir mes naujokai 
Landysime šiemet lapus skinti.

— Deja, mes jau visus dar
bininkus turime; gal pavažiuo 
tumėte pas tėtį, — aiškina po 
tvarkingą virtuvę besiruošda
ma jaunoji ponia.

Žvyruotais, bet gerais lauko 
keliukais riedame toliau. Čia 
mūsų vadovas jau blogiau oren 
tuojasi ir mes kžlaidžiojame 
kol ant šalikelėj stovinčios laiš 
kų dėžutės pamatome parašą: 
V. Tamošauskas.

Namuose tik viena šeiminiu 
kė; vyrai veža šieną gretima
me ūkyje. Negaišdami paima 
me ją už vadovę ir važiuojame 
ten.

Pakelėje kalbantis paaiški, 
kad mūsų vadovas esąs tikrai 
vikrus: jis jau vietą spėjo pa
sirūpinti Pakulio ūkyje, nors 
mes to ir nepastebėjome. Apie 
tai kalbėdamas su p. Tamašaus 
kiene prieš mus nepatogiai jau
čiasi. Atvažiuojant tvirtino, 
kad būsime visi vienoje vieto
je ir jis mus netik išmokinsiąs 
lapus skinti, bet ir padėsiąs, 
jei nespėsime. O, kad darbas 
bus kietas, mes jau iš anksčiau 
buvome girdėję, ne veltui gi ir 
12 dol. dienai mokės, priedų 
dar butas ir maistas.

Iš už daržinės galo išlenda 
traktoriaus velkamas šieno ve
žimas. Sūnus traktorių vai
ruoja, o tėvas ant šieno veži
mo.

Į mus žiūri tos pažios akys, 
kurios nemažą kartelį paliko 
iš to laiko kai teko stovėti 
prieš Kanadon priėmimo komi 
siją pereinamoje stovykloje. 
Gaunasi aiškus -nepasitenkini
mas, kad esame naujokai ir ne
mokame skinti. Ir Bronius, ir 
tas pas žentą likęs, priekaištin
gai aidi. Bet išvaizda nebloga 
ir šeimininkai tarp savęs pasi
tarę mūsų likimą teigiamai iš
sprendžia. Kada atvykti — 
gausime, žinią. O skynimas 
prasidės, kada lapai bus prino
kę, apie rugpjūčio pradžią.

Pakelėje graži sodyba. Ne
didelė, patraukli, statinių tvo
ra aptverta. Šalia darželis, 
vaismedžių sodas, aplink dar
žai.

Pastumtų vartelių girgždėji 
mas maloniai širdį pakutena 
primindamas tėviškės kiemo 
vartus. Mus pasitinka darže
lio gėlių kvapas, didžiulis šuo 
ir iš žolių pasirodo šeimininko 
galva. Jis nuramina mūsų at-

MŪSM ^PORTAS
EUPOPOS KREPŠINIO PIRMENYBIŲ STATISTIKA.

Šių metų Europos krepšinio 
pirmenybes laimėjusi Sovietų 
Sąjungos rinktinė žaidė 9 rung 
tynęs, pasiekė 606 tšk., gavo 
336 tšk., — virdurkis 67-37. 
Savo naudai įmetė 237 pilnus 
metimus ir 132 baudas (iš 193 
gautų mesti). Asmeninių bau
dų gavo 130 ir 12 žaidikų už 
baudas turėjo išeiti (po 4 bau 
dų).

Čekoslovakija per 8 r. įme
tė 463 tšk. prieš 321 (vidur
kis 57-49). Įmetė 186 pilnus 
krepšius ir 91 baudą (iš 166). 
Padarė 130 pražangų, 16 žai
dikų turėjo pasitraukti. Pran 
cūzija žaidė 9 r., taškai 486— 
397. Įmetė 184 pilnus met. ir 
118 bandų (iš 241). 173 pra
žangos, 13 žaidikų iš aikštės.

Bulgarija per 7 r. taškų 403 
—339. 144 pilni met., 115 
baudų (iš 192). Padarė 136 
baudas, 13 žaidikų turėjo iš
eiti.

M. BOTVINNIK VĖL PA 
SAULIO MEISTERIS

Lietuvių sporto spaudoj ne
teko pastebėti net paminėjimo 
apie prasidėjusias kovo mėn. 
pabaigoje Maskvos Čaikovskio 
teatro salėje šachmatų varžy
bas dėl pasaulio meisterio ti
tulo. Šį kartą reikalas buvo 

žvilgiu nemaloniai nusiteikusį 
šunį, kviečia į sodą ir tuo me
tu iš daržo ateina šeimininkė. 
Jie braškes ravėję.

Tai Broniaus pažįstami Tau- 
rinkai. Ji Čia gimusi, o jis Ka
nadon atvyko 1908 m. Turi 
dvi dukreles. Viena jau ište
kėjusi, o antroji mieste įstaigo 
je dirbanti. Rupgjūčio pradžio 
je parvažiuos atostogų. Senu
kai gražiai susitvarkę. Savo 4 
akrų ūkelyje augina vaisius, 
uogas daržoves. Turi daugybę 
triušių ir nemažą vištų ūkį. 
Anais laikais buvę ir Lietuvon 
parvažiavę apsilankyti ir tas 
pareikalavęs šiek tiek santau
pų. Tarp kitų išlaidų, šeimi
ninkė pastebi, kad ir spaudai 
nemaža pinigo išeina. Šalia ke 
lėto angliškų, skaito ir „N. 
Lietuvą“, „Keleivį“, „Naujie
nas“.

Prie vaišių stalo netikėtai pa 
aiški, kad žodis ponas čia t. p. 
nemėgstamas kaip ir komunis
tas.

