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Prancūzija komunistus
Praėjusios savaitės sensaci

ja — tai Prancūzijos akcija 
prieš komunistus, kurie, ry
šium su gen. Ridgway atvyki
mu, buvo pasiruošę išbandyti 
savo jėgas padalyti
PRANCŪZIJOJE KOMUNIS 

TŲ PERVERSMĄ.
Bet, atrodo, nelauktai ir ne 

tikėtai Prancūzijos valdžia taip 
pat pasiruošė užkirsti komunis 
tams kelią į perversmą. 400 
policininkų gegužės 30 ir bir
želio 1 dienomis ansupo komu 
nistų politbiurą Paryžiuje ir 
jį iškratė. Geležines duris tu
rėjo atidaryti šaltkalviai. Tuo 
metu per kaminus rūko juodi 
dūmai nuo deginamų inkrimi
nuojančiu dokumentų. Kom- 
būstineje rasta ciaug išdavikis 
kos medžiagos ii ginklų.

Tuo pat metu daugelyje Pran 
cūzijos miestų vyko taip pat 
kratos, kurių medi pas komu
nistus rasta daug ginklų, pasi
ruošimo perversmui įrodymų ir 
skerdynėms pai uostų kalnus 
peilių, lazdų ir kitų priemonių.

Komunistų vadas Duclos ir 
daugelis jo padėjėjų suimti. 
Byla tęsiama, šis faktas yra 
labai reikšmingas ir 

, stiprėjančiai vakarų
Įdomi smulkmena: 

mūnistų laikraščio

SAVAITINĖ POLITINIŲ

Vis plačiau
AIŠKĖJA MASKVOS KO

MUNISTŲ UŽMAČIOS.
.Amerika pasiūlė pasmerkti 

bakterinį karą ir padaryti jį 
negalimu. Maskva su tuo ne
sutiko. Trys vakarinės vaisty 
bės pasiūlė ginklavimosi ubo- 
jimą, pirmon galvon susitarus, 
kad kiekvienos valstybės ka
riuomenėje nebūtų daugiau 
kaip tos sakes vienas tiktai pro 
centas, kad atominė energija 
būtų naudojama tiktai ne karo 
reikalams. Maskva ir šiuos siu 
lymus atmenė.

Todėl siu faktų akyvaizdoje, 
vakariečiams nieko daugiau ne 
liko kaip tiktai ginkluotis ir 
ruoštis atremti bet kokį^ pasi-

kad

ožio ragam
ĮVYKIŲ APŽVALGA

kėsinimą. Nenuostabu,
Mac Cormic turi pareigos pa
sidžiaugti Atlanto jūrų gyny
bos organizavimo pažanga. O 
Achesona^ konstatuoti, kad va 
kariečių susitarimai turi labai 
svarbų pagrindą: Vokietijos 
laisvę, užtikrinti Europos sau
gumą ir tarpusaves garantijas. 
Žodžiu,
DEMOKRATINIAI VAKA

RAI RUOŠIASI GINTIS
ir išlaikyti taiką ir saugumą, 
nes tiktai apsiginklavę bus ra
mūs 
kad 
tlee 
jos 
mą,
nors ir sunkią, bet neišvengia
mą būtinybę.

dėl tytojaus. Nenuostabu, 
ir DB darbiečių lyderis At 
pasisakė už Did. Britani- 
kariuiomenės perginkiavi- 

perorganizavimą, kaip

varo
KORĖJOJE NIEKO NAUJA

Taikos derybom pirmyn nei
na. Vyksta vis stipresni mū
šiai. JTO jėgos komunistams 
užmigai y buvo išlaipinę iš jū- 
lros desantą, kuris atikęs už
davinį ir pasiėmęs belaisvių bei 
norėjusius pasitraukti, sugrįžo 
į savo bazę.

— Čekoslovakų rašytojas 
Vaclav Rent nubaustas 24 me
tų kalėti už tai, kad komunis
tų okupacijoje nieko nerašo, 
tyli.

— Į Honkongą bėga iš ko
munistinės Kinijos žmonės.

— Sovietinis Berlynas nuo 
vakarinio apsikasa grioviais, 
stato barikadas.

— Ženevoje prasideda dar
bo konferencija, kurioje daly
vauja 65 tautos.

— Eisenhoveris pareiškė, 
kad taika pareina nuo to, kaip 
gerai bus apsiginkluota.
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Polska“ redaktoriui Paryžiuje 
Bet jis,įsakyta išsikraustyti, 

vieton vykęs pas tuos, kuriems 
tarnavo, sutiko geriau būti iš 
siųstam į Korsikos salą, negu 
grįžti į Lenkiją. . .

Bet ne vien Prancūzijoje 
„valomi“ komunistai.
Maskva juos valo visose oku
puotose valstybėse.
DIDELIS VALYMAS VYKS 

TA RUMUNIJOJE.
Iš Rumunijos politbiuro iš

valyta pagarsėjusi Anna Pau 
cher, kuri Ilgšiui buvo laiko
ma komunistų šventąja. Pasi
rodė, Kad ir ji nepataikė Mask 
vai ir Stalinui — nukrypo į 
nacionalizmą ar iitoizmą. To
dėl su ministeriu pirmininku ir 
kitais aukštais komunistų ba
jorais 
jonės, jeigu nepabėgs į vaka
rus, bus likviduota.

Pati

.išvalyta“ ir, nėra abe-

Dėl vienos srovės užsispyri
mo nejsieisti į Urugvajaus Lie
tuvių Bendruomenę nepatinka 
mų tautiečių, valstiečiai liaudį 
ninkai ii socialdemokratai, pro 
testuodami prieš tai, atšaukė 
savo atstovus n įteikė įgalio
tam Lietuvos ministeriui ir ne
paprastam Pasiuntiniui Pietų 
Amerikai, Dr. Kaziui Grauži
niu! pareiškimą, kuriame be 
ko kita sakoma:

Turime garbes pranešti, kad 
Dr. Kazio Girniaus Vardo 
Urugvajaus lietuvių organiza
cija, apsvarsčiusi U. L. B. Or 
ganizalmio komiteto veiklą sa 
vo visuotiniame narių susirinki 
me, š. m. birž. 1 d., priėjo prie 
šių išvadų; dėka klerikalinės 
srovės nedemokiatiniams pasi 
šoviniams, Urugvajaus lietu
vių Bendruomene, į kurią bur
tųsi visi už Nepriklausomos 
Lietuvos atkūrimą nusistatę 
tautiečiai, yra sugriauta.

Prie šių apystovų visuoti
nis narių susirinkimas nutarė, 
kad Pranas Vikonis ir Albinas

Gumbaragis, kurie šios social
demokratų ir valstiečių liaudi
ninkų bendrinės organizacijos 
vardu, buvo pasiųsti į U. L. 
B. O. K., kaipo atstovai, at
šaukiami. Atšaukdama savo 
atstovus iš ULBOK, ši orga
nizacija mato reikalo pasisaky 
ti, kad vienos stovės ULBOK 
neturi teisės veikti ir kalbėti vi 
sų tų Urugvajaus lietuvių var
du, kurie trokšta, kad Lietu
va atsikurtų kaipo laisva, ne
priklausoma ir demokratine 
valstybė.

kadTurėdama omenyje, 
Tamsta, Pone Minister!, esi įga 
liotas Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenes Centro Valdybos 
Urugvajaus Lietuvių Bendruo 
menės organizavimo reikalu, 
o taip pat laikydami Lietuvos 
Atstovybę mūsų kovojančios 
tautos vyriausiu autoritetu 
Pietų Amerikoje, siunčiame šį 
raštą ir prašome perduoti šį mū 
sų nutarimą Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Centro valdy
bai ir buvusio ULBOK pirmi
ninkui kun. St. Grigaliūnui.
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Kanados lietuvių visuomenės 
ir ALOKų žiniai

Š. m. gegužės mėn. 24 die
ną vykusių rinkimų į KLB Ta 
rybą balsavimo medžiaga yra 
gauta iš 14 apylinkių. Tim
mins apylinkei siųstos basavi- 
mo kortelės grįžo. Laukiama 
duomenų ir likusių 6 apylinkių. 
Balsavimų rezultatai paaiškės 
peržiūrėjus skundus ir susiima 
vus apylinkių basavimo rezul
tatus apygardomis. Šiuo me
tu yra gautas vienas skundas iš 
Winnipeg - Manitoba apygar
dos.
Papildomi balsavimai Winni
peg - Manitoba apygardoj.
Laik. KLB Org. Komitetas, 

š. m. gegužės 3G dienos posė
dyje, susipažinęs su MacGre
gor, Firdale ir Melllborne lie
tuvių skundu, su faktu ir įvy
kių eiga, davusia šiam skudui 
pagrindą ir su Winnipeg apy 
linkės, kuriai jie priklauso, rin 
kimų dienos protokolu, konsta 
tavo, kad dėl trūkumo žinių 
apie vietines sąlygas Winnipeg 
-Manitoba apygardoje, nebuvo 
laiku atkreiptas dėmesys į rei
kalą modifikuoti basavimo gali 
mybes, pritaikant vietos sąly
goms, kaip tai buvo padaryta, 
panašių sąlygų — žemės ūkto, 
Delhi apylinkei.

Nutarta: Winnipeg - Mani
toba apygardoje skelbti papil
domus balsavimus paštu. Visi 
dar nebalsavę, bet norį balsuoti 
(balsavusiųjų sąrašai gauti) tu 
ri iki š. m. birželio mėn. 17 
dienos kiekvienas asmeniškai 
pareikšti norą balsuoti ir pra
nešti šias žinias. 1. pavardę, 
2. vardą, 3. pilną adresą, 4. 
amžių Laik. KLB Org. K-to 
Technikinei Rinkimų Komisi
jai: 7 722 George St., Ville La 
šalie, Montreal 32, P. Q.

Kiekvienas čia duotu 
pareiškęs norą balsuoti ir 
kęs reikalaujamas žinias,
balsavimo kortelę ir du specia 
liūs vokus, vieną — mažesnį, 
užpildytai basavimo kortelei 
Įdėti, antrą — didesnį, su Laik. 
KLB LOK Technikinės Rinki 
mų Komisijos adresu vienoje 
pusėje ir balsuotojo adresu ki
toje, balsavimo vokus su baisa 
vimo kortele grąžinti. Balsuo 
ti laikas bus praneštas siun
čiant basavimo kortelę ir span 
doje.

Einamieji reikalai:
Naujai gauti piniginiai įna

šai iš Vai d‘Or ir Oakville 
ALOKų.

Laik. KLB Org. Komitetas 
Montreal.

laiku 
šutei 
gaus

Sportininkų balsas
MES ATSIŠAUKIAME Į NEMARIĄ TAUTINĘ 

SĄMONĘ
Lietuvių sportuojančiam jau 

nimui apjungti, jo vitalinėms ■ 
jėgoms ugdyti, tautinei kultu- ' 
rai išlaikyti, tui tingesniam in 
dėliui į gyvenamų kraštų kul
tūros lobyną įnešti, sporto gy
venimo interesams apolitinėje 
linkmėje išlaikyti, lietuviško 
sporto jėgoms tarptautinėje 
plotmėje reprezentuoti ir lie
tuviškojo sporto taurumui iš-? 
laikyti,, visuotinis lietuvių spor 
to klubų atstovų bei darbuoto
jų suvažiavimas Chicagoje, š. 
m. balandžio 6 d. išrinko Lietu
vių Vyr. Fiziško Auklėjimo ir 
Sporto Komitetą Šiaurės Ame 
rikai.

Mes matome prieš save pla
tų ir sunkų darbu barą ir žino
me, kad dauguma tautiečių pa
skendę kovoje už būvį; tačiau 
mes atsišaukiame į lietuviškos 
bendruomenės nemarią tautinę 
sąmonę ir kultūrinių reikalų 
vertinimą, prašydami materia
linės, bei moralinės paramos ir 
teisingo mūsų pastangų supra 
Limo. Mes nuoširdžiai sten
giamės pateisinti į mus sudėtas 
viltis. Taip mums, Visagali, 
padėk!

Lietuvių Vyr. Fiziško 
Auklėjimo ir Sporto Ko
mitetas Šiaurės Amerikai.

VYR. FASK-tas SKELBIA
1. Vyr. FASK-tas š. m. ge

gužės 25 d. posėdyje pasiskirs 
tė pareigomis sekančiai: Z. Pu 
zinauskas- — pirm., Br. Ketur 
akis ir E. Vengianskas — vice- 
pirm., V. Adamkavičius — 
sekr., Alg. Bielskus — ižd., Ka 
nados atstovas - narys.

2. Vyr. FASK-tas skelbia 
visų šiaurės Amerikos lietu
viškų sporto klubų registra
ciją iki 1952 m, briželio 15 d.

pri- 
klu-

Sporto klubai prašomi 
siųsti sekančias žinias: a) 
bo pavadinimas, b) valdybos 
sudėtis, c) aktyvių narių skai
čius, d) rėmėjų skaičius, e) 
gyvenamos lietuviškos koloni
jos bendruomenės skaičius ir 
f) kultivuojamos sporto šakos.

3. Visas susirašinėjimas su 
Vyr. FASK-tu palaikyti se
kančiu adresu: V. Adanikavi- 
čius, 5647 So Rockwell St., 
Chicago 29; Ill. U. S. A.

Vyr. Fiz.
Sporto 

Šiaurės
— Londone, 

dd. įvyko Common Cause kon
ferencija, kuri svarstė, kaip iš
plėsti akciją pries komunizmą 
įvairiuose laisvojo pasaulio 
kraštuose. Konferencijoj VLI 
Kui atstovavo DBLB pirmSnin 
kas M. Bajorinas (URT).

— VLIKo pirmininkas M. 
Krupavičius LIT reikalais lan
kėsi Paryžiuje.

— Legužės 16—18 d. Pary
žiuje vyksta Laisvės Draugų 
tautins ir tarptautinis kong
resas. Iš lietvių tuo tarpu yra 
pakviesti Dr. S. Bačkis ir min. 
E. Turauskas (URT).

,Auklėjimo ir 
Komitetas 
Amerikai.
gegužės 6—11

VLIKas jau tvarkosi
ORO PAŠTU iš TREMTIES

Šiek tiek gavęs žinių iš VLI 
Ko posėdžio, apie ik'urį buvau 
pranešęs piaeitą kartą, „NL“ 
skaitytojus infoimuoju tuojau.

Vykdomoji Tatyba pavesta 
sudaryti prof. K. Zaikauskui.

Jau praeitą kaitą suminėjau, 
kad prof. J. Kaminskui susida
rė daug kliuvinių sudaryti VT. 
Atsižvelgiant į visa, ypač į sun 
kią jo ilgą, kaip teko patirti, 
VLIKas esąs nutaręs jį atpa
laiduoti nuo VT sudarymo už 
duoties ir ją perkeliąs ant 
prof. K. Zaikausko pečių. Buv. 
Vyr. Tribunolo prokuroras ir 
Klaipėdos Gubernatorius jau 
esąs Įgaliotas imtis to uždavi
nio.

Tremty spėjrma, kad VT 
sudaryti geriausia Amerikoje, 
nes ten yra visų politinių su- 
sigrupavimų centrai ir, be to, 
— kas ypač svarbu, — ten yra 
ir vyriausias Diplomatijos na
rys mm. P. Žadcikis, su kuriuo 
yra galimybes išsiaiškinti vie
ną svarbiųjų ir lupimtj klausi
mų — veiksnių oendradarbiavi 
rno klausimą: 
kius su Diplomatais.

Taigi: lauksime žinių ir šia
me sektoriuje.

Veiksnių konferencija pa
vesta Vykdomai Tarybai. 
Iš paskutinio VLIKo posė

džio, kaip girdėti, aiškėja vie
nas įdomus dalykas: esą veiks 
nių konferencijos projektas ir 
konferencijos programa paves 
ta sudaryti būsimai Vykdoma 
jai Tarybai.

Esą vyraujanti visuotinė 
nuomone, kad konferencija ne 
galėtų turėti rimtos prasmės, 
jeigu prieš tai nebūtų išsiaiš
kinti VLIKo santykiai su Dip 
lomatija. Todėl esą nutarta 
visus diplomatus po Londono 
konferencijos pakviesti susitik 
ti su VLIKu. Spėjama, kad 
naujosios VT būtų jau paruoš
ta tokio susitikimo dirva, kuri 
Diplomatų susitikime Londo
ne, spėjama, jau galutinai 
išaiškinta. Duok, Dieve, 
viskas taip gražiai eitų.