Pasistiprinę, patyrę taurų 
lietuvišką vaišingumą mūsų 
bendrakeleivės Olga ir Mary
tė dar kiaušinių atsargomis ap
sirūpino), atsisveikiname su 
nuoširdžiais žmonėmis. Išva
žiuojant šeimininkė dar prime 
na, kad tęsėtume savo žodį ir 

grynai rusų, kurie, neginčija
mai dominuoja pasąulio šach
matų sporte. Ligšiolinis meis 
ceris inž. M. Botvinnik susiti
ko su kitu sovietų didmeiste- 
riu D. Bronštein 24 partijų ko- 
vėje, kuri po įterųpto žaidimo 
baigėsi lygiomis 12:12. Tuo 
būdu titulas liko senajam meis 
teriui. Varžybų pabaigą po 
ėjusių beveik pastoviųjų lygių 
jų tapo labai, dramatiška, kada 
D. Bronstein, laimėdamas 21- 
mą ir 22-rą partiją, pasistūmė 
į prieLį 11 % : 10 % pasekme. 
Atidėtoji 23-ji partija rodė pra 
našumą iššaukėjui, kuris laikė 
pėstininką viršaus. Čia kom
binacinio stiliaus atstovas M. 
Botvinnik įrodė savo pajėgu
mą, išnešdamas netikimą per
galę, kuri po paskutinės parti
jos lygiųjų laidavo jam vos ne 
prarastą titulą atgal.

Tuo tarpu junjorų pasaulio 
meisterystė birželio mėn. 23 d. 
pasibaigusiu Anglijoj Birm o j 
Lamo turnyru atiteko jaunu
čiui jugoslavų žaidėjui Boris 
Ivkov, kuris nesumuštas per 
visą turnyro laiką surinko 9% 
taškus. Už jo išsirikiavo ang
las Malcolm Barker ir argenti 
nieti.s Roul Cruz. Vienintelis 
Kanados atstovas Lionel Joy
ner iš Montrealio užėmė sep
tintą vietą su 5 taškais. ap.

atvąžiuodami akinti tabako ne 
pamirštume „Skunkės“ atvež
ti. Mat ji pas kaimyną mačiu
si pirmąjį „Skunkės“ numerį 
ir dabar norėtų gauti antrąjį. 
Stebimės tokiu mi'ers eiūuziaz 
mu lietuviškai spaudai

Simcoe miestelyje, lietuvio 
Dumšos hotelyje sutinkame 
Broniaus draugą Mikelėną. Po 
trumpų vaišių paaiški, kad mes 
visi šeši pilniausiai galėsime jo 
ūkyje pernakvoti.

Jau vėlokai paršu andame 
pas Mikelėną. Tvarka pavyz
dinga, nors kaipo pas naujoką 
jaučiasi kuklumas. Nuostabiai 
greitai žmonės geba prisigy
venti. Čia visi patogumai: elek 
tra, radijas, telefonas, o apšvie 
tai Mikelėnas prenumeruoja 
„Nč Lietuvą" ir „Naujienas“.

Pastebiu, kad šeimininkė 
man kažkur matyta. Aiškina
mės. Vokietijoje negalėjau ma 
tyti, nes jie gyvenę anglų zo
noje. Gal Lietuvoje? Ar ne 
Šiauliuose? O taip, ji teisme 
dirbusi. Dabar man prisimena 
lieknutė, graži mergaitė sekre 
toriaujanti prie teisėjo stalo ar 
ba skubanti teismo koridoriais 
su pluoštu popierių. Jau tiek 
metųpraei.tyje . . . Dabar ji 
jau trijų vaikų motina, šeimi
ninkė, ūkininkė. Metai paliko

Ponui „N L“ Redaktoriui 
VIEŠAS PAREIŠKIMAS.
Tamstos redaguojamam laik 

raštyje Nr. 29 tilpo J. Lkž. var 
du pasirašyta korespondencija 
antrašte „NL“ Spaudos B-vės 
Visuotiniame susirinkime pa
siklausius". Joje tarp kitko sa 
koma, kad perskaičius neseniai 
atrastą užmestąjį 1949 m. b- 
vės susirinkimo ir praeitų me
tų susirinkimo protokolą „Iš 
jų paaiškėjo,, kad pagal revizi
jos komisijos aktą p. Rudins- 
kas ir p. Toliušis lig šiol dar 
nėra formaliai sutvarkę pinigi
nių dokumentų ir tvarkingai 
atsiskaitę. Taip sakė revizijos 
komisija, o jie teigė, kad vis
kas tvarkoje“ .

Į tai turiu pareikšti sekantį: 
1948 metais redaguodamas 

„NL" kartu buvau ir „NL“ 
Spaudos B-vės reikalų vedė
ju. Redaktoriaus pareigas 
1949 m. pradžioje perdaviau 
p. Kardeliui, o kiek vėliau, 
1949 m. b-vės susirinkime per
rinkus jos valdybą, reikalų ve
dėjo pareigas ir visą b-vės tur
tą pagal formalų aktą perda
viau naujai išrinktąjam b-vės 
reikalų vedėjui p. G. Rukšė
nui. Po to akto pasirašymo dėl 
perdavimo nė mažiausių jprie- 
kaištų man nėra padariusi nė 
revizijos komisija, nei b-vės 
valdyba, nei p. Rukšėnas, ku
rsi užklaustas dėl paskutinės 
korespondencijos, mane patiki
no, kad jis apie kokią nors ne
tvarką nieko nežinąs.

Pagaliau, pas b-vės reikalų 
vedėją jokių piniginių doku- 
męntų nebuvo laikoma man 
tas pareigas einant ir, tikiu, nė 
ra laikoma ir dabar. Jie laiko
mi pas kasininką ir šėrų sekre
torių, todėl net jeigu kokia ne
tvarka perdavime ir ištikrųjų 
būt ųbuvusi, tai gerb. J. Lkž 
savo špilką taiko į klaidingą 
taikinį.

Bendrai, reiktų bent kartą 
užbaigti 1949 m. šeimines aist 
ras jieškoti sau patinkamų kai 
tininkų. Anot p. Kardelio pa
reiškimo padaryto šių metų 
b-vės susirinkime, ankstesniuo
se b-vės Rev. Kom. aktuose

savo antspaudą, bet bruožai 
tie patys.

Gerai išsimiegoję, papusry
čiavę, apžiūrėję ūkį, tabaką, 
stebimės, kad Mikelėno taba
kas žymiai geresnis už pake 
Įėję matytus. Bet šeimininkas 
reiškia nepasitenkinimą; jis 
žymiai gesenio tikėjęsis, bet 
tie lietūs. . . Darome daug 
nuotraukė. Naujoje gamtos ap 
linkoje, keletą su karvėmis, ark 
liais ir vešliuoju tabaku. Pilni 
geros nuotaikos atsisveikinam 
su maloniais šeimininkais ir su 
kame į Torontą. S. Meškuitis. 

buvę daug kur šaudoma iš pat 
rankų į žvirblius“ ir tik pasku 
tinysis aktas esąs nuosaikesnis. 
Užtat tuo labjau nedera po 
dviejų metų rankioti tų seniai 
jau sprogusių granatų skeveld
ras ir vėl patiekti jas visuomei 
už gryną pinigą ir tai dar adre 
suojant klaidingu adresu.

Pr. Rudinskas.
ATVIRAS LAIŠKAS.

Jeigu jau „NL“ korespon
dentas savo korespendencijo- 
je „NL“ Spaudos Bendrovės 
Visuotino Susirinkimo Pasi
klausius" viską supliekia į krū 
vą, tai tebūnie ir man leista 
padaryti tas pat.

Pirmiausia, ne Spaudos 
Bendrovės susirinkimo reika
las būtų klbėti apie Toliupšį, 
kaipo laikraščio administrato
rių, kadangi ir laikraštis ir ad
ministratoriaus eitos pareigos 
priklauso KLCT visuotino su
sirinkimo ir kitų jos organų 
kompetencijai.

1949 m. revizijos komisijos 
akte priekaištai „NL“ adminis 
tratoriui daromi ne dėl kokių 
piniginių dokumentų trūkumo, 
ne formalumo ar kitokių esmi
nių dalykų. Priekaištai liečia 
dokumentų laikymą palėpėje, 
nepkankamai tvarkingą jų su
dėjimą į bylas, bylų nesušniū- 
ravimą ir kitus smulkius prie
kaištus, kurie galėtų būti rim
čiau imami dėmesin įstaigoje, 
gerose patalpose, su apmoka-
mais tarnautojais ir pakanka
mu jų skaičiumi.

Gi 1948 m. „NL“ buvo tikra 
„biednuolė’ ’, apie apmokamą 
administratorių — nei kalbos.

Sutikčiau su priekaištu, kad 
pervertinau savo jėgas ir at
liekamą liaką. Neįprastas ge
ležies liejyklos darbas taip nu
vargindavo, kad kartais pp. Vi
limų rūsyje, sėdėdamas už sta
lo stačiai užmigdavau ant „N. 
L." skaitytojų užsakymų ir ki 
tų dokumentų. Jau vien dega
mieji dienos darbai, kaip skai
tytojų užsakymai, adresų pa
keitimai, kvitų išrašymai it tt. 
ir tt. visiškai prarydavo tas ke 
lias valandas. Tas laikotarpis 
ir buvo gausiausios prenume
ratos augime, todėl apie bylų 
šniūravimą nebuvo laiko nė 
galvoti.

KLCT organai šito priekaiš
to ir nedaro. Girdėjau, kad 
KLCT yra paskyrusi už dar
bą 200.— dol. vienkartinę pre 
miją, tik dėl lėšų stokos ji ne
išmokama.

Korespondentui p. Kkž. dė
koju, kad randa progos ir po 
2 metų priminti man ne tik ne
miegotas naktis, bet ir didelį no 
ra prisidėti darbu prie „NL“, 
tuo laiku, buvusio vieninteliu 
Kanados lietuvišku laikraščiu.

K. Toliušis.

Istorinių dokumentų ir Kazys
faktų konstatavimas. ŠKIRPA

Sukilimines vyriausybės 
genezė

4.
II. Lietuvių Aktyvistų Frontas.

Kaip jau buvo suminėta šio 
rašinio pirmoje dalyje, Lietu
vių Aktyvistų Fronto (Sutrum 
pintai LAF) idėja girną sąry
šyje su projektu paskelbti nau
ją Lietuvos vyriausybę netru
kus po 15 birželio katastrofos, 
jei tik būtų tada įvykęs Mask
vos - Berlyno ašies susprogi- 
mas.

Nuo šio momento Lietuvos 
dipl. postas Berlyne ir lietuviai 
tremtiniai, kurių pradėjo atsi
rasti iš pavergtos Tėvynės ir 
kurie būrėsi apie sakytą postą, 
aktyvistinio sąjūdžio idėjos ne- 
beatsižadėjo, ją vis giliau persi 
ėmė, ir prisidėjo, kuo kaš gale 
damas, prie jos galutniio sufor 
mulavimo. Šia linkme eiti juos 
skatino vis daugiau aliarmuo
jančios žinios iš Tėvynės. Jos 
rodė, jog sovietiškasis okupan 
tas dieną iš dienos ėmėsi vis 
žiauresnių ir žiauresnių prie
monių prieš nieįku nenusikal
tusią lietuvių tautą, be atodai
ros ir sistemingai griaudamas 
visą jos gyvenimą ir išvystyda 
mas raudonąjį terorą prieš visą 
mūsų inteligentiją, nežiūrint 
kas kuriai partijai seniau buvo 

priklausęs: pozicijos ar opozi
cijos srovių. Visa tai stumte 
stūmė kiekvieną lietuvį 'pat
riotą, išsigelbėjusį nuo to bol- 
ševistinio tvano, jieškoti būdų 
ir priemonių, kaip gelbėti lie
tuvių tautą iš tokios nelaimės. 
Daug kas iš tremtinių, kurių 
tarpe buvo ir stambių buv. mū 
sų visuomenės veikėjų ir nepri 
klausomos Lietuvos valstybės 
vyrų, kreipėsi į mane ne vien 
savo vardu, bet dažnai net su 
įgaliojimais nuo politinių gru
pių ir kitų mūsų visuomenės 
veikėjų, likusių krašte po so
vietiškąja letena. Jie ragino 
mane, o per mane ir visus kitus 
Lietuvos dipl. postus Europo
je, kad būtų ,lkas nors daroma 
Lietuvai gelbėti ir būtų duota 
konkrečių patarimų bei nero
dymų, kaip laikytis mūsų žmo- 
nėme Lietuvoje.