PLG ir VLIKas.
LE F atariamoji Lietuvių 

Grupė New Yorke, kaip jau ži 
noma is jos pirm. V. Sidzi
kausko pranešimo spaudai, stei 
gia Informacijos centrą. VLI
Kas, norėdamas turėti kontak 
tą ir dalintis informacija, į tą 
centra išrinkęs savo 
buv. VLIKo narį K. 
nors kanidadtų, esą, 
daugiau, o jų tarpe ir 
žalčio kndidatūia, greta Bla- 
zo, Rastenio ir kt.

Kitų posėdžių žinios.
VLIKas, pasirodo, gegužės 

27 d. visų klausimų nespėjęs 
išspręsti ir posėdžiavęs gegu 
žės 28 d. Apie tos dienos po
sėdyje apsvarstytus klausimus 
žinios gana šykščios. Tie žmo
nės, kurie, atrodo, gąlėjo šį tą 
Žinoti, pasirodė labai santūrūs, 
lyg ką slopią. Tiktai aplinki
niais keliais šis tas sužinota.

Vienas asmuo, stipriai „kvo
čiamas' , trumpai pasakė: 
„VLIKas pagaliau susitvarkys 
žymiai geriau, negu iigšiol“... 
Į pakartotinius klausimus, ką 
susitvarkys, tiktai gestais pa-

1 rodė, kad labai jautrias sritis. 
■ O skiriantis pareiškė: „Krikš- 
’ čionių demokratų penkiukė nu

tarė J. Brazaitį paaukoti“.

Z. Ivinskis vietoje Brazaičio.
Tai buvo man įdomu. Ir kai 

ėmiau plačiau teirautis, paaiš
kėjo, kad esamoje krizinėje VT 
užsienių tarnybos vedėju esąs

nedalyvaujant, esąs 
Žodžiu, klausimai 

ir man teks jis dar

išvada: atrodo, kad

VLIKo santy-

bus 
kad

atstovu 
Bielinj, 

buvę ir 
J. Bra-

SKELBIMAS.
Šių metų birželio 15 d., sek

madieni, Deliu meiste įvyks, 
Sibiran ištremtųjų lietuvių, pa 
minėjimas. Paminėjime bus: 
lietuviškos pamaldos su pritai
kytais pamokslais lietuvių ir 
anglų kalbomis. Pamaldų pra
džia 12 vai. 30 min.

Tuojau po pamadų, R. Kat. 
bažnyčios rūsyje paskaita ir 
trumpas bendruomenės susirin 
kimas.

KLB Delhi Apyl. LOKas. išrinktas prof. Z. Ivinskis.

Kodel taip įvyko, — klausi
mas Jūsų korespondentui ne 
visai aiškus. Dar anksčiau čia 
buvo minimas J. Brazaičio kaž 
koks skundas, siejamas su Pra 
puolenio asmeniu, kuris pasku 
tiniame VLIKo posėdyje, Pra 
puoleniui 
atmestas, 
neaiškus, 
aiškintis.

Bendra
VLIKas pradeda apčiuopti slip 
nąsias savo susitvarkymo vie
tas, bando tvaikytis ir, jeigu 
viskas eis taip gerai, kaip y,ra 
užsimota, tai susitvarkys, . o 
iš to bus tiktai visuotinė nau
da. (hlj).

MŪSŲ BENDRADARBIO 
NEW YORKE

Amerika visais būdais ir 
kiek įmanydama stengiasi pa 
dėti VLIKui susitvarkyti taip, 
kaip jis pats yra nutaręs. Šis 
rūpesnis iškyla todėl, kad VLI 
Kas buvo nutaręs pasidaryti 
konsoliduotu, veiksmingu ir 
autoritetingu per vieno mėne
sio laiką, bet Ilgšio! jam tas 
dar nėra pasisekę. Todėl Ame 
rikos lietuvių pastangos yra vi 
sai suprantamos.

Šia kryptimi einant, gegu
žės 26 dieną, kaip teko patir
ti, New Yorke esąs įvykęs aš- 
tuonių VLIKe dalyvaujančių 
grupių pasitarimas, kuris, VLI 
Kui atšaukus prof. J. Kamins
kui (ael ligos ii kitų priežas
čių) įgaliojimus formuoti Vyk 
domąją Tarybą, nauju pirmi
ninku išrinko prof. K. Žalkaus 
ką. V LIKas tą rinkimą patvįr 
tino telegrama.

VLIKo įgaliojimas p. Zai
kauskui, kiek teko patirti, duo 
da tūlų sugestijų, kurios VL(L 
Kui yra labai svarbios, būtent: 
prof. K. Zaikauskas turįs pasi
matyti su N. Lietuvos ministe 
riu Povilu Žadeikių anksčiau, 
negu jis išvyks į Londoną — 
Dipolmatų konferencijom

Teko ta proga sužinoti, kad 
min. P. Žadeikis į Londoną 
išvyksta birželio 20 dieną. Yra 
duomenų, kad toje Diplomatų 
konferencijoje turįs dalyvauti 
ir VT pirmininkas, nes ten 
bus svarstomi Diplomatų san
tykiai su VLIKu. Tiktai abe
jojama, ar p. Zaikauskas, kai 
taip mažai liko laiko, ar jis 
suspės atlikti būtinus reikalus 
ir išvykimo formalumus.

Astuonių grupiu .pasitarime 
buvo ^varstomi ir veiksmų kon 
ferencijos reikalai, tačiau Jū
sų korespendentui anie tai pla 
čiau neteko patirti.

Jūsų kor.

— Lietuvos . Dipomatinės 
Tarnybos Šefas S. Lozoraitis, 
kuris tarnybiniai reikaais Ijn 
kėši Londone, Lietuvos minis 
terio B. K. Balučo lydimas bu 
vo priimtas Foreign Office. 
Jis susitiko su eile lietuvių vei 
kėjų ir padarė parnešimą Lie
tuvių Namuose.

— Mažosios Lietuvos Tary 
bos suvažiavimas įvyko per 
šeštines Liubecke. Jame taip 
pat dalyvavo VLIKo pirm. M. 
Krupavičius ii VLIKo VT na
rys M. Brakas, kurie padarė 
suvažiavimui pranešimus. Nau 
josios ML,T prezidiumo pirmi 

' ninku perrinktas E. Simonai
tis, vicepirmininku — M. Bia 

1 kas. Apie suvažiavimą buvo 
suruošta zspec. radijo trans
liacija į kraštą.

— Dail. A. Biakas, žymus 
Klaipėdos krašto lietuvių vei
kėjas, bolševikų ištremtas į Si 
birą, gautomis žiniomis, ten 
mirė kovo 2 d. (IT).
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Krašto Tarybos rinkimai
„TĖVIŠKĖS ŽIBURIŲ“ NEPASITENKINIMAS.

Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto Tarybos rinki
mų rezultatai dar nepaaiškėjo. 
Pasirodė, kad piirnieji skundus 
dėl rinkimų prisiuntė kaikurie 
Winnipego apygardos tautie
čiai, kurie 
mo teisės, 
tai tiesiog 
nys. Juk 
rinkimus 
juos agituoti, 
apylinkių ūkininkai kovote ko
voja del teisių balsuoti, bet pra 
ėjusiuose rinkimuose jie 
dėlto negavo tos teisės. . 
dėl paraše skunčą ir paprašė 
KLB-LOKą leisti jiems balsuo 
ti papildomai. KLB-LOKas 
jų skudą patenkino ir jiems lei 
do balsuoti paštu. Beje, ir vi 
siems dar nebalsavusiems, ku 
rie pareikš norą balsuoti, leisti 
balsuoti paštu.

Sprendžiant pagal jau turi
mą praktiką ir numatant, kad 
tūlas blokas per „TŽ“ gali pa 
leisti savotišką KLCT atsto
vų kaitinimų krušą, reikia pa
sakyti,kad buvo pasiūlymų leis 
ti balsuoti paštu tiems, kurie 
tai norėjo padaryti, bet nega
lėjo, nes jiems nebuvo sudary 
tos sąlygos balsuoti, nors BLB 
-LOKo lechnikinė Rinkimų 
Komisija Winnipego ALOK- 
ui telegrafu buvo davusi parė 
dymą sudaryti balsavimo są
lygas visiems norintiems bal
suoti. Winnipego ALOKas at 
sisakė išpildyti šį parėdymą ir 
Manitobos ūkininkams bal
suoti nedavė.

Kaip sakyta, paskutiniame 
KLB-LOKo posėdyje buvo pa 
siūlyta duoti teisę balsuoti 
tiems, kurie buvo pareiškę no
rą balsuoti. Bet užsispyrus 
tiems, kurie anot „TŽ" nemegs 
ta ginčytis, buvo nutarta leis 
ti balsuoti ir Winnipego mies 
to nebalsavusiems tautiečiams, 
nors tame logikos ir nedaug: 
juk jie laisvai galėjo balsuoti, 
tiktai nebalsavo. Tai visai kas 
kita, negu suteikimas teisės 
balsuoti tiems, kurie norėjo 
balsuoti,bet tos teisėsnegavo.Sa 
vaime aišku, kodėl bloko 
atstovai LOKe atkakliai kovo
jo už teisę balsuoti ir Winnipe 
go nebalsavusiems: mat, jei
gu būtų leista pabalsuoti Ma
nitobos ūkininakms, tai jie ne 
sitiki, kad tie ūkininkai balsuos 
už juos (taktnai to niekas neži 
no ir tiktai spėlioja, bet.. .) jie 
nepasitiki. Dėl to nepasitikė
jimo, neabejotina, ir Winnipe
go ALOKas trim balsais prieš 
du neišpildė KLB-LOKo Tech 
nikinės Rinkimų Komisijos pa
rėdymo, ir dabar tie, kurie „nie 
kad nesiginčija“, pasinaudoda
mi „veto“ tese, „išsikovojo“ 
teisę balsuoti ir tiems, kuriuos 
dar spės sumobūizuoti. . . To
kia yra atvirai pasakyta tiesa.

Na, tikrai įdomu, kas dabar 
laimės, nes gautųjų balsų skai
čius Winnipege yra apylygis: 
J. Činga gavo — 54, Mykolas 
Januška — 50, Povilas Liauke 
vičius — 47 ir Jurgis Januška 
— 41. Kadangi rinkimuose 
neleista dalyvauti 23 Manito
bos ūkininkams, tai, savaime 
aišku, kad jų baisai galėjo nu
sverti pirmaujančių nenaudai... 
Dabar jau vyks tikros lenkty
nės, nes iki birželio 17 dienos 
visi Manitobos apygardos lie- 
tuvai, kurie dar nėrp, balsavę, 
turi paduoti KLB-LOKo Tech 
nikinei Rinkimų Komisijai 
(adresas: 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q.) 
noro balsuoti pareiškimus, 
kiekvienas norintis balsuoti 
atskirai, individualiai. _

Taigi, manitobiečiai, nuo jū- būtų ir neteisėta. Kaip jau sa- įvesta „veto“ teisė.

kovoju dėl balsavi- 
Galima teigti, kad 

fenomenalus reiški- 
daugumoje vietovių 
reikia skatinti, už 

o Winnipego

vis
To

sų veiksmingumo dabar pareis 
galutines rinkimų pasekmės.

Šia pačia rinkimine tema ten 
ka pakalbėti ir apie „Tėviškės 
Žiburių* tūlus pasisakymus, 
konstatuojant, kad mes tokių 
rašinių neišašukiame, bet už
pultiems ir puolamiems tenka 
gintis.

Patarle sako. „Kas nori muš 
ti, pagalį susiranda“. Taip yra 
su „TŽ“. Jie nors ir „iš piršto 
išlaužia“, bet vis tiek puola, 
nors ir prasimanymus rašo, bet 
tvirtina savo, nors tas ir ne
moralu, bet jų tikslams patei
sinti tinka.

Štai, 21(126) nr. teigiama: 
„Ryšium su eiles apylinkių su
vėlavimu prisiųsti balsuotojų 
sąrašus ir paskelbti balsavimo 
būstines, buvo pasiūlyta nutar
ti, kad tatai nebus laikoma pile 
zastimi nepripažinti tų apylin
kių baisavimo davimų. Pasiū
lymui visi pritarė, išskiriant 
KLCT atstovus, kurie tvirtino, 
kad kiekvienas atsitikimas tu 
res būti svarstomas atskirai“.

Ir toliau paleidžia tokią kal
tinimų tiradą: „Nejaugi KLC’i 
atstovai ii toliau žada tęsti ne 
pabaigiamų ginčų seriją ir vil
kinti Tarybos atstovų paskelbi 
mą bei suvažiavimo sušaukimą, 
kaip kad sėkmingai vilkino 
KLB Taiybos rinkimus, vie
ninteliai kariavo ir prieš apy
linkes, vietoje LUKų išrinku
sias valdybas?“

Matote, kokie tie KLCT ats 
tovai nevidonai; Jie nesutin
ka iš anksto ir en bloc pripažin 
ti, kad visi neteisetumai iš anks 
to turi būti paskelbti kaip tei 
sėti ir teisingi. Dar centras ne 
buvo gavęs jokių tikresnių ži
nių apie rinkimus ir net pas
kutiniame posėdy, įvykusiame 
gegužės 30 dieną, po dviejų 
savaičių taip „TŽ“ parašius, 
tie patys „teisingieji“ ir „nepa 
prastai spartūs“ karingųjų ats 
tovai, užmiršę senesnius savo 
pasiūlymus, pasiūlė atidėti nn 
kimų teisetumo klausimus 
svarstyti sekančiai savaitei, bir 
želio 6 dienos posėdj^e, o visi 
neteisėtumai, anot jų tvirtini
mo, turėjo būti pripažinti, kaip 
teisėti, jau gegužės 16 dieną... 
Nežiūrint tokio karingumo, 
to bloko atstovai rado rei-j 
kalinga Winnipego rinkimų 
klausimą svarstyti skyrium 
nuo kilų apylinkių kiaušinių, 
o kitų apylinkių sutiko, ir be 
ginčų, rinkimų rezultatus svars 
tyti tiktai tam tikriems termi
nams suėjus. Kui gi tat to ka
ringumo logika? Tai viena.

Antra; smarkioji kaltinimų 
tirada. Tiktai vėl. . . „TŽ“ 
rašo, kad KLCT atstovai „vie 
ninteliai“ ginčijosi, „kariavo“. 
Išeitų, lyg KLC1 atstovai gin 
bijosi tarp savęs ir trukdė po
nams to bloko atstovams dirb
ti spartų ir labai sklandžiai ei- kyta, tie patys siūlytojai gegu- 
nantį darbą. . . Betgi tiesa yra žės 30 dieną užmiršo savo siū- 
kita. KLCT atstovai ne su sa 
vimi, ne tarpusavy ginčijosi; 
buvo kas nors, kas su jais gin
čijosi. Ir tas kas nors ir buvo 
to bloko atstovai. . . „T. Ž-
ms“ i 
yra kai ginčijasi KLCT atsto
vai, bet kai jų atstovai ginči
jasi, tai yra visai tvarkoje. .. 
Žinoma, taip būti gali. Bet 
tiktai klausimas, dėl ko ginčija 
masi ir kaip ginčijamasi. Bet 
jau iš anksčiau pasakyta yra 
aišku, kad to bloko atstovai 
ginčijosi del to, kad iš anksto, 
net neapsipažinus su rinkimų 
medžiaga, su raktais, jau iš 
anksto ir visuotiniu būdu būtų 
pripažinta teisėta visa, nors lai

PA VERGTOJE LIETU VOJE
lietuviai Kazachstano katorgoje

Didelis skaičius lietuvių, 
apie 5—6.000, yia laikomi pri
verčiamojo darbu stovyklose 
ties Neldy geležinkelio stotim, 
Kazachstane. Visi jie iš Lie 
tuvos išvežti 1949 metais.