Taip, kad galima pasakyti, 
jog lietuvių aktyvistinio sąjū
džio idėja brendo visai natū
raliai, kaip savaime supranta
ma lietuvių reakcija į sovietiš
kojo okupanto siautėjimus. 
Nors ji gimė pradžioje tik siau 
rame, vos kelių asmenų, rately 
je, kuris pagelbėjo man pra
vesti kovą dėl Lietuvos Pasiun 
tinybė's rūmų Berlyne, tačiau 

greitai prigijo ir pasidarė su
prantama visiems lietuviams 
tremtiniams, kurių skaičius Vo 
kietijoje ir pačiame Berlyne 
greitai augo. Jų tarpe buvo as 
menų, kurie seniau priklausė 
įvairioms partijoms, net buvo 
buv. žymių tos ar kitos parti
jos veikėjų, o taip pat ir tokių, 
kurie praeityje buvo tarpusa
vyje tiek politiškai susivaidiję 
jog pradžioje privengdavo vie
nas su su kitu susitikti, kad ne 
reikėtų paduoti rankos. Ta
čiau mažai tebuvo reikalinga 
pastangų iš Lietuvos dipl. pos 
to pusės, kad tuos susipykusius 
brolius sutaikius. Nelaimė, ku
ri ištiko Lietuvą, juos, kaip sa 
vo krašto patriotus, taikė pati 
savaime, o žiaurios tremtiniško 
gyvenimo realybės juos visus 
sulygino socialiniu atžvilgiu: 
išskyrus vieną - kitą, beveik vi 
si jie turėjo paprasto rankų 
darbo, kad nusikalus lėšų pra
gyvenimui. Nors vargo nuo 
materialinių sąlygų, bet Tėvy
nės gelbėjimo reikale jie buvo 
kupini pasiryžimo, imtinai pa
siryžimą aukščiausioms au
koms ; taigi tikri aktyvistai, 
kaip ir tie, kurie tą idėją gai
vino save po bolševistine ver
gija.

Visa tai sudarė pagrindą per 
ėjimui nuo teoretinių planavi
mų į konkretų susiorganizavi- 
mą ir išvystymą gyvos veiklos. 
Visi buvome įsitikinę jog Mask 
vos - Berlyno ašis ilgai ištverti 
negalės; jog vėliau ar anksčiau 
jos susprogimas ateis, ir kad 

priklauso nuo mūsų pačių, ar 
sugebėsime šią progą išnaudo 
ti Lietuvos tikslams. Taip pat 
visiems buvo savaime aišku, 
jog galėtume ko nors atsiekti 
tik tada, jei pavyktų iš anksto 
gerai susiorganozuoti: ne kaip 
nors partiškai, paliadai, bet be
sąlyginės tautinės vienybės pa
grindu, atidedant į šalį visą tai, 
kas praeityje skyrė ir pasire
miant tuo, kas visus jungė ir 
visiems vienodai rūpėjo —- gel 
bėti Tėvynę Lietuvą ir siekti 
jos valstybinės nepriklausomy
bės atstatymo, nežiūrint jog ir 
nebuvo tikrumo ar vokiečiai su 
atstatytąja Lietuvos valstybi
ne neprijklausomybe skaitytų- 
si.

Tokioje tadbendro pasiryži 
mo, bet netikros ateities, at
mosferoje galėjau sukviesti 
1940 m. lapkričio 17 dieną va 
kare savo privačiame bute LAF 
įkurtu vinį susirinkimą. Jame 
dalyvavo 28 asmens, seniau 
priklausę įvairioms partijoms 
ar politinėms grupėms, išsky
rus tik kelis, kurie prieš tai ne
buvo savęs surišę su jokia par
tija. Jų tarpe buvo buv. Lie
tuvos ministerių, žymesnių lie 
tuvių visuomenės veikėjų, 
mokslininkų-profesorių, kuni
gų, teisininkų, ekonomistų, li
teratų, karininįkų ir tt. — se
nesnio amžiau ir jaunesnių, vie 
nu žodžiu, pati atranka anuo 
metu Berlyne prisirinkusių lie
tuvių - tremtinių, plius keli ten 
gyvenusieji iš seniau.

Susirinkimui pirmininkavo

inž. Ernestas Galvanauskas, 
kuris, kaip jau buvo suminėta, 
skaitėsi Lietuvos Tautinio Ko
miteto Pirmininkas pagal Lie
tuvos Pasiuntinių Romoje pri
imtą nutarimą.

Ilgesnėje paskaitoje apibū
dinau susirinkimo dalyviams 
bendras aplinkybes,, kurios pri 
vedė prie Lietuvos Nepriklau
somybės praradimo, nušviečiau 
ano meto politinę padėtį ir 
kaip, mano nuomone, reikėtų 
sielkti nepriklausomybės atga
vimo, pasinaudojant numato
mu rusų-vokiečių konfliktu. 
Praktiškiausis susirinkimo tiks 
las buvo nutiesti pagrindus ir 
sudaryti LAF organizacijos 
užuomazgą. Tie dalykai buvo 
formuluoti atitinkamame raš
te, kuris buvo užvardytas „Lie
tuvos Aktyvistų Platformos 
Metmenys". Dėl jo formula
vimų buvo dar prieš susirinki
mą tartasi paskirai, arba mažes
nėse asmenų grupėse ir todėl 
sakytas reišiknys buvo kolek
tyvinio darbo ir apsigalvojimų 
rezultatas.

Kalbant apie LAF ideologi
nius nuostatus, buvo siekiama 
atspėti mūsų tautos aktyves
niųjų elementų ano meto minti 
jimą, surasti bendrą visiems po 
litiškai idėjin? sintezę, ir nu
statyti objektyvią, gyvenimo 
realybių diktuojamą, santykį 
tarp užsibrėžtų idealų ir prak
tiškų galimybių jiems įkūnyti. 
LAF iniciatorių įsitikinimu, tie 
idealai yra sekanti:

1) amžinosios lietuvybės iš 
laikymas; nuolat ugdant lietu
viškąjį tautiškumą;

2) krikščionybė, kaip kerti 
nė uola tautos moralei paleiky 
ti, ir

3) socialinis teisingumas, 
progresyviškai vykdomas atsi
žvelgiant nuolat kintančių so
cialinių ir ūkinių sąlygų.