Toje apylinkėje yra kel&tas 
stovyklų, kiekvienoje apie 
1.000 ir net iki 2.000 kalinių. 
Jie tarp savęs šiaip jau nesu- 
sižino, bet kartais grupės kali 
nių, nuo 10 iki 50 žmonių, es 
ti perkeliamos iš vienos sto
vyklos į kitą ir to dėka kali
niai gali spręsti, kiek jų tos 
apylinkės stovyklose yra.

Kaliniai suskirstyti brigade 
mis, kurių vienos kerta mišką, 
o kitos gabena miško medžia
gą į Neldy stotį, kuri yra apie 
100 kilometrų nuo Karagan
dos miesto.

Visi kaliniai aprengti valdi
niais darbo drabužiais, apgy
vendinti barakuose ir maisto 
gauna, jei atlieka darbo normą, 
tai 500 — 1.000 gramų duo
nos ir 1—l/2 litro žuvų sriu
bos, o jei neatlieka, tai tik 200 
—450 gramų duonos arba gru 
dų, vadinamų „džugara“.

Žmonės labai nusilpę, liguis
ti, išbadėję, daugelis serga reu 
matizmu ar skoibutu.

Ties N ura upe, į vakarus 
nuo Karagandos, anglių kasyk 
lų rajone taip pat yra dideles 
stovyklos, kuriose pastebėta 
lietuvių ir estų, išvežtų iš savo 
kratšų 1949 ar 1950 metais. 
Kiek ten iš viso kalinių yra, 
nežinoma. Yra vyrų i rmoterų 
stovyklos. Moteiys dirba prie 
anglies ar anglies trupinių 
krovimo, dalis dirba miško me 
džiagos sandėliuose, kur rū
šiuoja medžiagą parketui ir ku 
rui.

Visame Kazachstane veikia 
tam tikra propagandos įstaiga, 
kurios uždavinys — specialiai 
pabaltiečių politinis auklėji
mas. Kaliniai kas savaitę turi 
eiti klausyti politinių paskai
tų ir dalyvauti atitinkamuose 
pokalbiuose. Tas skyrius ap
rūpina kalinius ir propagandi
ne literatūra. įstaigai vado
vauja tūlas Fddulinas.

MOKSLININKAI PO KŪJU 
IR PJAUTUVU.

„Tiesa“ gegužės 1 d. rašo: 
„Gausus būrys vilniečių stebė 
jo vakar ir užvakar vykusius 
baigiamuosius darbus Mokslo 
darbuotojų namų statyboje. Čia 
buvo atliekamas vienas iš sun 
kiaušių už’davinių, pirmą kar
tą pasitaikantis Vilniaus staty
bininkų praktikoje: viršum na
mo 
46 metr aukštį, buvo iškelia
ma 
nė.

Pačios viršūnės aukštis — 
11 metrų, svoris — 1.000 kg. 
Ją vainikuoja bronzinė kūjo ir 
pjautuvo emblema, turinti 2,3 
metro aukštį ir sverianti 350 
kg“
ŠTAI KAIP KOMUNISTAI

>,ELEKRIFIKUOJA“ 
LIETUVĄ.

„Tiesa“ bal. 17 d. rašo: 
„1951 m. Telšių MTS buvo pa 
statytos tipinės dirbtuvės. 
Dėl diibtuvių elektrifikavimo 
su Lietuvos „Glavselelektro“ 
trestu buvo sudalyta sutartis. 
Pagal Šią sutartį visi MTS dirb 
tuvių eiektrifikivimo darbai 
turėjo būti atlikti iki pereitų 
metų pabaigos. Tačiau „Glav
selelektro“ trestas neatsakin
gai ėmėsi sutarties vykdymo: 
<*&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

keitinio bokšto, turinčio

metalinė šio ookšto viršu-

lymus, darytus gegužės 16 die
ną, ir nutarė, kad net geg. 30 
dieną negalima padaryti visus 
rinkimus legalizuojančių nu
tarimų, nes dai n terminai ne 

matosi, kad labai negerai suėję skundams gauti. Tokia 
_ "J r'rT' • yra tiesa. Žinoma, ginčų ne

būtų, jeigu to bloko atstovų 
reikalavimai būtų priimti nu
žemintai paklusniai.

Dėl vilkinimų t;
kia to bloko atstovams pasa
kyti, kad ne kas kitas, tiktai 
jie visa tai turi ant savo sąži
nės. Jiems atsisakius priimti 
KLB-LOKo statutą ta prasme, 
kad klausimai jame būtų spren 
džianu demokratiniu būdu — 
balsuotojų dauguma, buvo

Iš tos „ve

į Telšių MTS buvo atsiųsta 20 
nekvalifikuotų eicktrikų, kurie 
per du su puse mėnesio teislen 
gė sukasti vos keletą stulpų.

„Vyr. darbų vykdytojas Ko- 
lubov nė karto nebuvo atvy
kęs į Telšius patikrinti darbų 
kokybės. Taip dirbdamas 
„Glavselelektro“ tiestas sutar
tį sužlugdė ir Telšių MTS, tu
rėdama naujas dirbtuves, bu 
vo priverstas dubti senose pa
talpose, nepritaikytos trakto
rių remontui.

„1952 m. iš naujo buvo su
daryta su tuo pačiu „Glavsele
lektro“ trestu sutartis. Dalbų 
priežiūra vėl buvo patikėta vyk 
dytojui drg. Kulubov, kuris 
pagal direktoriaus nurodymą 
elektrifikavimo darbus, turėjo 
pradėti vykdyti nuo vasario 
mėn. pradžios. Tačiau drg. Ko 
lubovas iki šiol jokio žymesnio 
darbo MTS nenuveikė, vis del 
šia pradėti darbas, nors tam 
kliūčių nėra. Telšių MTS kiek 
bedare žygių, tačiau elektrifi
kavimo darbai vis dar neatlik
ti. Matyt, ir šį kartą „Glav
selelektro“ trestas ruošiasi su 
žlugdyti sutartį“.

MELŽĖJOS SUGERIA 
PIENĄ.

„Panevėžio rajono „Paeže- 
rio“ kolūkio pii alininkas agr. 
Zabielavičius, Šiaulių srities 
kolūkių pirmininaų suvažiavi
me pažymėjo, jog maža para
mos kolūkiai gauna 
partinių ir tarybinių 
jų-

„Rajono kolūkyje 
bavo gyvulininsystės produk
tų įskaita. Iš visų melžiamų 
karvių melžėjos primelždavo 
per dieną vos 40 kilogramų pie 
no. Sutvarkius įskaitą, gauna 
ma per dieną 240 kilogramų 
pieno.

Blogai dirba „Lietžemūk'- 
tiekimas“. Čia kolūkis negali 
įsigyti reikalingo žemės ūkio 
inventoriaus Kolūkiui yra rei 
kalingi poriniai vežimai, o 
„Ljetžemūktiekimas" siūlo 
vienkinkius, vietoje dvivagių 
plūgų — vienvagius.“

FABRIKAI NEĮVYKDO 
PLANŲ IR SKUSTA SKO 

LOSE.
„Tiesa“ bal. 17 d. rašo:
„Kauno miesto Požėlos rajo 

no komitetas neturi glaudžių 
ryšių su pirminėmis partinė
mis organizacijoms, jo darbuo
tojai retai lankosi net tcAiose 
stambiose rajono įmonėse, kaip 
„Drobes“, „Koton“ fabrikuo
se ir kt.

„Ringuvos“ kombinate. . . 
Partine organizacija mėgino 
apsvarstyti vyriausiąjį inžinie
rių drg. Petriajevą už nerūpės 
tingą pažiūrą į racionalizato
rius ir racionalizacijos klau
simus, bet ligi šiol neprisiren
gė.

„Karolio Požėlos vardo fab 
rikas 1951 metų plano neįvyk 
dė ir liko skolingas valstybei 
produkcijos už 4 milionus rub 
lių. „Drobės* fabrikas perda'- 
vė vyriausiajai tekstilės reali
zavimo vaidybai tik 67,7 proc. 
užplanuotos produkcijos. Vals 
tybė negavo iš šio fabriko au
dinių už 9.183 tūkstančius rub 
lių. „Koton“ fabrikas siste
mingai neįvykdo plano. 1951 
metais fabrikas liko skolingas 
prekybinėms oiganizacijoms 
260 tūkstančių porų kaprono 
ir viskozino koijnių.

„1951 metais „Kauno Au
dinių“ fabrike pasikeitė 4 par- 

to“ jie sau pasidarė nesibaigia 
mų ginčų arkliuką, kuriuo sėk 
mingai ir joja ir, reikia pripa
žinti, į tikslą atjojo sėkmingai. 
Bet. . . už tai jau visi tie „nuo 
pelnai“ tenka tiktai to bloko 
atstovams ir jokiu būdu ne KL 
CT. Tai yra antra tiesa.

Bet anot anuos patarlės: 
„Pats muša, pats rėkia“, tas 
blokas su savo oficiozu „T. ži
buriais'

iš rajono 
darbuoto-

labai šlu-

Pažinkime Kanada
QUEBEC PERIMA IŠ ON TARĖJOS VADOVAVIMĄ 

INDUSTRIJOJE
Praėjo jau pusė šimtmečio, 

kai Ontariją vaaovauja indus
trijoje. Quebec'as stovi antro 
je vietoje. Quebec'o provinci
ja ploto atžvilgiu yra didžiau
sia ir turbut turtingiausia na
tūraliniais resursais. Dabar ji 
pradeda nukonkuruoti savo 
pietinį kaimyną.

Quobec’o gyventojai, kurių 
dauguma yra prancūziškos kil 
mes ir tuo laba: didžiuojasi, 
kaip istorija rodo, nebuvo to
kie agresyvūs industrijoje ir 
biznyje, kaip jų angliškai kal
bantieji tautiečiai. Quobec'o 
gyvenimo ir ekonomijos pag
rindas tai buvo ūkis ir šeima ir 
dėlto šita didžioji provincija lė 
čiau įsijungti į šiaurės Ameri
kos masinę produkciją negu 
jos konfederacijos seserys.

Bet dabar viskas keičiasi. 
Quebec o gyventojai pagauti 
industrijos išsiplėtimo bei re
sursų išvystymo banga pabun 
da ir mato, kiek daug galimy
bių čia pat ir slenka į naują 
daug žadantį išsiplėtimo laiko
tarpį.

Surašinėjimo ouomenys ro
do vykstantį pasikeitimą. Prieš 
dešimt metų 30,7 proc. Quo
bec'o gyventojai buvo ūkiuose. 
Dabar iš 4.055.1:00 gyventojų 
Quobec’o (Ontariją turi 4.600. 
000) tik 32 proc. gyvena dkiuo 
se. Kai miesto industrija da
bar auga, šitie skaičiai irgi la
bai greit keičias..

Quebec'as bu/o visuomet 
pirmoje vietoje mineralų ga
myboje : jos auk^o, sidabro, ni 
kelio ir kitų metalų gamybos 
rezultatas siekė maždaug 250 
milioną dol. per metus. Quo- 
bec'as gamina 70 proc. viso 
pasaulio asbesto. Karo me
tu Arvida’oje buvo pastatytas 
pasauly didžiausias aliumini-

tinės organizacijos sekretoriai.
„Todėl nenuostabu, kad dau 

giau kaip 20 įmonių neįvykdė 
1951 metų gamybinio plano, 
neritmingai dirba šiais metais'.*

jaus iabrikas piie Sagueney Ri 
ver. Dabar yra atrasti didehau 
si kiekiai geležies rūdos ir ti- 
tanijumo, kuris vartojamas plie 
no ir dažų gamyboje ir kuris 
galėtų būti pavartotas vietoje 
aluminumo.

Su geležies rūdos atradimu 
(per 400 imliom, tonų vien tik 
Sept Isles srityje) į šiaurę nuo 
Quebec City, Quebec'as yra 
be to dar laimingas, kadangi jis 
turi didžiausią vandens jėgų 
koncentraciją elektrai.

Quebec'o šiaurėje ir rytuose 
naujieji atradimai iššaukia mil 
žimškas liejyklas ir rafineri- 
jas. Aivida'oje yra pastatyta 
cinko rafinerija, kuri kainavo 
15 mil. dol. Jungt. Valstybių 
„Bethlehem Steel“ paėmė di
delį žemes ruožą netoli Sorel 
toje pačioje srityje ir britiški 
plieno interesai irgi pasiruo
šę slinkti į šitą provinciją.

Quebec'o celiuliozės, popie
riaus n kitas miško medžiagų 
apdirbimas, taipogi kyla. Que
bec'as gamina daugiau kaip vie 
na trečdalį visos valstybės miš 
ko produktų ir už 400 mil. dol. 
per metus celiuliozės ir popie
riaus, kas sudarytų tris penk 
tadalius šių gaminių. Didžiau 
šia dalis yra eksportuojama į 
Jungt. 
bec’as 
Jungt. 
nytojas

Tuo tarpu nauji apdirbimo 
ir gamybos fabrikai yra atida 
romi, o senieji išplečiami. Mies 
tuose ir miesteliuose į rytus 
nuo Montrealio išdygsta fab
rikai, kuiie gamina chemika
lus, šaldytuvus ir kitas pre
kes tekstiles, apimančios ir siu 
tetinių siūlų, lėktuvus, elektri
nius įrankius ir daug kitų pro
duktų.

Šita sena ir labai kultūrin
ga provincija, kuri taip stipriai 
atsispyrešiaurės Amerikos in
dustrijai, žengia į naują laiko
tarpį ir gali tapti vieną dieną 
Kanados industrijos širdimi.

(C. S.)

Valstybes ir tuo Que 
pasidarė

Valstybių dolerių pel- 
Kanadoje.

didžiausias

D. M. Šolomskas — 
„mokslinčius“.

„Progresyvieji“ kai kada su 
mano būti dideliais mokslin
čiais. Štai D. M. Šolomskas 
„Laisvėje“ rašo iš istorijos ir 
tvirtina: „pasaulyje nieko nė
ra amžino“...

Tai šoiomskiška erezija, nes 
mokslas skelbia, kad medžia- 
ga-energija yra amžina.

Bet jeigu priimti šį komu
nistini „moksliškumą" kaip tik 
ra pinigą, tai pritariant D. Šo- 
lomskui, teikia pasidžiaugti, 
kad vergija pavirtęs komuniz
mas ir sovietinė okupacija tik
rai neamžinos ii kad netrukus 
ateis ta diena ii valanda, kada 
Kremliaus užmačios ir jame 
planuojamoji tautų vergija 
žlugs. Ne, ant Šolomsko, „pa
saulyje nieko nėra amžino“. . .

„Laisvė“ vaiva...
„Progresyvieji“ labai mėgs

ta pasijuokti ir pasityčioti iš 
kitų lietuvių kai jie šiokiu ar 
tokiu būdu kolektuoja pinigus. 
Bet, žiūrėkite, kaip tie patys 
„progresyvieji“ aimanuoja dėl 
savo kolektų:

„Praėjusį pirmadienį susi
rinko „Laisvės“ direktoriai. 
Visi susirūpinę. Ant jų pečių 
suversta didele atsakomybė. 
Dienraštis turi gyvuoti. Dien 
raštį reikia išlaikyti.

Jie seka vajaus eigą. Jie ne 
pasitenkinę. Vajus neina taip, 
kaip turėtų eiti“.

Taigi. „Vajus neina taip, 
kaip turėtų eiti. .. “

Mūsų supratimu tai yra la
bai teigiamas reiškinys: žmo
nės pradeda susiprasti, ar bent 
pradeda abejoti dėl komunistr

kad atrodytų nekal- nės propagandos teisingumo.
aip pat rei- tais avinėliais, patys muša, pa

tys ir rėkia. Tai yra jų ofen
zyvos pagrindas.

Tačiau. . . anksčiau ar vėliau 
teisybe paaiškės. Šiuo jų riks tikrai nestigs, 
mu dar viskas nesibaigia. Tai tytojai turėtų dar tvirčiau ži- 
yra tiktai stiebeliai, o šaknys noti„ kad ar jie aukos „Lais- 

Tota- vei“ ar ir visai neaukos, „Lais 
vė“ dėl to nesustos ėjusi. Jei 
gu kas tuo netiki — tepabando

vienus metus „Laisvei“ neduo 
ti nė cento, 
kad šis 
Bimba 
Maskvą. ..