Buvo manyta, jog šitaip for
muluoti idealai apima visus 
mūsų tautos politinius, kultū
rinius, socialinius siekimus, tai 
gi — sudarą tą sintezę, kurią 
norėta surasti, kad palengvi
nus atsipalaidavimą nuo seniau 
išpažintų socialinių doktrinų, 
kurios rėmėsi klasių kova bei 
egoistniais interesais ir neiš
vengiamai vedė tautą prie susi
skaldymų. Jie buvo labai ža
lingi praeityje; juo labiau jie 
buvo nepakenčiami kovai pra
vesti už naują Lietuvos nepri
klausomybę. Ši kova reikala
vo maksimalinio susiklausymo 
ir disciplinos tarp jos dalyvių, 
kaip ir sugebėjimo išlaikyti or 
ganizacijos paslaptis; prie par 
tijų sistemos, ypač jei jų yra 
daugiau, paslapčių išlaikymas 
pasidaro praktiškai nebeįmano 
mu dalyku. Prie tų aplinkybių, 
kuriomis LOF-tui teko veikti 
kaip konspiratyviškai organiza 
cijai, sakyti reikalavimai turė
jo lemiančios reikšmės, rrokios 
jie turi kiekvienai organizaci
jai, pasiryžusiai siekti savo tiks 
lo aktyvios kovos keliu.

Jaugiau).
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Rugpjūčio 19 d., sekmadieni, visi piknikan !
.woxTstBi Ai

SEKANČIO SEKMADIENIO PIKNIKAS
karta lietuvio koja yra pasie
kusi, kur tarp didžiuliu siau
rės kalnu, tukstanciu ežeru ir 
nepraeinamu mišku sususieki- 
mas įmanomas tik vandens 
lėktuvu pagalba. Šioje vie
tovėje Dr. Andrukaitis su ke
liais savo draugais yra pirkęs 
is valdžios simtus ketvirtai
niu myliu ploto poilsio-medzi- 
okles-zuvavimo tikslui. Ek
skursijoje dalyvavę pasakoja, 
kad vietove tikrai apdovanota 
gamtos grožiu, o ežerai pilni 
auksciausios rusies šaltųjų 
vandenų žuvimis. Klimatas 
montrealieciams neįprastas: 
naktys saltos ir dienos vėsios, 
nors is saule šviečia. Ekskur
santai, padare keletą šimtu 
myliu, grizo pasitaisė ir su 
nemažins kiekiais žuvies.Kor.
NAUJA KANADOS 
LIETUVIU TAUTINES 
SĄJUNGOS VALDYBA

Kanados Lietuviu Tautines 
Sąjungos Montrealio skyriaus 
visuotinio nariu susirinkimo, 
įvykusio s.m. rugpjūčio me
nesio 12 diena, išrinktoji sky
riaus valdyba pareigomis pa
siskirstė sekančiai:

Pirm.—Agr. K. Andruske- 
vicius,

Vicep.—Pulk. A. Lapinas, 
Sekr.—J. Juodvirsiene, 
Izd.—Stp. Kesgaila,
Narys—Dr. A. Drevinskie- 

ne.
Išrinktoji valdyba laikinai 

eina ir Kanados Lietuviu Tau
tines S-gros Centro V-bos pa
reigas.
MONTREALIO 
TEISININKU 
SUSIRINKIMAS

Liet. Teisininku d-jos įgali
otinio B. Katiliaus iniciatyva, 
rugp. 4 d. Montrealy gyvenan
tieji teisininkai susirinko 
YMCA patalpose aptarti LTD- 
jos Montrealio skyriaus orga
nizavimo reikalus. Išrinkta 
komisija (p.Katilius, p.Trus- 
ka ir p.Butkiene), kuri sure
gistruos Montrealy ir apylin
kėje gyvenančius teisininkus 
ir vieno menesio laikotarpyje 
susauks steigiamąjį Liet. Tei
sininku Montrealio skyriaus 
susirinkimą, kuriame bus iš
rinkta valdyba ir revizijos ko
misija. Be to susirinkusieji 
pareiškė del iškeltu draugijos 
klausimu savo nuamuone Cen
tro valdybos, revizijos kom. 
ir Garbes teismo rinkimu pro
cedūros. Rinkimai turėtu būti 
netarpiski, atliekami pastų, o 
centro organu būstine pasi
renka Jungtinėse Valstybėse 
gyvena teisininkai. įskeltas 
pageida vimas, kad lietuviai 
teisininkai įsijungtu i kova uz 
Lietuvos laisve.
DAUG LIETUVIU SERGA

Paskutiniu metu serga pa
lyginti daug lietuviu. Victor 
ria ligoninėje op. sol. E. Kar
delienei padaryta antra ope
racija. Ten pat padaryta sun
ki operacija p. Samuolienei. 
General Hospital paradyta o- 
peracija dramos akt. L. Bar- 
azuskui. iena jo akis jau svei
ka, bet kita tiktai po keliu 
dienu bus atidaryta ir jos sto
vis dar nežinomas. Notre Da
me ligoninėje serga sunkiai 
operuota p. Stankuviene ir p. 
V. Rimgailaite.
GAUS DARBO 8.000 
ASMENŲ

Canadair netrukus pradės 
priėmimą nauju darbininku, 
kuriu priims 8.000. Be eiliniu 
darbininku, įmonei reikalingi 
bus ir kiti spacialistai, kaip 
inžinieriai, braižytojai ir tt. 
Tautiečiai, reikalingi darbo, 
apie tai įspėjami ypač, kad 
darbas svarus, nesunkus ir ne
blogai atlyginamas.
PADĖKA

Širdingai 
gerbiamam 
Kubiliui uz 
guma, parodyta musu atžvil
giu. žengiant mums i nauja 
gyvenimą.
Petre ir Juozas Grabauskai.

Si sekmadieni, rugp jucio 
19 diena, bus kaip ir kiekvie
na sekmadieni. Si sekmadieni 
laukiama daugiau svečiu is 
Amerikos ir kitu Kanados vi
etų.

Numatoma pikniko dalyvi
ams suruošti kaikuriu, kurios 
gali būti ir netikėtos, ir įdo
mios, ir intryguojancios, 
staignenu.

SVARBU, kad šiame pikni
ke Mažosios Lietuvos Bičiu
liu Draugija padarys praneši
ma ir paskelbs svarbia loteri
ja. Visiems tautiečiams tai 
yra labai svarbu.
M.L.B. DR-JOS NARIAMS

Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
Draugijos Montrealio Skyri
aus Valdyba maloniai kviečia 
visus savo narius, nares s.m. 
rugpjūčio men. 19 d. (si sek
madieni) atvykti i Montrea
lio lietuviu pikniką. Numato
mas pasitarimas dr-jos reika
lais, kaip antai: loterijos, au
kų rinkimo ir įvairiais kitais 
skyraus veikimo klausimais.