T. Tilvyčio apžavos.
T. Pilvytis buvo išsiųstas 

apžiūrėti „didžiųjų tarybinių 
statybų" ir dabar rašo: 
Ant Volgos nesvajot negali— 
Akyse atsiveria pasakiška

tikrovė. 
Laivas „Jocifas St/ilinas" mus 

neša tolyn ir tolyn 
laimę ii į gerovę. . .

„Tiesa“, bal. 30).
Žinoma; kai ant Nemuno ne 

tiktai gali nesvajot, bet ir priva 
lai, tai ant Volgos tikrai ne
gali nesvajot: įsakyta svajo
ti, ir Tilvytis svajoja. . . „pa
sakišką tikrovę“.. . Tai yra 
tiesa. Kas gi, is tikrųjų, gale 
jo svajoti, kad visa Rusija bus 
paversta vienu milžinišku ka
lėjimu, iš kurio bėga visi, kas 
tiktai sugeba išbėgti. Ir tik
tai kalėjimo sragai, kaip T. Til 
vytis, patenkinti. Todėl Til
vytis ir svajoja „ant Volgos.. . 
laimę n gerovę“, jeigu ji tikrai 
būtų? Paprastai žmonės sva
joja tai, ko nėra, bet kas būtų 
gera turėti ar gauti.

Iš to matyti, kad T. Tilvy
tis pergyvena apžavas, todėl 
taip baisiai pats sau prieštarau 
ja.

tada jie įsitikins, 
teigimas yra tikras, 

i neveltui važinėjo į

Į

Antra vertus, 
baimės, kad „Laisvė“ dėl to su 
bankrutuos. Del to, kad vajus 
gerai neina, „Laisvei“ pinigų 

Laisvės“ skai

dar vėliau pasirodys. . . 
lizmo šaknys yra gilesnės..

J. Kardelis.

O tikėjimo nėra.
Girsas Oščerovičius parašė 

statybininkų danuų kurią išver 
tė Sirijos Gira. Oščerovičius 
rašo, o Gira verčia: 
„Ne, nuvargti tas negali, 
Kurs darbais savais tikės!“

Taigi — kas darbais savais 
tikės. Bet, matyt, nei Oščero- 

nėra jokios vičius, nei Gira netiki, nes jie, 
keldami tokius klausimus, jau 
kelia abejingumą. Jie tiktai 
nori pasitarnauti partijai ir mo 
kyti darbo žmones, kad jie ti
kėtų tuo, ką įsakinėja partija. 
Bet žmonės turi savo galvas ir 
žino, ar jie gali tikėti tuo, ką 
jiems įsakinėja partija, ar ne.

Mandrapypkis.

teis%25c4%2597snegavo.Sa
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Artinantis birželio keturioliktai diena i
Šiandien, mes skaitome ap

rašymus apie kovas ir įvykius 
pergyvenimus, ko'kius turėjo 
pernešti mūsų vyrai tolimoj In

Kitados, dar laisvoje tėvy
nėje, Karo Muziejaus sodne
ly, turėjau progos užkalbinti 
iš nepriklausomybės kovų in
validą, kuris neturėjo dešinės dokinijoj. Likę gyvi mums sa- 
rankos iki alkūnės. Proga bu- ko, kad kritusių kautynių lau- 
vo ši :

Maža mergaite, baidydama 
fontane žuvytes, įkrito į vande 
nį. Šalimais stovėjęs karo in
validas pačiupo ją viena ranka 
už kojyčių ir ištraukė iš van
dens šlapią ir garsiai šaukian
čią „Mamyt, marnyt“!

Pamatęs, kad jam sunkiai 
vyksta susitvarkyti su triukš
maujančiu kūdikiu — pribėgau 
jam padėti ir iš to užsimezgė 
mūsų pasikalbėjimas. Ilgokai 
jis pasakojo apie savo gyveni
mą, apie įvairias kautynes, įvai 
rius žygius nuo vieno Lietuvos 
krašto iki kito ir pan. Tikriau 
šiai, jis būtų dar daug ką man 
papasakojęs, nes kuo toliau, 
tuo mūsų pasikalbėjimo tema 
didėjo. Bet man rūpėjo pats 
svarbiausias ir baisiausias 
mentas jo gyvenime, t. y., 
ir kaip jis neteko rankos?

Mat, tuo laiku aš jau 
rengiausi kareiviauti, kitaip ta 
riant, turėjau eiti mokytis kau 
tynių meno.

Mano staigus, kitaip sakant 
— nekorektiškas klausimas, už 
gavo jo jautriausią nervų sty
gą ir mūsų taip nuoširdų pasi
kalbėjimą nutraukė.

Pamenu gerai, kai aš nei iš 
šio, nei iš to jį paklausiau: 
„Kaip atsitiko, kad netekai 
rankos?“ Mano malonus 
prietehus tik pažvelgė į mane 
truputį suraukta kaktą ir išta
ręs — „Kovodamas už tėvy
nę“ — nužingsniavo tolyn.

Tuo laiku aš nesupratau, 
kad savo neatsaigiu klausimu 
užgavau jautriausią vietą, t. y., 
paliečiau jo sunkiausius išgy
venimus ir skausmus. Aš tuo 
laiku dar neturėjau supratimo, 
■ką reiškia kautynės, ką reiškia 
aukotis ir mirti už tėvynę.

1943 m., toli nuo tėvynės, 
raudonųjų buvo iš pasalų už
pultas ir sunkiai sužeistas vie 
no liet, dalinio pats geriau
sias karys ir taikliausias šau
lys. Medicinos pagalba buvo 
pavėluota. Dei didelio kraujo 
nutekėjimo, po trumpų kančių, 
narsusis karys mirė. Iki pat 
mirties, nors ir kančiose aima 
nuodamas kalbėjo. Paskutiniai 
jo žodžiai buvo: „Mirštu už 
Tėvynę“.

-------- -------------------------------------------- y

ke, t. y., Indokinijos džiunglė 
se, paskutinis žodis 
„Mirštu už tėvynę”.

buvo

dai, atseit, jis miršta, kad kiti 
gyventų.

Sudejusiems gyvybes ant 
tėvynes aukuro, mes pasta
tėm kanų kapinėse kuklų pa
minklą su įrašu. „Kritusiems 
už Tėvynes Laisvę’’. Vėlinių 
dieną prisimenam juos, pasi- 
rneldžiam už jų sielas, truputi 
spauda apie juos parašo ir jau 
ciamės panegą atlikę.

Bet ar mes nejaučiame šian 
dien nei mažiausios pareigos 
tiems, kurie kovėsi už tėvynę, 
t. y., ir už mus, tapo invalidais 
ir šiandien vargsta išblaškyti 
po įvairius pasaulio kampus.

Jie, nepajėgdami užsidirbti 
sau pragyvenimo, nelaukdami

Tat kas gi yra, kad mirštan 
tieji kariai, arba likę invali
dais nesako, jog jie aukojasi 
ir miršta už tėvus, už vieno
kią ar tai kitokią politinę par
tiją, už kokį nors vadą, ar arti
muosius, mylimąją ir pan. Jie 
visi sako tą patį: „už tėvynę“.

Taigi kario psichologija yra 
ta, kad jis nieku tėvynėje ne
išskiria, jis gina visus vieno-iš niekur paramos ir žvelgda-

UŽ TĖVYNĘ

mi į liūdesį ir neviltį atnešantį 
jiems rytojų — vėl taria „už 
tėvynę“.

Gen. Nagius-Nagevičius, tas 
nepailstantis karo invalidų glo 
bėjas, jau ir pats yra senatvės 
ir ligų priblokštas. Bet jis ke
lis kartus per spaudą kreipėsi 
j lietuvišką visuomenę karo m 
validų saipos reikalais. Jis taip 
pat kreipėsi ir į mūsų dipl. ats 
tovus tuo pačiu reikalu.

Iš spaudos matyti, kad keli 
geros širdies USA lietuviai pa
aukavo karo invalidams sušelp 
ti.

Pagarba tiems geradariams!
Kaip Neprikl. kovų karo in

validai, taip 2jo pasaul. karo 
ir indokinijos kovose tapę in-

validais, visi privalo gauti, kad 
ir mažą, bet nuolatinę paramą 
iš bendrų šalpos fondų.

Jei visos liet, organizacijos, 
visame pasauly, surengs po vie 
na parengimą metuose jei visi 
parapijų klebonai, savo parapi 
jose paskirs po vieną metinę 
rinkliavą invalidų 
tų pinigų užteks 
mūsų invalidų, 
saujelė ir yra.

Kartais, gali 
sakant: „Ko gi tie mūsų kariai 
vyko į tą tolimą Inddkiniją“?

Kitados, mes skaitėme įvai
rias legendas apie legijonus ir 
jų drąsius žygius. Buvo pri
imta sakyti, kad į tuos legijo
nus stoja įvairūs prasikaltė
liai ir nuotykių jieškotojai.

į naudai, tai 
ilgam, nes tų 
palyginti, tik

nugirsti tūlą

mo
ku r

irgi

Britanijos ginklavimosi pro 
grama yra atsilikusi nuo pla
no, koks buvo numatytas 1952 
mt. Neseniai išleistoje Brita
nijos iždo ekonominėje apžval 
goję sakoma, kad tiktai su U. 
S. A. ekonomine pagalba Bri
tanija galinti tęsti savo apsi
ginklavimą dabartiniu mastu 
ir kad tuo pačiu laiku nėra jo
kios galimybės sutvarkyti jos 
užsienių prekybom balansų.

Savo keliu, kaip bebūtų, tas 
padeda pabrėžti apsiginklavi
mo programos svorį, kurią Bri 
tani ja yia įsipareigojusi ir tas 
iššaukia net naują susidomėji 
ma jos sunkia ekonomine būk
le.’

Visais atveiais ta programa 
nėra nereikšminga, o ypatin
gai faktų šviesoje, kuriuos pa
tiekia mums Jungtinės Kara
lystės informacijų įstaiga: Bri 
tanija gamina daugiau karinio 
apsiginklavimo dalykų, kaip vi 
sos kitos Europos NATO 
(Šiaurės Atlanto Pakto) vals 
tybės paėmus drauge.

Žemyne Britanija yra davu
si pagrindines šarvuotas akty
vias pajėgas dabar turimas Su 
preme Allied Commander (Vy 
riausias Atlanto Pakto pajėgų 
Vadas). Iš penkių Britanijos 
Vokietijoje stovinčių divizijų, 
trys yra puikiausiai šarvuotos 
divizijos, apginkluotos 
tonų Centurion tankais.

Ore Britanija yra užtikri
nanti 1300 iš 4000 kovos lėk 
tuvų numatytų pastatyti NA 
TO šiais metais.

Jūroje Britanijos laivynas 
—■ antras didumu pasaulyje, 
yra Vakarų Europos pagrindi
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BRITANIJA IR APSIGINKLAVIMAS
nes jūrų gynybos pajėgos.

Metiniame NATO raporte 
generolas Eisennower pareiš
kė: „Visų NATO valstybių pi 
liečiai neša sunkią mokesčių 
naštą“. Britanija išleidžia sa
vo gynybai 12,8 proc. bruto sa
vo valstybinės gamybos — 
aukštesnis procentas kaip ku
rioje nors kitoje NATO pri
klausančioje valstybėje Vaka
rų Europoje.

„Europa privalo pasidaryti 
pati save aprūpinanti karinėje 
gamyboje, kiek gaiima arti
miausiu laiku“ sako Eisenho- 
wer'io raportas. Britanija yra 
pati apsirūpinanti karinėje ga
myboje (išskiriant tam tikrus 
mašinų įrankius ir žaliavas).

„Valiant“ bombonešį, „The 
Hawker Hunter’, (Britanijos 
atsakymas į ruskelių MIG), 
t.hjq Vickery - Supermarijne 
Swift (atlaužti sparnai, 700

Ji yra didžiausias auto va
žiavimo priemonių — automo
bilių eksportuotojas pasaulyje mylių per vai. klasė), Glaster, 
ir du penktadaliai pasaulyje sta 
tomų laivų tonažo yra britų pa 
gaminami. Priduriant prie už 
tikrinimo vieno trečdalio Nalo 
pajėgų ore (1300 kovos lėktu
vų) šiais metais, Britanija 
duos uz 56.000.01'0 dol. vertes
ryšių priemonių NATO rada- aviacija šiais melais išleis 3.615. 
ro ir telekomunikacijos tink
lui.

Britanija pirmauja ir turi 
„super-priority“ sprausminių 
lėktuvų, radaro apginklavimo, 
tankų ir vairuojamų raketų ga 
myboje.

Britų toli pažengusioje lėk daugiau negu kuu nors vafsty- 
tuvų gamybos programoje rei
kia paminėti keturių turbinų

GA-5 (trikampė sparnų for
ma, dvi turbinos) ir De Havil- 
land, DH—110, (dvi turbinos 
„skraidančių sparnų“ tipas) ir 
kiti.

Britanijos sausumos (žemy 
no) kariuomenė, laivynas ir

892.000 dol. ekvivalentą. (Že 
myno kariuomenei 1.460.200. 
280; laivynui 930.300.000 ir ka 
rališkoms oro pajėgoms — 1. 
225.392.000 dol.) Apie tai Mr. 
Churchill neseniai parlamente 
pareiškęs: ,,Tai yra tikrai daug

i

VEDA SKTN. INŽ.J.
JEIGU JŪRA

Jūrinio laivyno kūrimas sa- 
kyčiau, tiesiog neįmanimas be 
prityrusių jūrininkų, kapitalo 
ir jaunuomenės pasiryžimo. 
T rumparne mūsų nepriklauso
mybės laikotarpyje trūko pir
mųjų dviejų veiksnių, bet tik 
ne jaunuomenės pritarimo. Po 
nesėkmingos pradžios, kai bu
~rxK_Z_>iK

BULOTA.
ŠAUKIA.
įsigyti ir prarasti du škune 
tipo burlaiviai Jūratė ir

vo 
rio 
Kastytis, dar neturint savo uos 
to, nebuvo priežastis nusimi
nimui. Laivyno kūrimui tau
ta dar nebuvo pasiruošusi, o tą 
turėjo kas nors atlikti, tai yra 
turėjo susirasti jūrininkų są- 

Nukelta į 6 puslapi.
vt: ------ . - --------xžc

bė laisvame pasaulyje, išsky
rus U. S. A., bandžiusi. (Kaip 
tą pareiškimą suderinti su Ka 
nados penkių nuliardų dolerių 
pradėtąja gynybos programa?! 
J- Sk.).

Atskirai nuo savo NATO įsi 
pareigojimų, Britanija yra pri
versta išlaikyti už Europos ri 
bų apie šešias reguliarias divi
zijas. Jei įskaityti penkias di 
vizijas esančias Vokietijoje, tai 
reikštų, kad vienas iš trijų Bri 
tanijos kovos dalinių kareivių 
yra dabar įpareigotas ir užim 
tas aktyviuose karo veiksmuo
se ar „šaltame kare“.

Britanija greitu laiku turės 
savo dispozicijoje karo tarny
bai užsienyje ir i-amuose iš vi
so nemažiau kaip 22 divizijas, 
iš kurių žymi dalis — šarvuo
tos tankų divizijos.

Slietuvino J. Skaržinskas.
UOĮl.—— —SJW....... -

Šį kai tą likimas lėmė ir dau 
gumai mūsų buv. karių pajus
ti legijonieriaus gyvenimo sal
dumus. Daug iš jų liko am
žiams ilsėtis tolimoj šaly.

Lietuviai kariai į prancūzų 
svet legijoną pateko ne nuoty 
kių jieškodami, ne turtų ar gar 
bės siekdami, bet tik gelbėda
mi savo gyvybę. Mėnesiais iš
gyvenę žemėse, Paryžiaus tvir 
tovėje, išbadėję ir utėlių apsės 
ti, puolė ten, kur tik matė ko
kį nors išsigelbėjimą. Stodami 
į legijoną, jie niekad ir nepa
manė, kad dar kartą ir kaž 
kur toli nuo tėvynės vėl reikės 
kautis, su tais pačiais raudonai 
siais it mirti už tėvynę.

Reikia pabrėžti, kad mes sa 
vo karius, perėjusius įvairius 
kautynių laukus ir kovojusius 
už tėvynę, o tuo pačiu ir už 
mus, nevisuomet reikiamai įver 
tinom.