M.L.B. Dr-jos Valdyba.
M.L.B. DR-JA RUOŠIA 
LOTERIJA

Mažosios Lietuvos Bičiuliu 
Draugijos Montrealio Skyri
aus Valdyba nutarė rugpjū
čio ir rugsėjo menesius skelb
ti dr-jos loterijos vajaus me
nesiais. Gautas is loterijos 
grynas pelnas bus sunaudotas 
šelpti mazlietuvius, likusius 
Europoje ir tos salpos reika
lingus. Loterija yra daiktine 
ir susideda is 300 bilietu. Vie 
no bilieto kaina — vienas do
leris. Islosiamuju pramiju 
verte — 100 doleriu ir sus
kirstyta sekančiai: Pirma pre
mija — 45 dol. vertes, antra 
— 15 dol. ir 8 premijos po 5 
dol. vertes kiekviena. Tokiu 
budu mnksimalinis pelnas 
200 dol. Viesas loterijos trau
kimas numatomas s.m. spalio 
7 d. tuoj po pamaldų parapi
jos saleje. Jei traukimo data 
pasikeistu, apie tai bus bent 
vpries dvi savaites is anksto 
paskelbta.

Loterijos bilietai jau paru
osti ir bus pradėti platinti 
s.m. rugpjūčio men. 19 d. 
Montrealio Lietuviu piknike. 
Bilietus platinti gali nariai ir 
nenariai.

Montrealio lietuviškoji vi
suomene maloniai prašoma ne- 
atsisa kyti paimti bent po vi
ena bilietą. Savo pirkimu ne 
tik paremsite Vokietijoje 
vargstančius mazlietuvius, bet 
ir patys galite įsigyti vertin
gu daiktu, kaip antai: radijo 
aparata, foto aparata, stalo 
servizą, parkeriu ir t.t.

M.L.B. Dr-jos Montrealio 
Skyriaus Valdyba.

LIETUVIAI TOLIMOJE 
ŠIAURĖJE

Dr. Andrukaitis, A. Nor- 
keliunai ir L. Giriniai maža 
ekskursija atostogas išnaudo
jo tolimoje Kanados šiaurėje. 
Dr. Andrukaicio masina pen
kis ekskursantus nunese i vi
etove, kur is viso gal pirmąjį

PIGIAI PARDUODAMI
sklypai (lotai) Ville st. Michel, 
(už Rosemount). Teirautis 

prašau pas: A. Kudirką, 
22 Leblenc Ėst., 
Longueil, Annxe.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS 

dviem mergaitėm arba dviem 
vyram: Ville Lasalle, 8 Avė, 
180 nr. Telefonas TR 6752.

GERA PROGA.
Puikus BUICK 47 skubiai par 
duodamas geromis sąlygomis.

Tel.: VI 7634.

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

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

dėkojame didžiai 
klebonui Tėvui J. 
tėviška rupestin-

L.A.B. “D AUG A V AS V AN AGI”
latviai s.m. rugpjūčio 18 d., šeštadieni rangia

S o k i u v a k a r a
Bucharest klubo salese: 3956 St. Laurent Blvrd.
Pradžia 8 vai. vakaro, pabaiga 2 vai. ryto.

GROS GERAS ŠOKIU ORKESTRAS, 
BUFETAS BUS SU ALUM

įžanga $1.00.
Visi lietuviai maloniai kviečiami dalyvauti.

Metinis susirinkimas, nors 
vasaros laikas uždariems su
sirinkimams yra nepalankus, 
praėjo labai gražiai. Plačiau 
bus parašyta sekančiame 
“NL” nr.

"ir o m

7-ta pasaulinė skautų Jamborė.
viso pasaulio 
ir dvi lietuvių 
daugiausia iš

saulio kraštų. Mes Kanados 
skautai rengiamės tam žygiui 
jau nuo dabar. O gal už 4-rių 
metų turėsime vienetus ir iš 
laisvos Lietuvos!

Pažymėtina, kad atidarant

Apie 17.000 
skautų jų tarpe 
skautų skiltys, 
Diepholzo lietuvių gimnazijos 
vieneto, dalyvauja 7-je pasau
linėje Jamborėje, kuri vyksta 
vienoje (Austrijoje) Bad-Ischl Jamborę Vienoje keliolika tūks 
stovykloje senoje imperinėje 
rezidencijoje Salz-Kįmmer- 
gut'e.

Nors vis su sunkumais, bet 
mūsų skautams pavyksta tebe 
atstovauti Lietuvą ir kelti bei 
gaivinti lietuvių skautų vardą 
pasaulio akyse.

Mūsų skautų organizacija 
per šiuos paskutinius metus, 
turėdama daug rūpesčių dėl 
imigracijos ir įsikūrimo sveti
muose kraštuose,

tančių skautų paleido pavėjui 
per geležinę uždangą po tai
kos balioną su dominuojančiu 
šūkiu: „Marshal‘o planas ge
rovei ir taikai pasaulyje“. Ga
lima atspėti, kad lietuviai nau
dojosi proga uždėti ir kitokių 
užrašų savo vargstantiems bro 
liams Lietuvoj.

Linkime mūsų skautams ar
čiausiai prie Tėviškėlės nešti 
trispalvę ir garbingai atstovai! 

tikėkimės - rv>pA9S[oq snqsiuoias mųnes 
ateityje žymiai sustiprės ir į ti mūsų skautus bei rodyti pa
sekančią Jamborę pasiųs lietu- - aziatų ‘daromus žygius benai- 
vių skaut ų vienetus iš viso pa kinant mūsų tautą. J. B.

PAREIŠKIMAS
Pone Redaktoriau,

Neseniai NAUJIENOSE bu
vo atspaudinta J. Kedainio 
aprašytos velionies Dr. Ka. 
Griniaus mintys, del 1926m. 
grudzio 17d.pervesmo Lietu
voj. Ryšy su tuo, prašyčiau 
neatsisakyti ideti žemiau de
damo turinio laiska.