Tik labai suglaustai žvilg
terkime į praeitį. Kas 1’913— 
23 mm. patyrė daugiausia var
go ir skausmo? — Kariai. Kas
1940— 41 m. patyrė didžiausi 
raudonųjų dvasinį ir moralinį 
terorą? — Kariai. Ką reiškia 
kariui prievarta atsisakyti prie 
saikos savo tėvynei ir prisiekti 
raudonųjų konstitucijai? Kas
1941— 44 m. gynė lietuvio so
dybą nuo raudonųjų? — Ka
riai. Kas palaike liet, aspiraci 
jas Rylų Lietuvoje? — Kariai. 
Kas suorganizavo, apmokė Lie 
tuvos partizanus ir vadovauja 
kovose? — Tik kariai.

Kyla gi klausimas, kodėl 
ir už ką tie kariai aukojasi? Vi 
sų atsakymas /ienas ir tas 
pats — „už tėvynę!“

Šia proga, lai bus man leis
ta pažymėti, kad mūsų vadov. 
veiksniai laike 2-ro pasaul. ka
ro neturėjo reikiamo kontakto 
su mūsų karių vienetais. las 
atsitiko greičiausiai, dėl šių 
priežasčių: 1. Minimi veiksniai 
nepajėgė to padaryti dėl nuo
latinio okupanto teroro, 2. Mi 
nimi veiksniai turbūt, nedarė 
prielaidos, jog karas galėjo pa
sibaigti dar vokiečtų frontui 
esant į Rytus nuo Liet, sie
nos ir 3. Minimi veiksniai, 
greičiausiai, neturėjo reikiamų 
žinių apie Pietų kaimyno kės
lus mūsų atžvilgiu, apie to kai 
myno pasirengimą atatinka
miems verksmams Rytų Lietu 
voje ir pan.

Šis paskutinis klausimas yra 
būtinai reikalingas atatinkamo 

išsiaiškinimo. A. Lukas.
X

Ponia Višinskienė pradžioje 
atrodė beveik baili. Ponia Gu 
siev atrodė žingeidi, o ponia 
Zorin — nedraugiškiausia ir 
indifirentiŠka. Mes kalbėjome 
apie orą, tą laimingiausią temą 
diplomatiniuose sluoksniuos^. 
Vėliau apie Maskvą ir jos nau
jus pastatus.

— Musų namai — sakė p. 
Gusiev, — turi būti labai skir
tingi nuojūsų aukštų pastatų 
Amerikoje. Jūsų atrodo tokie 
paprsati, kaip didelės dėžės.

Aš glėjau atsakyti, kad jų 
atrodo kaip vestuviniai tortai, 
bet susilaikiau, bijodama, kad 
ji to nepriimtų kaip kompli
mento.

Nei viena iš ponių nėra bu
vusi Amerikoje. Ponia Višins
kienė yra kartą buvusi Pary
žiuje su savo vyru. Tai puikus 
miestas, jos manymu, ir ji gai 
lėjosi, kad negalėjo ilgiau ten 
pabūti. Ponia Gusiev yra bu
vusi Londone ir ten praleidusi 
keletą mėnesių, kada jos vyras 
buvo ambasadorium. Ponia Zo 
nn neatrodė, kad ji būtų bu
vusi išvažiavus iš Rusijos ka
da nors.

Ponia Gusiev buvo apsiren
gusi kaip provincijos poniutė, 
dalyvaujanti savu sūnaus ves
tuvėse. Ji buvo apsirengusi 
pilko krepo suknele, papuoštu 
ryškiai ružavu šilku. Jos skry
bėlė buvo baisi — visa apkrau 
ta masėmis rožių ir kaspinų 
šleifais. Jos veido spalva bu
vo pritaikyta suknelės papuo
šimui. Ponia Zorin dideliu pa 
prastu veidu moteris, apsiren
gusi be formos ir be mados, 
smėlio spalvos suknele ir be 
skrybėlės.

Daugiau bus.

XK........ XK~T~T>»<

rininkams ir kitiems darbinin
kams. Jis tiek pažengė kalbo 
je, kad ambasados tarnauto
jai, moką lusų kalbą, jį pagy
rė.

Visi mūsų jaunesni ambasa
dos tarnautojai, stengiasi gali
mai greičiau išmokti nors kiek 
rusų kalbos. Moterys turi mo 
keti pakankamai, kad galėtų 
tvarkyti tarnus, kadangi tik 
viena tarnaitė tesupranta ang
liškai. Mes esame laimingi 
Spaso namuose, kad Freda, mū 
sų virėja, yra suomė, o jos vy
ras sodininkas, praleidęs kele
tą metų Amerikoje.

Namuose, aš tikiuosi, visi ma 
no įpročiai ir elgesys yra atra 
portuojami. To negalima iš
vengti, kadangi mes turime 
rusus tarnus. Laimei, mano as 
meninis gyvenimas yra švarus.

Mus nepaprastai pykina 
Amerikos Balso translialijų ? 
trukdymas. . . Už miesto gir
dėti geriau, bet Maskvoje visiš 
kai neįmanoma klausyti. Jie 
daro viską, kad tik sutrukdžius 
rusų Kalba duodamas translia
cijas. Anglų kalbą jie pralei
džia. Tą patį daro ir su BBC 
transliacijomis iš Anglijos. Be 
to, jeigti transliacijos ir būtų 
praleidžiamos, rusai turėtų ma
žai galimybių klausyti, kadan
gi rusas nėra niekad vienas 
kambaryje. Gyvenamų patal
pų trūkumas tiesiog tragiškas, 
taip, kad kiekvienas turi daly
tis kambariu su kitu. Tokiu 
būdu, bijo, kad nebūtų užtikti 
klausant svetimas stotis.

Šį vakarą turime eiti į len
kų ambasadą, jų tautos šven- 

Roger mėgsta savo darbą ir tės priėmimą, šitos visos funk 
Dabar tas viskas paim- įgauna praktikos kalboje, kai cijos pasidarė visur vienodos 

ta ir sutirpdyta, arba padėta jis įsakinėja savo staliams, mū su savo 9 vai. 30 min. bufeto

LAIŠKAI IS MASKVOS
1949 m. liepos 19 d.

Vakar Roger, John Keppel 
ir aš ėjome pažiūrėti garsios 
senos vienuolyno bažnyčios 
miesto pakraštyje, kur dvi baž 
nyčios buvo restauruotos —vie 
na kaip muziejus, antra mcl- 
dimuisi.

Prieš revoliuciją Maskvoje 
buvo keletas šimtų bažnyčių. 
Šiandien, rodos, yra likusios 
tik 25. Mes įėjome į vidų. Ši 
buvo pirmoji rusų ortodoksų 
bažnyčia, kurią aš aplankiau, 
išskyrus vieną Paryžiuje, ku
rią lankiau prieš daug metų. 
Mes atvykome laiku, prieš pa
maldas ir bažnyčia buvo pilna 
maldininkų. Tai buvo daugiau 
šiai senos moterys. Dauguma 
iš jų labai suplyusios, netuntin 
gos, galvas apsisukusios šali
kais. Jos atrodė labai religin
gos, daug žegnojosi ir atsiklau 
pusios galva net žemę paliesda 
vo (poklonus mušė).

Apeigas atlieką du kunigai 
atrodė jauni ir rūpestingai at
likinėjo apeigas. Pati bažny
čia iš vidaus atrodė labai pap
rasta, bet ten buvo daugybė 
ikonų, pasieniuose apšviestų 
lempomis, prie kurių buvo ei
lės žmonių, norinčių pabučiuo
ti šventus paveikslus. Ir taip 
procesija žmonių ėjo nuo iko 
nos prie ikonos. Tas atrodė 
gana spalvingai ir turėjo tikrai 
puikiai atrodyti senais laikais, joje yra sprendimas: negali 
kada bažnyčios buvo apšvies- būti jokių klausinių, jokių atsi- 
tos šimtais žvakių ir ikonos 
apdengtos auksu ir brangakme 
niais. “

muziejuose, kas buvo iš aukso 
ar sidabro.

1949 m. liepos 20 d.
Mano miesto apžiūrėjimas 

yra pertrakiamas, kadangi tu
riu padaryti kitus diplomati
nius vizitus. Vakar buvau vizi 
to pas čekų ambasadorienę, ži 
nomą, kaip labai raudoną, su
spaustom lūpom, jauną moterį. 
Jos šaltumas man tikriausiai 
eina iš pasikalbėjimo, kurį ture 
jo tėvas su ja Prancūzų amba 
sados liepos 14 d

— Kaip Jūs galite didžiuo
tis savo tenisininkais, kurie taip 
puikiai pasirodė turnyre dėl 
Davis taurės, — pasakiau.

Bet ji atsake labai trumpai. 
Sekančią dieną mes visi skaitė 
me laikraščiuose, kad šitie te
nisininkai, Drobny ir jo part
neris, 
lijoje. 
tėvas 
to.

Roger vakar pasakojo apie 
krizę darbininkų tarpe. Vie
nas iš geriausių ir jauniausių 
darbininkų, gavo atvirlaiškį ry 
tiniu paštu, kad tą dieną turįs 
prisistatyti karo tarnybai. Jam 
nebuvo duota laiko, nei nebu
vo patikrinta sveikata. Visai 
paprastai, — turėjo prisistaty 
ti su penkių dienų maisto at
sarga: Įsakymas Sovietų Rusi-

vakarienėm, pilnu diplomati
niu korpusu n svarbiausiems 
rusų vaidininkams dalyvaujant. 
Mes vakariečiai, esame griež
tai išskirti. Nei /ienas iš sate 
litų nenori su mumis kalbėti 
ir nė vienas rusas nėra supažin 
dinamas. Bet į juos žiūrėti yra 
pramoga; specialiai į maršalus, 
su jų iškimštom uniforminėm 
bliūzėm ir keliom eilėm meda 
lių. Yra tiesa, Kad jų bliūzės 
yra iškimštos. John Keppel 
matė vieną viešbučio kirpyklo 
je pakabintą; jis ją apžiūrėjo 
ir rado visą krūtinę vata pa
mušta dar priduotų gražesnę 
formą, kurią rusai taip dievi
na.

prašė prieglaudos Ang- 
Žinoma, ji manė, kad 

tyčia kiršinti ją nori dėl

prašymų.

žiausią Suzy skrybėlę, kurią 
tėvas geriausiai mėgsta, ir iš
ėjau.

Išeinant aš paklausiau My
kolo, mūsų durininko, ar p. Vi 
šinskienė kalba prancūziškai.

— Tikrai, ponia, — jis at
sakė. — ji jau nejauna ir sa
vo laiku prikluasc prie senosios 
kartos.

P. Višinskienė yra maždaug 
apie 60 metų, ji atrodė labai 
išvargus ir serganti, bet buvo 
gražiai ir ramiai apsirengus 
pilka šilko suknele be papuoši 
mų ir tik turėjo senus tikrų per 
lų ausKarus. Jokių kitų papuo 
Šimų. Jos plaukai'buvo sušu
kuoti į kuodą viršuj galvos ir 
nudažyti keista maliagačių 
spalva, kurią mėgsta senstan
čios europietės artistės. Bet 
pro dažus buvo matoma — jos 
būta įaudonplaukės. Tikrai, 
jaunystėje ji galėjo būti graži 
moteris.

Aš jos paklausiau, ar ji kal-

1949 m. liepos 27 d.
Didelis susijaudinimas! 

glaėsiu padaryti vizitą p. 
šinskienei sekantį trečiadienį 
5 vai. vakare. Aš suprantu, 
kad aš būsiu pirma ambasado- 
rienė, kurią ji priims, ir tai tu- 
n būti reikšmingas gestas ma- banti prancūziškai. ji labai bu 
no atžvilgiu. Aš norėčiau, kad vo patenkinta, sužinojus, kad 

4... . kgjįjy prancūz.škai, bet ki
tos trys moterys pasijuto nejau 
kiai, o yptaingai vertėj, ku
ri mane versianti pasikalbėji
mą, iš rasų į anglų ir atvirkš
čiai. Bet tikrenybėj aš pasida 
riau vertėja. Nei ponia Guse- 
vienė, nei ponia Zorinienė, žino 
nos vice ministerių, nemokėjo 
prancūziškai. Taip pat nemo
kėjo ir vertėja. Taip kartkar
tėmis aš pasisukdavau savo gra 
cingiausia maniera sakydama: 
— Ponia Višinskyj sako. .. — 
arba — aš ką tik sakiau poniai 
Višinskyj — ...

Tas tikrai atrud ėlabai juo-

As
Vi-

ji mane kviestų į savo namus, 
bet tėvas sako, neabejotinai ji 
mane priimsianli viename iš 
valstybinių priėmimo namų. 
Mes nežinome, kur ištiktųjų 
rusų valdininkai gyvena, nes 
nei vienas iš dipiomtaų nebuvo 
pakviestas į jų tikrus butus. 
Aš eisiu viena, apsirengusi sa
vo gražiausiais drabužiais ir 
apsišarvavus geriausiomis ma
nieromis. Aš esu tikra, tą pa
tį darys ir p. Višinskienė.

1949 m. liepos 28 d.
Mano vakarykštis vizitas 

ims visą laišką. Aš apsiren
giau šviesiai rudą balta vasa- kingai ir aš širdyje buvau la- 
rinę suknelę, užsidėjau savo gra bai patenkinta,

už
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ŽMOGAUS BUDĖJIMO IR MIEGOJIMO
SLAPTINGUMAS

VYDŪNĄ S.
II. Pabudimo Pavykimas ir 

sekine.
Rodos nesunku pastebet, 

kad kiekvieno gyvulio kūnas, 
jam pabndant iš miego, už- 
plūstamas visai kito 
koks tas apsireiškia 
miegant. Ypatingai 
yra, žiūrint į žmogų, 
bundant, jo kūnas 
mas jau keleriopo gyvenimo.

I Pirmiau jis pasireiškia viso
kiais vidiniais sujudimais, ku
rie veikiai numanomi kaip ypa 
tingos būsenos ir vidujinių jė 
gų sukilimas. Žinomi yra 
džiaugsmas ir liūdesis, pagei
davimas ir nemėgimas, bet ir 
dar visa-kitakas. Toliau aiškė 
ja ir visokie viduje apstabinti 
turiniai, būtent mintys su jų su 
švitimu ir išgesimu. Pagaliau 
žmogus ir numano, kad jis yra 
visai kitakas, kaip visas tas gy 
vumas, vadinas tai, kas apie 
visatai žino ir savimi tai nu- 
švietia.

Mat, žmogaus esmė tikriau
siai jsirodo sąmoningumu, gal 
sakytina: sąžine, kaip tai tvir
tina giliau žvelgiantieji. Žmo
gui atbundant, š;s sąmoningu 
mas pirmįįiu sutampa su min- 
tių gyvumu, tada su nuotaikos 
būsenomis ir pagaliau pagau
na visą gyvąjį kūną, jeib jį 
pasinaudojus visokiems apsi
reiškimams ir patyrimams. Yra 
labai žymu, kaip gyvuliai at- 
busdami raivosi kaip ir žmo
gus, jeib po savim pagautų vi
są savo kūną.

Pabudimas vyksta laipsniuo
tai. Dažnai patirta, kad kaž
kokia mintis sukyla, kaip

gyvumo, 
gyvuliui 

žymu tai 
Bet jam 

pagauna-

Moksto-technikos naujienos
KAIP ATOMINIAI SPRO
Archimedas sakė: „Duoki

te man atsparos tašką ir aš pa 
suksiu žemę“. Jo žodžiai da
bar artinasi prie realizavimo.

būdus

MARIJOŠIUS DIRIGUOJA HARTT SIMFONINIAM 
ORKESTRUI.

Spaudos atsiliepimai.
Puikus Hartl Simfoninio 

Orkestro Koncertas
Buckeley High

Hart Simfoninis Orkestras, 
rūpestingai paruoštas ir žavė
tinai vadovautas Vytauto Ma- 
njošiaus, davė puikų koncertą 
didžiulei auditorijai Buckley 
High School.

Ir greta Maujošiaus pažy
mėtino dirigavimo, Miss Nor
ma Venillė davė Beethon'o 
„Emperor“ koncerto su jos Įp
rastu stiliumi ir talentu.