Su pagarba J. Audėnas 
LVLS Centro Komiteto 

Pirmin. Inexile.
“NAUJIENOSE per keletą 
numeriu tūlas J. Kedainis pas
kelbė atpasakojimus velionies 
Drė Kazio Griniaus apie 1926 
m. gruodžio 17d. perversmą 
Lietuvoje.
Dr. K. Grinius, būdamas gy
vas, venge is esmes apie tai 
viešai kalbėti arba rašyti. Jo

Kun. V. Rudzinskas prane
ša, kad rugpjucio^9 diena 12 
vai. 30 minuciu diena, sekma
dieni, Delhi, Ont., kataliku 
bažnyčioje bus lietuviams pa
maldos, kurias laikys kun. V. 
Rudzinkas ir laike kuriu grie- 
dos solistas A. Rimkus, gros

LANKĖSI IS MONTREALIO
Kelias dienas viesejo is 

Montrealio viešnios — p.M. 
Leknickiene ir p. Skudiene, 
kurios pries tai viesejo Till- 
sonburge ir Delhi ir lankėsi 
p. Mikėno ūky suruoštame 
piknike. Viešnios buvo ir p. 
Duncikaites su p. Švelniu, o 
taipgi ir p.Sriubiskio su p. 
Kavaliauskaite vestuvėse, įvy
kusiose rugp. 11 diena.

BŪTINAI NORĖJO GRĮŽTI
Toronto Magistrato teisme 

buvo svarstoma neeilinė byla. 
Kaltinamųjų suole sėdėjo 26 
metų politinis pabėgėlis Bol- 
dan Gnyp, atvykęs iš Europos 
prieš dvejus metus. Teismo 
posėdžio metu paaiškėjo, kad 
jis buvo nuėjęs į Ossington 
Avenue policijos nuovadą ir 
budinčiam tarnautoju pareiš
kęs, kad norįs būti deportuo
tas atgal į Rusiją. Nustebęs 
policininkas sakęs, kad jis ne
galįs jam padėti , jo nemoka
mai niekas nevešiąs, jie turė-

KLT TORONTO SKYRIAUS
siąs pats padengti kelionės iš
laidas. Nusivylęs Gnyp aplei
dęs pastatą. Trumpai po to 
miesto gyventojai pradėjo 
skambinti tai pačiai nuovadai, 
kad vienas jaunas vyras dau
žąs lazda gatvės apšvietimo 
lempas. Kol policija jį arešta
vo, jis buvo spėjęs dešimt lem
pų sugadinti. Teismas jį nu
baudė už piktvalį žalos dary
mą. Atatinkami organai susi
domėjo Gnypo reikalu, bet ar 
jį deportuos, tuo tarpu dar ne
aišku. Jonas J. Juškaitis.

> DAUG SUTUOKTUVIŲ
Šią savaitę Toronto lietuvių 

bažnyčioje tuokiasi bent 5 po
ros. Užpraėjusią savaitę su
situokė p. Jonas Petrauskas su 
p-le Žemelyte. Laimingo gy
venimo !

Toronte jaunimas sparčiai 
kuria seimas. Rugp. 11 d. au
kure seimus židinius J. Kaval
iauskaite su p. B. Sriubiskiu 
ir p. B. Duncikaite su p. Švel
niu. Abejos vestuves buvo la
bai gražios ir iškilmingos.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
TORONTE

Šiemet Toronte vaikų paraly 
žiaus liga neturi didelio išsiplė 
tirno; kol kas užregistruot tik 
tai per 30 susirgimų.

papasakojimai pasirodė spau
doj maždaug po metu jam mi
nis. Ar jis, būdamas gyvas, 
šiuo metu, kai musu krasta 
spaudžia dideli vargai, ’ o 
mums čia visiems tenka su
glausti visas jėgas, o ne skal
dyti, butu leides skelbti, la
bai tanka abejoti. Jis gyvas 
būdamas neatsauke savo 
1946m. mesto sūkio PASKEL
BKIME VIENI KITIEMS AM
NESTIJA.”

Lietuvos Valstiecu 
Liaudininku 

Sąjungos Centro Komitetas 
In Exile.

Red. pastaba: “Naujienose” 
nepasirodant šiam pareiški
mui, LVLSCK in Exile pirm, 
prašant, sis jis skelbiamas 
“NL”.

lietuvis vargonininkas. Pries 
Misiąs bus klausoma išpažin
ties. Kviečiami Delhi, Tillson- 
burgo, La Sallete, Langton 
Simcoe ir kitu apylinkių lie
tuviai skaitliangai pamaldose 
dalyvauti ir aktyviai dalyvau
ti giedojime.

Netekus brolio PRANO BACIULIO, sesutei p. PETRO
NIENEI ir visai pp. PETRONIU seimai reiškia gilia 

uzuo jauta
D. ir J. Gražiai.

ŠOKIU V AK AR A IR GEGUŽINE
Calgario ir apylinkes Lietuviai rugsėjo men. 1 d., šeštadi
eni, 7 vai. vak. rengia linksma šokiu vakara. Bus užkandžiai 
ir gerintas. Gries gerantuzika.

629 First Avenue N.E.
Riverside, Calgary, Alberta

Rugsėjo 2 d. 2 vai. p.p. rengiame PIKNIKĄ prie Midnapore. 
Maloniai kviečiame visus Tautiečius atsiiiankyti.

Rengėjai.

KLT MONTREALIO
buvo gausus ir gražus. Ypač 
daug atsilankė senųjų kana
diečiu, kaip p.Arlauskaite, pp. 
Staniuliai, L. Gudas, P. Sala- 
lu seimą, A. Navickas, pp. 
Macioniai, p. Mileris, p. Lek- 
nickas, pp. Matuliu seimą p. 
Balsys kitu. Piknikas buvo 
skaitlingas. Virves traukimas 
sudomino stipriuosius. Rung
tynes vyko tarp Verduno ir 
Ville Emardo. Atrodo, kad nu
galėjo . . . pakalnėlė. Kai jo
je stovėjo Villemardiskiai-jie 
laimėjo, kai atsistojo Verdun- 
icieiai-sie laimėjo. Ir moterys 
bandė raumenų jėga, bet lai
mėtoja sunku buvo nustatyti.

Prizus tai tikrai visi ir vi
sos dalyvavusieji laimėjo. '

KLT Montrealio sk. valdyba 
nuoširdžiai dėkoja aukavusi
ems prizams ir loterijai: A. 
Juknelui uz bonka vyno, p. 
SaJalai taip gi uz bonka vyno,

SKYRIAUS PIKNIKAS 
po tuziną alaus aukojusiems 
p.M., J. Macioniui, L. Gudui, 
A. Matuliui, K. laikui, p.A. 
Navickui uz deze šokolado ir 
p. Vaupsaui uz 8 vynui stik
lus (islose p. Salaliene).

Piknike buvo pasveikinti 
nauji montrealieciai, tik ka is 
Anglijos atvykę Vincas Gu- 
kas ir Petras Lileikis.
MERBEKISKIU
SUBUVIMAS

Vokietijos stovykloje, Mer- 
becke, gyvenę lietuviai sek
madieni buvo susi rinke gra
žioje “NL” gegužiniu vietoje, 
po obuoliais linkstanciomis 
obelimis, ii’ turėjo pirmąjį sa
vo šeimyniška, giminiška su
buvimą. Įdomu, kad Montrea- 
Jy j u esame apie 59 asmenų.

Subuvimo seimininku buvo 
p.M.SuImitas, o buv. Merbec- 
ko UNRRAos ir vėliau IRO 
dir., vienas is nedaugelio lie-

tuviu, galėjusiu užimti atsa
kingas pareigas, p.G.Rukšėnas 
i susirinkusius tarė gražu 
žodi ir pasidžiaugė, kad trem
ties darugyste tampanti be
veik giminyste. Šios pirmosi
os subuvimo iniciatyvos pro
gai pažymėti, p.Ruksenas pa
siūlė visiems sumesti, kas ki
ek gali, Lietuviu gimnazijos 
reikalams Diepholze. Dalyvi
ai sudėjo 38 dol. 50 et.

Graži iniciatyva gražus jos 
pažymėjimas.
SKUBIOS SUTUOKTUVES

Is JAV i Montreal! atvyko, 
pasisvečiuoti is Pensylvanijos 
(Frackville) Juozas Grabaus
kas, kuris čia pat susituokė 
su Petronėlė Vasiukeviciute 
Montrealiui neįprastu laiku— 
trečiadieni, rugp. 8 d. Šešta
dieni susituokė Br. Povilaitis 
su Monika Lukošiūte, kuriu 
saunus povestuvinis pokylis 
buvo Ausros Vartų parapijos 
salese. Sukurusiems lietuviš
kus seimu židinius linkime 
gražios ateities.
IŠVYKO IŠ MONTREALIO.

Rugpj. 6 d. iš Montrealio 
išvyko į vakarus p» K. Leknic- 
kas ir p. J. Juodviršis — jieš- 
koti geresnių sąlygų. P. K. 
Lukas atostogų metu apvažinė 
jęs Quebecko ir Ontario pro
vincijas ir aplankęs daugelį 
vietų, priėjo prie tvirtos išva
dos, kad geriausia su darbais 
vis dėlto Montrealy, kur jų 
yra didžiausis pasirinkimas.

KANADA APRŪPINA 
EUROPIETISKUS 
SĄJUNGININKUS 

RADARU
Kanada parūpins 300 rada

ro sąstatu sesiems Siaurės A- 
tlanto Pakto organizacijos na
riams Europoje

Jie bus duodami nemokamai 
1952 metais Suvienytai Ka
ralystei, Belgijai, Olandijai, 
Norvegijai, Danijai ir Itali
jai kaipo Kanados Atlanto 
Pakto sąjungininkams. ’

Kanada išleido su šituo už
sakymu $365,000,000. uz ku
rios parlamentas nubalsavo 
tarpusavei pagalbai Europai 
Atlanto Pakto rėmuose.

Kanados išlaidas 
pagelbai sudarys: 
visu išlaidu Atlanto 
kimu treniravimo, 
ginklus, kurie siusti Belgijai, 
Olandijai ir Liuksemburgui, i 
amerikietiško tipo ginklus, ra
daro sąstatu ir kitu įrengimu 
statymo išlaidos.

Vienas is paskutiniu Kana
dos pasiūlymu yra gabenti 
180 vidutines artilerijos 155 
mm haubicų i Europa, Del ki
tu žingsniu eina taipogi dery
bos.

Europos 
dengimas 
Pakto la- 

pakeisti

Viešėdama M o n t r e a 1 y, 
“NL” redakcijoje lankėsi p. 
Albina Kudzmaite-Rugienie- 
ne su sunum Algimantu ir is 
Philadelphijos p.Ona Sesto- 
kaite. Jos buvo atvykusios i 
Motinos p.Kudzmienes laido
tuves.

Is New Yorko lankėsi dr. 
J. Petkevičius, kuris aplanke 
savo moksladarugius ir bičiu
lius.

PROF. DR. KONČIUS 
lankėsi Montrealy ir Ausros 
Vartų bažnyčioje pamokslo 
metu kviete jaunimą stoti 
Chicagoje steigiamon lietuvįn 

kunigu seminarijon.

MONTREALIO AKADEMI
NIO SAMBŪRIO 
SUSIRINKIMAS

įvyko liepos 8 d. Boucherwlle- 
je. Skaitlingas akademinio jau 
nimo būrys susirinkimą paįvai 
rino plaukiojimu Šv. Lauryno 
upe, maudymusi ir dainomis. 
Oficialioje daly inž. Naginionis 
skaitė paskaitą, kurioje apibū
dino Kanados statybą ir kaiku 
riuos žymesnius Montrealio pa 
status. Paskaita sukėlė gyvą 
susidomėjimą ir diskusijas. Pa
lietus užsibrėžtą paskaitos cik 
lą, pageidauta, kad įdomesnės 
paskaitos nepasiliktų uždara
me sambūrio rate, o būtų pa
skelbtos laikraščiuose. Užsimo 
ta plačiau panagrinėti aktua
liąsias visuomenines ir politi
nes temas. Pradžiai samb. v- 
ba pažadėjo eilę paskaitų apie 
mūsų politinių partijų progra
mas ir KLB-nės organizavimą 
si. Susirinkimus baigtas vaka
re tradiciniu Gaudeamus.
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