P. Manjošius, kuris perne
lyg ilgai buvo laikomas paslėp 
tas, pasirinko eminentiškai 
skambią ir dėkingą klasikinę 

Jis įterpė Mozart'o 
„Eine Kleme Nacht“ Serena
dą ir 40-ją Simfoniją, anksčiau 
minėtą Beethovei/o Piano Con 
certo ir Berlioz’o Ungarų Mar 
ša iš bausto Prakeikimo.

Kadangi jis dirbo pirmoje 
eilėje su mokinių ansambliu, 
dirigentas pasu ir ko konserva- 
tyvinį kūrinių išpildymo bū
dą, imdamas dalykus pakanka
mai saitai (švelniai), taip kad 
grojimas buvo tikslus, švarus 
ir visai muzikalus.

lYpatingai Menuetto ėjime. 
Serenadoje ir ištisai per 40-ją 
simfoniją grojimas buvo pla
tus, orus ir net briliantiškai 
žvilgantis.

Programa buvo užbaigta 
Berlioz‘o maršu, ir jei orkest
ras Mozart'e n Bethoven'e 
buvo meniškas ir klusnus (din

Trečiadienio vakaie, Bulke- 
ley High School auditorijoje, 
buvo girdėtas Hartt Simfoni
nio Orkestro koncertas, diri
guojant Vytautui Marijošiui.

P. Manjošius yra autorite- 
Vakar jis

koks žadinimas. Tada žmogus 
patenka trumpai Į sapnus, ku
rie jam visaką ir kartais la
bai daug leidia patirti, kad jam tingas dirigentas 
rodos jis visą naktį esąs sapna laikė orkestrą tvirtai rankose
vęs. Po to pagaunamas kūnas, gausioje programoje. Jis davė 
Taip tad žmogus susivoksią stiprų, tačiau negriaunantį smū 
juslių pasaulyje ir paprastai gį, 
taip visai, kad visiškai patenka efektus be vaidybinių priemo- 
tam, ką jis iš juslių veiksmo su 
sikuria, kad apie save nebegal
voja, save pamrišta, tarsi bū
tų savęs netekęs.

Bet pabudus iš sveiko gilaus 
miego, jaudamas visados ypa 
tingas gaivumas, kurs įsirodo 
gera nuotaika ir giedriu sąmo
ningumu. Dažniausiai visatai 
priskaitoma kūnui, kurs esąs 
atsilsėjęs. Yra tai ir pagrįsta. 
Budint Kūnas vartojamas viso 
kiems veikimams. Taip tad jo 
gyvenimo veikimas yra kliudo
mas. Ir jame susikaupia viso
kios nesuvartotos mediagos, 
kurios tai sukelia, kas patiria
ma kaip nuovargį. Šitos me
diagos miege ištirpsta, dalinai 
išstumiamos ale ir suvartoja
mos. Žmogui miegant, gyva
sis kūnas gali neitrukdomas 
visai savaip gyventi.

Bet gilesnis ir tikresnis gai
vumas pasidaro Kitaip. Atbus- 
damas iš miego, žmogus išky
la iš būvos gelnuų, iš dvasinio 
gyvumo, iš pagrindinės jo vers 
mės, kurioje žmogaus esmė be 
jokių trukdymų ir susiaurini
mų patiria Kūrėjo Malonę, ku 
ri savo kvapu esmiškąjį žmo
gaus gyvumą gaivina. Iš to 
tai pasidaro žmogui tas gai- 
vingumas ir giedrumas po svei 
ko miego.

Bus daugiau.

išgaudamas jo norimus

nių. lai buvo vadovavimas di 
rigento. jpratusio reikalauti ir 
susilaukiančio respekto, ir nuo 
lat buvo jaučiama, kad orkest
ras su malonumu jam tai darė.
Tikslus, skambus skaitymas.

Interpretatyviškai, p. Mari- programą, 
jošius, atrodė, daugiau kreipė 
dėmesį j tai, kas buvo supla- 
nauota kompozicijose, negu į 
momento inspiraciją. Su tokia 
jaunų orkestrantų grupe, atro 
do, vargu ar daugiau - ko ga
lima atsiekti. Jo pažiūros į 
Mozartą ir Becthoveną buvo 
tradicines. Jis mėgo abiejų 
kompozitorių tiksiumą ir skam 
bumą, išgaudamas jiems iš or
kestro šiltą, tvirtą grojimą.

Vakar Manjošius, atrodo, 
buvo paėmęs pei gausią progrą- 
mą griežtai ribotam laikui. 
Kai metronomiskai be abejonės 
p. Manjošius buvo tikslus, ta
čiau muzika ne'ūsada plaukė 
lengvai, natūraliai, neduodant 
laiko atsikvėpimams bei pil
niems išbaigimams.

(The Hartford Courant).

JOS. YASAUSKIS

PASKUTI N IS RYTAS.
Kanalo vanduo metalinis.
Dusliai švilpia laivai' suspausti. 
Per tilto atramą slysta 
pirštai ir vėsūs pirmi 
spinduliai. Ir du juodi, 
liekni kaminai atsvyruoja 
per balzganą miglą. Sustoja 
tuščioj krantinėj. Moja.. . . 
ir lėtai, lėtai palinksta —• 

nuo tilto ištysęs šešėlis pradingsta, 
i tyliai tarpe lai vų. ..

ir kraupiu šauksmu, 
lyg reklamos žuvėdros pakyla 
ir sukas sukas ratu.

.'T

<

Hollywood, Florida, 
tai pal- 

Apartamentus užlaiko- 
Kviečiu visus 
nes čia būna

1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, 
muotame Hollywood Floridoj.
me pirmos rūšies su visais patogumais.
lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žarne, paskambinus telefonu 3290.

Paskutinė vasara — Taip nesuprastu dar ne
teko man būti. Ir jei esu laiko 
mas nesubrendusiu ir nevertas

ADOLFINA
II.

Mieste ir kaime žmonės la
bai susirūpinę. Stotyse ūeirau 
jasį traukinio, išežančio b£t 
kur, kad tik tolyn nuo raudo
nojo amaro. Jau visai arti 
dunksi. Traukiasi vokiečių ka 
riuomenė, atiminėja arklius ir 
maistą, o lėktuvai dieną ir nak 
,tį raižo padangę.

. . Mes privalome susituokti 
kaip galima greičiau. Kad ir 
rytoj, — šaukia vieną vakarą 
Viktoras. Mes nebegalime lauk 
ti. Tėvas jau susiruošė kelio
nei. Sunku bus su juo kartu 
(keliauti, bet tu būsi kantri. Ne 
tiesa, brangioji? Jis senas ir 
paskutinių Įvykių pritrenktas. 
Savo laimėje mes būsime atlai 
dūs. Šią paskutinę vasarą tė
viškėje mudu esame atradę ne
laimėje laimę. Ai ne?

— Kodėl tu oakai paskuti
nę vasarą? Ar tu netiki Į grį
žimą? — Emilija nustemba.

— Mes grįšim. Žinoma grį 
šim. Čia tik laikinas pasitrau
kimas nuo artėjančio fronto ir 
trumpo rusų siautėjimo. Šia- 

■ me kare didžiausią vaidmenį 
suvaidins amerikiečiai. Ir ka
da fašizmas ir komunizmas bus 
sunaikintas, mes grįšime ir vėl 
gyvensime laisvą gyvenimą. 
Grįšime anksčiau, negu išbadė 
jusioje Vokietijoje išsibaigs 
kumpio ir lašinių atsargos, su
krautos tėvo vežime.

S K A 1 S T I E N Ė
— Važiuok tu vienas, o aš 

liksiu čia tavęs grįžtančio lauk 
ti, sako ji tyliai, bet balsas 
yra tvirtas ir žodžiai seniai ap
galvoti.

— Tu kliedi, brangioji.
— Tu esi jaunas. Trimis 

metais jaunesnis už mane. Pa 
skutinių mėnesių įtempta ap
linka išmetė tave iš pusiausvy
ros ir aš buvau ta, kurios tu 
griebeisi, kaip skęstantis šiau
do, tai pusiausvyrai išlaikyti. 
Tu, kuris mylėjai savo žemę 
ir juodą darbą daugiau, negu 
mokslą, Į kurį tave tėvai prie
varta stūmė, nes buvo iš ko 
mokytu padaryti, šią vasarą ne 
paėmei dalgio į rankas ir ne
sidžiaugei saujoje kviečio var 
pa patrynęs. Ir nekilnojai 
duona kvepiančiu maišų tėvo 
malūne, nes nematei prasmės. 
Sutikai mane. Susigyvenome. 
Bet ar suka paukščiai lizdus 
setimų šalių pakelėse? Tu 
bijai, kad per daug sunku bus 
vienam pergyventi tėvynės pa 
likimą ir siūlai sielvartą su
jungti su vedybine laime. Ne
pradėk šnekėti, — ji uždengė 
ranka jo lūpas, — ir prikaišio
ti, kad tavęs nemyliu, jei taip 
kalbu. Myliu daugiau, nei ga
liu pasakyti. Bijau, kad neper 
gyvenčiau momento, kada tu, 
didžiųjų karo dienų vargams 
praėjus, pasigailėtum padaręs 
neapgalvotą žingsnį.

pasitikėjimo, veltui bus mano 
pasiaiškinimai ir maldavimai. 
Sudie, Emilija. Paduok ran
ką. Draugais mes galime likti.

— Nepyk ir pasistenk ma
ne suprasti, — sako mergina 
pašnibždomis ir stengiasi ne
pravirkti. — Aš liksiu čia, ko
vosiu ir tavęs sugrįžtant lauk
siu. Reikia žmonių, kurie kū
rentų lietuvybės ugnį savuo
se namuose. Tu pats sakei, kad 
greit praeis nedalios dienos. 
Tu grįši apsisprendęs ir tada...

— As liksiu su tavimi, — jo 
balsas yra griežtas ir veltui 
mergina mėgintų protestuoti. 
— Ir man yra gėda, kad buvau 
galvojęs apleisti savo kraštą. 
Tėvas tekeliauja vienas. La
banakt Emilija. Mes turėsime 
laiko nustatyti vedybų dieną. 
Tavo tiesa, mes sukursime liz
delį kaip tikri paukščiai: ža
lio miško prieglobstyje. Drau 
ge kovosime ir lauksime, kada 
išmuš laisvės valanada. — Jis 
ją bučiuoja ir yra linksmas. 
Veltui Emilija jieško ironijos 
jo balse ar akyse. Ir kai jis 
išeina, mergina palieka stovin 
ti viduryje kambario ir užden
gia rankomis veidą. Ji stovi 
kaip laivo kapitonas audrin
goje jūroje ir nežino, kuria 
linkme pasukti laivą.

* * *

Išaušta sekmadienio rytas.
Emilija po vakarykščio pašne-

Tai darosi atradus 
sprogdinti atomus.

Tiesą sakant, nauji sprogdi
nimai vis duoda naujų faktų. 
Bet viskas, kas darosi sprogdi 
nant atomus, dai nėra gerai ži
noma. Todėl daromi vis nau
ji tyrimai. Anksčiau pastebė 
ti po sprogdinimų reiškiniai ne 
buvo suprantami, bet dabar pa 
mažu jie aiškėja.

Charles V. Nemo žurnale 
„Man to Man“, tašo, kad 1945 
m. liepos 16 d. buvo išsprogdin 
ta pirmoji atominė bomba Ala 
mogorde, New Mexico valst. 
Už dviejų dienų po to nepap
rastai šaltas oras užplūdo vi
sas šiaurvakarines JAV vals
tybes.

Po trijų savaičių atombom- 
ba sunaikino Hirosimą. Mete 
orologai pastebėjo keistą šilu
mos nupuolimą, beveik 40 
laipsnių.

Po tų dviejų atsitikimų, me
teorologai suprato, kad atomi
niai sprogimai veikia orą. Po 
pirmojo Bikini bandymo vėl 
pasauly temperatūra nukrito 
40 laipsnių.

Praėjo mėnuo ’aiko, tempei a 
tūra dar nebuvo atsigriebus, 
amerikonai išsprogdino po van 
deniu kitą atominę uombą. Ki 
lo netikėti potvyniai. Oinahos 
miestas, Nebroskoj, buvo vi
sai paskandintas per lietų. Ki
lo daug žemės drebėjimų Įvai
riose pasaulio dalyse..

Tie reiškiniai liudijo, kad 
yra ryšių su atominėm eksplo 
zijom.

Oro biuras 1951 m. sausio
26 d. pranešė, jog slenka šal
to oro srovė iš Kanados link 
Jungtinių Valstybių. Sausio
27 d.,, ant rytojaus po Oro Biu 
ro pranešimo, smarkus 
nės bombos sprogimas 
bino Nevados dykumą, 
ga pakitėjo kanadinio 
oro srove — didžiu smrkumu 
ėmė slinkti į pietų vakarus. Vi
sose Valstybėse ūmai nupuolė 
temperaiura — nepaprastai di 
deli šalčiai užgulė šalį. Wiscon 
sino valstijoj šaltis siekė net 
53 laipsnius žemiau zero.

Sausio 28 d. buvo' išsprogdin 
ta dar smarkesnė atominė bom 
ba Nevadoj. Ir tuoj po to ki-

kėsio su Viktoru, negalėjo su
merkti akių. Nerasdama nusi
raminimo ir apsisprendimo, ji

atomi- 
sudre- 
Ir štai 
šaltojo

gentui), tai čia jis be meniš
kumo, dar buvo ir sugesty
viai emocionalus, tąį yra už 
degantis ir p. Marijošiaus dar
bą.

(Tte Hartford Times).

GIMAI VEIKIA GAMTĄ.
ta šalčių srovė metėsi nuo šiau 
linio ašigalio i pietus, linkui 
Jungtinių Valstybių. Sausio 
30 d. šalčiai siautėjo Jungtinė 
se Valstybėse nuo Kanados iki 
šiltųjų pietinių jurų, o šalčius 
lydėjo lediniai lietus su snie
ginėmis šlapdribomis. Visame 
tame ruože temperatūra buvo 
šaltesne, negu paprastai.

Vasario 1 d., iš ryto, buvo 
išsprogdinta smarkiausia iki- 
tol atominė bomba Nevados dy 
kūmoje. Ir tos pačios dienos 
vakare sniego audra nusiaubė 
Jungtines Valstybes nuo vie 
no vandenyno iki kito ir pražu 
dė 270 žmonių. Minnesotoj 
temperatūra nupuolė 41 laips
nį žemiau zero. Winsconsine 
ir kitose vidurvakarinėse vals 
tybėse pridrėbė daugiau snie
go negu bet kada.

Plačiai nukritęs sniegas va
sario 4 d. buvo ladijiškai veik 
lūs — 
dulkės sniege. Jis sunaikino 
persikų derlių Uiinoise, pada
rė 5 mil. dol. nuostolių ir su
žalojo ir pražudė daugybę vai 
Įsių Kentucky,, Tennessee ir 
Texas valstijose. O nepapras 
ti šalčiai sunaikino dar dau
giau citrininių vaisių šiltojoje 
Floridoje. Viesulai šėlo 119 
mylių smarkumu per valandą.

Per kelias savaites po tos 
eksplozijos blaškėsi 
mėlynos šviesos 
Wisconsino ir Idaho 
bių padangėse.

1949 m. rugsėjo 23 
manas pranešė, kad 
Sąjungoj įvyko atominis spro 
girnas.

Bet jau dviem mėnesiais pir 
miau, meteorologai žinojo, kad 
padaryta atominė ekspliozija. 
Tą vasaros menesį labai pašal- 
tėjo oras šiaurinėje Europoje. 
Netikėtai pakilo didžiuliai pot 
vyniai; įvyko ir grėsmingas že 
mes drebėjimas.

1950 metų vasarą pakilo slap 
tingi rūkai, 2 milionų ketvir
tainių mylių pločio, virš Pa- 
cifiko vendenyno ir laikėsi 40. 
000 pėdų aukštumoje tris die
nas. Iš rūkų krito mažyčiai 
druskos krisleliai su spraginė- 
jančiomis atominėmis dulkė
mis. Apie tą pat taiką plačiai 
ištvino Columbia upė Jungti
nėse valstybėse, o Kanadoj pa
kilo pragaištingiausi potviniai 
visoje tos šalies istorijoje. Li
jo su atominėmis dulkėmis Ca- 
lifornijoj ir kit. vakarinėse vals 
tybese. Įvyko pragaištingas

. žemės drebėjimas vidurinėje 
; Kinijoje.

Meteorologai yra įsitikinę, 
jog tuos gamtos sujudimus pa 

Nukelta į 5 jausi.

.spraginėjo“ atominės 
sniege.

skaisčios 
Michigan©, 

valsty-

d. Tru- 
Sovietų

aš tave atiduosiu j valdžios ran kęs į priekį, ir jo akys Įsmeig 
kas! tos Į seną savo tėvą, kuris gry

nueina bažnyčion. Didžioji ne 
laimė yra atvedusi čia daug 
tikinčiųjų. Didelis susigrūdi
mas ir Emilija negali susikaup 
ti. Po pamaldų žmonės būriuo 
jasi šventoriuje, c Emilija, dar 
daugiau pasunkėjusia širdimi, 
skubina namo. Čia nėra nė 
vieno, kuris galėtų padėti jai 
apsispręsti. Ir kai jau yra nu
ėjusi iki šventoriaus vartų, pa 
siraimsčiuodamas lazda prieš 
ją ateina Viktoro tėvas.

— Tai tu, paleistuve, ma
no sūnaus suvedžiotoja, dai j 
bažnyčią eini? Reikia, reikia 
nešvarius darbelius apgailes
tauti, — senis juokiasi ir jo nu 
karę ūsai dreba.

Emilija sustojo ir nebežino 
ką daryti. Žmonės apsupa ra
tu, bet nei vienas nepridengia 
nuo senio žodžių. Tie patys 
žmonės, kuriuos Emilija taip 
mylėjo, gal net džiaugiasi, ga
lėdami nukreipti mintis nuo 
paskutiniųjų dienų rūpesčių. 
Net raudonskruostis, apskrita
veidis stoties budėtojas yra 
tarp jų, bet ir jo akyse Emili
ja nemato nieko kito, tik nuos
tabą. Senis nebesijuokia ir ka 
da vėl prabyla, jo balsas yra 
dar daugiau pajuokiantis.

— Ar padėkojai Dievui, sen 
merge, kad jaunam vaikui gal
vą sumaišyti pasisekė? Gerai 
įsidėmėk, žemaite mano marti 
nebus, kol aš gyvas! Tu pri
kalbėjai mano sūnų nevažiuo
ti į Vokietiją, In bolševike ir

Žmonės ima bruzdėti. Emi
lija pajunta, kad yra neviena. 
Šie žmonės įtrakia ją į savo 
tarpą ir malūnininkas Šulcas 
stovi vienas rato viduryje. Ir 
nežinia, kaip visa būtų pasi
baigę, bet visų dėmesys nu
krypsta j gatvę, kuria važiuoja 
vilkstine sunkvežimių su gink 
luotais vokiečiais. Dalis jų pra 
važiuoja, o kiti apsupa švento 
rių.

— Vyrus darbams gaudo! 
— Nuskamba žmonėse ir minia 
pasklinda į visas puses. Bet 
yra pei vėlu. Ginkluoti, su 
kaukuolėmis kepurėse ir juo
domis uniformomis vokiečiai 
yra sudarę tinklą, per kurį pra 
leidžia moteris, vaikus ir se
nius, o vyrus sodina į sunkve
žimius.

Emilija vėl pasijunta likusi 
viena. Ji stovi šventoriuje ne
toli vartų. Viktoro tėvo /nesti 
žodžiai' nukrito nuo galvos iki 
kojų ir ji yra taip sujaudinta, 
kad nesuvokia, kas darosi ap
linkui. Ir kada mašinos pri
pildytos vyrų, pajuda ir kliks- 
mas išvežamųjų motinų, žmo
nų ar mylimųjų yra veriąs šir 
dį, ji lėtai pasuka namų link.

Ties miesto valdyba daug 
žmonių ir mašinų. Iš visos apy 
linkės sugaudyti vyrai yra ap
supti stiprios sargybos ir jiems 
negalima atsisveikinti artimų
jų. Kai Emilija priartėjo prie 
sunkvežimių, paskutiniame pa 
mato Viktorą. Jis stovi paiin-

niausia vokiečių kalba aiškina 
sargybiniams:

— Jūs, turbūt, nežinote, kas 
yra tas vyras. Jis mano, Artu
ro Šulco, sūnus! Aš sakau — 
paleiskite jj, jei nenorite nema 
lonumų!

Niekas nekreipia dėmesio ir 
kada pirmieji sunkvežimiai ima 
judėti, senis šaukia.

— Ei, jūs! Palaukite! Leis 
kite išsiaiškinti! Jūs atimate 
paskutinį mano sūnų. Keturi 
vyresnieji savanoriškai kovaja 
jūsų armijoje.

Jis visai priartėja prie sunk
vežimio ir prišokęs sargybinis 
kerta šautvu per žilą jo galvą. 
Senis parpuola ir mažai besi- 
girdi jo lietuviškai tariami žo
džiai :

— Jūs... gryno kraujo, gar 
bingosios tautos žmonės. . . 
Jūs. . . šitaip elgiatės su savo 
žmonėmis.. . Ką aš darysiu 
likęs vienas?

Tada iš minios išbėga trum
pai pakirptais plaukais mergi
na. Ji pakelia senelį ir švel
niai apkabinusi moja tolstan
čiam sunkvežimiui, kuriame 
yra Viktoras. Išvežamojo aky 
se blizga ašaros ir jis aiškiai 
girdi žodžius:

— Aš važiuosiu su tėvu! 
Iki pasimatymo'. Iki pasima
tymo !

1952 mt.
Port. Colborne, Ont,
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* Ontario ežero pakrantėje 1

Garden City Beach, Port Weller, Ont. Pradžia 12 vai. Užkandžiai, gėrimai, šokiai J 
bei netikėtumai. ?

_____ Lietus nesutrukdys, nes turima sale. J

Kelias. Važiuojant iš USA, Elizabeth Way, privažiavus rusų stiliaus cerkvę, kur pa- ? 
rašyta Port Weller, sukti į dešinę, ir Niagara St. važiuoti iki Lakeshore Rd., sukti ? 
kairėn iki kelrodžio Garden City Beach tiesiai Picnic vieton. Iš St. Catharines, Ont., ?

eina autobusai. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Pabaiga tik 12 vai. vakare. £ 
St. Catharines rengėjai. £

DAILININKAS ANDRIUŠIS DIRBA SAVO SPECIALY 
BĖJĘ

jau dirba kaip dekoratorius vi
siškai laisvai savarankiškai — 
dekoruoja sales, bažnyčias, vie 
nuolynus, žymesnius namus ir 
tt. Savo srityje jis jaučiasi, 
kaip žuvis vandeny ir jam tas 
darbas labai sekasi, nes jis yra 
didelis savo specialybės meis-

Dailininkas dekoratorius 
Viktoras Andriušis, atvyjkęs 
Amerikon, kur} laiką dirbo li
goninėje. Bet pradėjęs reikš
tis savo gabumais — dekoraty 
vinėje srityje, jis susilaukė dau 
gelio rimtų angažementų dirbti 
dekoratyvinį darbą. Dabar jis

i MOKSLO — TECHNIKOS NAUJIENOS 
(Atkelta iš 4 psl.) 

darė atomines bombos išspiog 
dinimas kur nors po vandeniu.

Tvaniški / Missouri ir Mis
sissippi upių išsiuejimai šį pa
vasarį dešimtyje vidurinių 
valstijų, kaip spėjama, sukelti 
padėjo nauji atotn-bombų ban 
dymai Nevados dykumose.

NAUJA MAŠINA GYDYTI 
VĖŽIUI.

Nacionaiei Vėžio gydytojų 
konferencijai, įvykusiai Cinci- 
nati, Ohio, buvo pranešta, kad 
naujoji X-spindulių mašina pa 
gydė 1.57 beviltingus pavojin
gojo vėžio ligonius.

Vartojant tokią mašiną, 157 
iš 286 ligonių buvo taip pagy
dyti, kad per 27 mėnesius po 
to nepasirodė jokie vėžio ženk 
lai. 46 ligoniai dar gydomi.

Tarp pagydytų yra tokie, 
kuriems ta X-spindulių maši
na panaikino vėžį nuo 
nuo kvėpuojamosios 
(nepažeidžiant oalso) 
kitų kūno organų..

Bet mokslininkai dar netvii 
tina, kad jau išgydę minimus 
157 ligonius. Jie laikosi to
kios taisyklės — vadint išgy
dytu tikta itokį žmogų, ku
riam vėžys nepas:naujina bent 
per 5 metus.

KANADIŠKAS ALIUMINI-
JAUS GAMYBOS BŪDAS.

Kanadoj surastas „atominis“ 
aliuminijaus gaminimo būdas.

Išradimo branduolys yra va 
dinamoji ilgųjų bangų elektra. 
Šios elektros srovė yra skir
tinga nuo paprastųjų tiesiogi
nės (direct) ir Kintamosios (ai 
ternating) elektros srovių.

pūslės, 
gerklės 
ir nuo

Alimninijus yia gaminamas 
iš boxito rūdos. Nuo prie
maišų apvaloma tirpdinant box 
šitą baisiai karštose elektrinėse 
krosnyse.

Vartojant naują ilgųjų ban 
gų elektros srovę (kitaip va
dinamą „square“), aliuminijus 
yra pagaminamas 30 procen
tų pigiau ir greičiau.

Šiuo būdu gamybą pradėjo 
kanadinė B. C. Aluminum Co.

Tokia elektra padėjo ato
mus skaldyti. Todėl ir aliumi 
nijaus gaminimas jos pagalba 
pavadintas atominiu.
MOKSLAS APiE BOKSĄ.

Gydytojai pradėjo tyrinėti 
bokso pasekmes ir rado, kad 
smūgiai į veidą ir apskritai į 
galvą sutrenkia smegenis į 
aštrią kaulo briauną kaukuolės 
priešaky. Ta bliauna pradeda 
įsipjauti į priešakinius smege
nis, griaudama jų audinius. 
Kiekvienas toks sukrėtimas di
dina padarytą žalą. Toje prie
šakinėje galvos smegenų daly 
je kaip tik yra protinio orien
tavimosi, koordinacijos ir sa
vęs valdymo centrai, vieni iš 
svarbiausių civilizuoto žmo
gaus gyvenimui. Bandymai 
su gyvuliais, bei žmogaus sme 
genų modeliais ir pomirtinės 
operacijos yra parodę, jog gal
vos sukrėtimai boksuojantis 
rimtai ir nepatauomai sužalo
ja smegenis. Rezultatai pap
rastai būna: kalbos defektai, 
nenormali eisena, sulėtinta gal 
vosena, nuotaikos nepastovu
mas ir kiti panašūs reiškiniai, 
anglų kalboje gana tiksliai iš
reiškiami sąvoka „punch- 
drunk“ — boksiniu svaiguliu.

teris. Dar nepriklausomybės 
laikais kaip dekoratorius yra 
laimėjęs konkursą, pav., Lie
tuvos paviliono tarptautinėje 
parodoje New Yorke ir tt.

DAKTARAS STONKUS IŠ 
LAIKE VALSIYBIN1US

EGZAMINUS
Daktaras Vyt. Stonkus šio

mis dienomis išlaikė Montre- 
aly, prie Universiteto, 'valsty
binius gydytojo egzaminus ir 
gavo Kanados gydytojo teises.

Šiomis dienomis specialybės 
pradžios darbo jis /u žmona 
išsikėlė } Edmontoną, kur gau 
na gydytojo pareigas.

Sveikiname teises gavusį 
naują Kanados lietuvių dak
tarą ir linkime jam sėkmingai 
dirbti savo specialybėje.

GABŪS MOKINIAI
Daugelis lietuvių Kanados 

mokyklose pasižymi kaip ga
būs mokiniai. Šiomis dienomis, 
baiiiant mokslo metus aukštes
niojoje mokykloje ((gimnazi
joje) į sekančią klasę Vitolis 
šipelis perkeliamas be egzami
nų, nes yra gavęs geriausius 
mokslo metų pažymius. Ina

Šipelytė ir E. Kiičiūtė už pai
šybos darbus, dabar išstatytus 
mokyklos parodoje, gavo po 
aukso medalį.

BAIGĖ MONTREALIO 
UNIVERSITETĄ

P. Irena Kemežytė-Lukoše- 
vičiene po trejų metų studijų, 
šį pavasarį pabaigė Montrealio 
universitetą, past linkusi drau
dimo specialybę. Prieš kiek lai 
ko ilgokas jos straipsnis apie 
draudmą Kanadoje, buvo įdė
tas „NL".

Svenkname liaują diplomai! 
te ir linkime jai gražios sėk
mės savo specialybėje, o sugrį 
žus Lietuvon, pasinaudoti Ka
nados patirtimi Lietuvos labui.

ORGANIZACIJŲ PIRMI
NINKŲ IR SEKRETORIŲ 

DĖMESIUI.
Gegužės mėnesio gale Pa

saulio Lietuvių Žinynas ati
duodamas spaustuvei, todėl 
organizacijų vauovai prašomi 
paskubinti žinių atsiuntimą, 
kuris iki šiol to dar nesate pa
darę. Žinios reikalingos to
kios: organizacijos pavadini
mas, pirmininko, sekretoriaus 
ar reikalų vedėjo vardas, pavar

PIRMOJO LIETUVOS ATS 
TOVO JAV JONO VILEIŠIO 

MINĖJIMO AKADEMIJA 
NEW YORKE.

Jonas Vileišis mirė Kaune 
1942 m. birželio 1 d. Šiam de 
šimtmečiui paminėti New Yoę 
ke sudarytas specialus komite 
tas. Komiteto garbės pirmi
ninku yra Lietuvos Įgaliotas 
nunisteris P. Žadeikis. Komite 
to pirmininku išrinktas J. Au
dėnas. Kamiteto nariais yra: 
Dr. J. Vinikas, inž. Novickis, 
M. Kižytė, V. Sidzikauskas, 
P. Spudienė, K. Bielinis, P. 
Tysliavienė, adv. Briedis, kun. 
Dagys, M. Tolišius, P. Kru- 
šinskas, A. Trečiokas, red. Va
sil ir J. Makauskis.

Minėjimas įvyks birželio 7 
d. 5 vai. po pietų New Yorker 
viešbutyje, New Yorke.

Minėjime kalbės: Įgaliotas 
Ministeris P. Žadeikis, dr. J. 
Vinikas ir prof. dr. J. Pajaujis. 
Bus ir meninė dalis.

Jonas Vileišis kaip visuo
menininkas ir valstybės vyras 
buvo plačiai žinomas toli ir už 
Lietuvos sienų. Jis žinomas 
latviams, estams, lenkams, vo
kiečiams ir kitiems. Jį labai 
gražiai prisimena Amerikos lie

Tel. FI 1492

UMSAY.S
VICTOR HARDWARE I

5939 Monk Blvd.,

ROMSAi
DAŽAI, 

ENAMEL,
VARNISH 

iFABRIKO KAINOS NAMŲ SAVININKAMS 
! UŽSAKANT GALIONAIS.
I SAV. LARY BROSTAUSKAS

AlljfANAOlA*

Montreal 20.

UMSAYJ

xxxxxsxxxsxxxxxxxxsx
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[DR: ALEKSAS VALADKA^ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

1081 Bloor St. W. — Toronto 
(tarp Dufferin ir Dovercourt) |I priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 * 

9 pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 s

Z. Tamašauskas
STATAU iš SAVO ir KLIENTŲ MEDŽIAGOS 
NAMUS ir be atskiro atlyginimo padedu GAUTI 

PALANKIOMIS SĄLYGOMIS PASKOLAS.
Turiu ryšių su statybinių medžiagų firmomis ir galiu 
tarpininkauti pirktis 3 — 4 mėnesių kreditan.
2514 Leclaire St. Tel. po 7 vv. CL 1558, Montreal.

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home'Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

J. GRAŽYS 
i 
I SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIU 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

’ 688 ALLARD Ave, Verdun. 
) Telefonas HE 5853.
) Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
! šeštadieniais — visą dieną.

1 >***~~~~*Įl Jį jf*
VIKTUTĖ BŪGAI LIŠKAITĖ 

1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.
H-— -4c- —ir ■  ife r x ,—if x  ■ -m- -

Atstovavimas įstaigose, patvirtinti dokumentų verti
mai ir nuorašai, kalbinė pagalba turto sandėriuose, 
teismuose, mokesčių, imigracijos, vizų ir kiti reikalai

Jonas ZmuidzinaSj
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580

TEL. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAY. JUOZAS LAURINAITIS.

Visų rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER 8c SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588.

dė ir adresas. Taipgi pageidau 
jamos organizacijų įsikūrimo 
datos ir narių skaičius, bet jų 
po ranka neturint dėl to žinių 
išsiuntimo prašoma nedelsti. 
Visas informacijas siųsti Ži
nyno redaktoriui. Mr. A. Si
mutis, 41 W 82 Street, New 
York 24, N. Y.

ATSIŲSTA PAMINĖTI
„Tėvynės SARGAS“ 19a2 

m. III tomas, 2(9) nir. Turiny: 
S. Šalkauskis krikščioniškosios 
politikos klausimu ; Europa ant 
trijų vulkanų; Lietuvos kairių 
jų partijų pasaulėžiūriniai pag
undai; Taikos klausimas bū
simoje Lietuvoje; Krikščionių tuviai, su kuriais jam tik teko 
demokratų internacionalas ir 
kita. Adresas. 1648 De Kalb 
Ave, Brooklyn 37, N. Y., USA. 
gegužes mėn. 5 nr.

SKAUTŲ AIDAS“ 1952 m. 
Lietuvos ūkio atstatymo 
STUDIJŲ KOMISIJOS DAR 
BAI. Sąsiuvinis V. 1952 me
tai. Turiny Planavimo ir sta 
tybos įstatymo projektas. At
sišaukimas į inžinierius ir ar
chitektus.

AUKOS VASARIO 16-sios LIETUVIŲ GIMNAZIJAI 
REMTI (Diepholze, Vokietijoje)

Delhi ALOK-as, Delhi, Ont., vienk. auka . ...............
M. Urbonas, Sedgewick, vienk. auka............................ ..
L. D. M. Teatras „Aukuras“, Hamilton, vienk. auka 
St. Bakšys, Hamilton, 1952 m. I — IV . . . ...................
K. Skiinskas, Vancouver, 195 2m. 1 — VI ................
K. Rimkevičius, Sudbury, 1951 m. VIII — XII .... 
J. Kardelis, Montreal, 1952 m. I — IV .....................
Dr. B. Matulionis, USA, 1952 m., I — IV ........ 
Inž. J. Bulotas, Montreal, 1952 m. Iii ..........................
A. Lymantas, Montreal, 1952 m. I — V .....................
Ona Bieliūnaitė, Montreal, vienk. auka .....................
E. Kardelienės muzikos studijos, Montreal, v. auka 
MLBD Montrealio sk., kasos likutis pagal aktą .... 
J. Bakšys, La Cave, Ont., auka ..............................
J. Jurgutis, Montreal, 1952 m. I — II ..........................
J. Vytenis, Montreal, 1952 m. I — II ..........................
V. Irlikis, Montreal, 1952 m. I — H ..........................

Tonkūnas, už 1952 m. I — XII men....................
Ramanauskas, Verdune, 1952 m. V mėn................

susitikti būannt čia Lietuvos 
atstovu.

Lietuvoje J. Vileišis pasira
šė Nepriklausomybės Aktą, bu 
vo Vidaus 
ministenu, 
vo Kauno 
Daug rase 
daktriumi. 
venimą ištikimas buvo vienai 
Varpininkų - Liaudininkų ide 
ologijai.

reikalu ir Finansų 
dešimt metų bu- 

miesto burmistru, 
spaudoje, buvo re- 
Per visą savo gy

J-
J.

177,59 
10,— 
20,--
4, -- 
6,—
5, — 
4,—
4, — 
2,—
5, — 
5,—

20,—
1,46 
5,— 
2,— 
2,— 
2,— 

12,—
1,—

Iš viso gauta aukų ................ 288,05
Visos aukos pasiųstos gimnazijai per Šveicariją.

Ižd. Pr. Šimelaitis,
1271 Allard Ave., Verdun, Q.

FOTO STUDIJA
V. JUKNEVIČIUS 

33—5 avė., Verdun, Montreal, P. Q.
Telef. YOrk 6116.

Fotografavimas įvairiose sueigose bei jūsų namuose.
Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos.

Portretai. Reklamos. Foto reportažai.

į LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

I
I 
t

JUDITH HAT SHOPPE
7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. 

Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
Vestuviniai šydai.

Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ |
RŪBŲ SIUVĖJAS |

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 1 
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- f 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai, g

ED. KONDRATAS. i
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. 1

Tel. LL 9626. I
VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA F ASIRU OSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0194
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JEIGU JŪRA ŠAUKIA...
Atkelta iš 8 puslapio, 

jungai talkininkų. Pirmieji tai 
kininkai tai buvo jurų skautai, 
kurie patys stengėsi įsigyti jū 
nninkystės žinių pasiųsti gali
mai didesnį skaičių vyrų į jū
rų mokyklas ir gal svarbiau
siai, visiems, visur ir visada 
kartoti, jog be jūros ir laivy
no, Lietuvos valstybei nebus 
gražios ateities.

Taip šiais metais sukanka 30 
metų nuo šios skautų šakos su 
sikūrinio. Jūrų skautijos tė
vais buvo broliai Jurgėlos, 
jiems jaunimas labai dėkin
gas.

Per tą trisdešimt metų daug 
įvairių audrų pergyventa ir be 
aukų neapsieita. Per užsiėmi
mus yra žuvę šeši jūrų skau
tai.

Bet buvo kuo ir pasidžiaug 
ti. Prekybos laivynas viršijo 
10.000 tonų. Susidarė karo lai 
vyno užuomazga, augo žvejų 

i pastatų skaičius, o taip pat 
gausėjo jūros sportininkų šei
ma.

Jūrų skautija buvo išdidi: 
70—80 proc. visų laivyne dir
bančių vyrų sudarė esantieji 
arba buvusieji jurų skautai.

Jau vien tik pasirodymas bet 
kokiame Lietuvos kampelyje 
uniformuoto jurų į skauto vi
siems primindavo, jog Lietuva 
turi savo pajūrį ir tada dažnas 
pagalvodavo, jog turint jūrą 
reikia n laivų.
Sukruto ir visuomenė, tai liu
dija su pasisekimu praėjusi

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal. 

Telefonas: DO 0357. 

g SUSIVIEKUIMAS
N LIETUVIŲ AMERIKOJE t
* LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA

a DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ
F R ATE RX ALĖ; ORGANIZACIJA ♦

įkurta 1886 metais
| TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
f Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- r 

tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki ” 
$ 5.000,00. Nariais priima'mi abiejų lyč.įų lietuviai

® nuo gimimo dienos iki 60 metų f
| Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. J 
;į; Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių ’ 
1 ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai.
r Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos nariais. | 
. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo-
* poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: A
g LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
I 307 West 30th Street New York 1, N. Y. |
>• ♦ -o- .

1934 m. Klaipėdoje jūros diena 
ir 1939 m. Šventojoje jūros sa 
vaite. To viso buvo pasiekta 
jūrinių sąjungų pasiryžimu ir 
jūrų skautų begaliniu tikėji
mu savo siekiais.

Taip matome, jog jūrų skau 
tija amžiumi suaugusi, bet. . . 
kartu dar ir vaikas, nes neturi 
net savo elementoriaus. Tik
ra tiesa, nes per daugelį neati
dėliotinų darbų, jūrinės sąjun 
gos nespėjo jokio jūrininkys
tės vadovėlio išleisti. Ypač 
dabar svarbu, nes jūros skau
tai, gyvendami trijuose konti
nentuose, pradės tarp savęs ne 
susišnekėti, jug ir savo jūrinin 
kystės žodyno neturime! Jū
rų skautų vadovybė, norėdama 
šią spragą užkišti, paruošė 
tiumpą bendrosios jūrininkys
tės vadovėlį, bet trūksta lėšų 
jo išleidimui. Kviečiami visi 
prijaučiantieji ii tikintieji Lie 
tuvos būsimą gerbūvį jūroje, 
jūrų skautų bičiuliai, esantieji 
ir buvusjeji jūrų skautai tą dar 
uą paremti, pinigas siunčiant 
Skautų Biohjos, jūrų skautų 
skyriaus vedėjo vardu šiuo ad 
resu: 85 Delaware Ave., To- 
ronto, Ont., Canada.

Į jūrą privalome eiti darbais, 
jėga, protu ir jei reikia, gyvy
bės kaina, tai jūrų skautai te
sėjo ir tęsės.

Jūrų sktn. B. Stundžia, 
Jūrų skautų skynaus vedėjas. 
P. S. Maloniai prašau kitus 

laikraščius persispausdinti.
B. S.

MOKYKLA — LIETUVY
BĖS TVIRTOVĖ!

Pirkdami „MOTINOS MO
KYKLOS“ ženklelius — ją 

stiprinsite!

Winn
NEBAIGTI WINN1PEGO-

Veltui gražios mintys ir skani 
būs patriotizmo idėjomis per
sunkti žodžiai spaudos lapuose, 
kada juos pasesa brutalus lie
tuvis lietuvio pajungimas savo 
siauram partiniam reikalui. Dar 
blogiau, kada šis brutualumas 
reiškiasi naujųjų ateivių atska
lose ir blogiausia, kad šios ats
kalos tokią reikšmingą ir svar
bią Kanados lietuviams dieną, 
kaip Kanados lietuvių vyriau
sio organo rinkimai, savo ve
to, malti etuoja mūsų tautos se 
nojo-sveikojo kamieno rams
čius — senuosius lietuvius. Gal 
būt, kaip kas oandys teigti, 
kad sekančių faktų iškėlimas 
nepasitarnaus lietuvių bendruo 
menei ir siekiamai vienybei, 
tačiau žemiau patiekiami fak
tai yra tiek svarbūs ir reikšmin 
gi, kad jų neiškėlimas ir nepa- 
smerkimas kaltininkų, būtų di
delis nusikaltimas prieš senuo
sius lietuvius ir pačią lietuvių 
bendruomenę.

Tiek bendroji, tiek partinė 
lietuvių spauda harmoningai 
rašė, kad kuo daugiau lietuvių 
dalyvautų K. L. B. Centro Ta
rybos linkimuose. Deja Win 
nipego lietuvių kolonijos keli 
žinomi užsispyrę politiniai „šei 
kai“, savo diktatūrinėmis am
bicijomis pasiekė kulminacinį 
punktą — atsisakė Manitobos 
lietuviams ūkininkams suda
ryti jiems priklausomas ir jų 
prašomas balsavimo sąlygas. 
Kad skaitytojams būtų aišku ir 
jie galėtų susidaryti teisingą 
nuomonę apie praėjusius, li
kusius nebaigtus rinkimus, pa 
tiekiu žemiau talpinamus fak
tus.

Paskutiniame rinkiminių tai 
sykhų aikinimo susirinkime, 
Povilas Liaukevičius pareiškė, 
kad jis ir jo aplūdcinių valsčių 
lietuviai ūkininaki dėl 100 ir 
daugiau mylių atstumo nuo 
Winnipego negalės dalyvauti 
balsavimuose Winnipege ir pra 
šė vaidybos sudaryti jiems ats 
kirą seniūniją arba galimybę 
balsuoti paštu. Vėliau pats pa 
siuntė apylinkės ūkininkų są
rašą KLB-LOK-ui Montrealy 
je, pažymėdamas, kad jiems rei 
kia prisiųsti rinkimines korte 
les balsuoti paštu. Centras, ga 
vęs sąrašą, sulygino jį su esa
muoju centre, išlygino skirtu
mus ir patį sąrašą su p. Liau- 
kevičiaus lydraščiu persiuntė 
Winnipego apylinkės ALOKui 
vietoje susitvarkyti.

Savaitę laiko prieš rinkimus, 
dideliam lietuvių būriui iš Win 
nipego ir apylinkės ūkinin
kams susirinkus ponų Liauke-

i P e g
MANITOBOS RINKIMAI.

vičių ūkyje, pastarasis prime
na, kad jie dar i.ėra gavę bal
savimo Kortelių. Po poros die
nų, jis vėl skambina man, 
kaip apylinkės valdybos nariui 
į Winnipega jau su nerimu, 
kad jie dar neturi balsavimo 
kortelių. Šį įvykį aš perduo
du visiems valdybos nariams. 
Kadangi as ir j. Činga, kaip 
kandiciatai, atpuolame nuo nn 
kiminės komisijos, klausimą 
sprendžia likusieji penki AL 
O Ko nariai, pagal rinkimines 
taisykles sudarau tieji apylin
kes rinkiminę komisiją. Pp. 
Kurauskas, Rutkauskas ir Rut 
kauskaitė, prieš likusius du 
narius — J. Vidžiūną ir T. Lu 
koševičių, klausimą išspren
džia neigiamai.

Sekančią dieną Pov. Liau- 
kevičius atvažiuoja pats į Win 
mpegą, atsiveža su savim tik 
ką gautą is centro rinkimines 
komisijos raštą, kuriame paša 
kyta, Kad gautas iš jų apylin
kės ūkininkų balsoutojų sąra
šas ir balsavimo kortelės yra 
persiųstos Winnipego apylin
kės valdybai. Vėl posėdis, vėl 
tie patys trys prieš du — kor
telių ūkininkams neduoti. 
Esant tokiai padėčiai, p. Liau
kevičius tą pačią dieną siun
čia telegramą vyr. rinkiminei 
komisijai prašydamas sku
baus reikalo sutvarkymo. Penk 
tadienj gaunama iš K. L. B. L. 
O. K. Technikinės Rinkimų 
Komisijos sekančio turinio te 
legrama:

„Skubiai sudarykite sąlygas 
apylinkės valsčių (McGregor 
įr kitų) ūkininkams balsuoti 
arba nuvežkite urną su balsa
vimo priemonėmis ir apvažiuo
kite rinkikus, arua jiems pri
statykite 23 balsavimo lape
lius ir po du vokus (vieną mū
sų antspauduotą ir kitą dides
nį), kad jie galėtų balsuoti paš 
tu. Tuo reiaklu susisiekite su 
Jurgiu Vidžiūnu, 587 Balmo
ral Str., arba su Jurgiu Januš
ka. Maloniai prašome pada
ryti visa, kad badavimai būtų 
sklandus. KLB .LOK Techni
kinė Rinkimų Koftnisija.“

Išlaikius telegramą iki 12 
vai. nakties, p. V. Rutkauskas 
— valdybos kartotekas, telefo
nu pranešė man gautos telegra 
mos turinį. Aš pasiūliau savo 
automobilĮ su šoferiu, sekan
čios dienos rytui pristatyti bal 
savimo korteles tolimų valsčių 
ūkininkams, kiekvienam po pa
rašu, kad tik balsavimai būtų 
sklandus ir visuotini. Šeštadie 
nio rytą vėl komisijos posėdis 
ir rezultatas vėl tas pats ■— Ma 
nitobos lietuviams ūkininkams 

balsavimo kortelių neduoti.
Nėra abejonės, kad šis anks 

čiau paminėtos trejukės nie
kuo nepateisinamas užsispyri
mas ne tik, kad padaro nebaig 
tus Manitobos apygardos rin
kimus, bet ir skaudžiai, paže
minančiai užgauna lietuvių 
bendruomenės narius, Manito
bos lietuvius ūkininkus, kurie 
tiek daug prisidėjo prie naujų 
jų atervių atvežimo į Kanadą 
ir savo piniginėmis aukomis 
prie Tautos Fondo praturtini
mo.

Negana to, rinkiminės komi
sijos pirmininkas p. Kuraus
kas balsavimo metu vieton, 
kad vykdytų rinkimines taisyk 
les ir drausti bet kokią agita
ciją rinkiminėje būstinėje, pats 
leidosi į agitaciją, pareikšda
mas Kai kuriems atvykusioms 
balsuotojams (pp. Didžba- 
Iiams, I: edei viačiui ir kitiems) 
kad yra du pasirinkimai: už

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
i* juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. J
į Neaukštos kainos.

288—6th Ave. Ville La Salle. į
J Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

i
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Dr. Homan Pniewski i
A 

£ w
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir * 

klinikose Europoje ir Amerikoje. $
& A5 VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ «

LIGŲ SPECIALISTAS. «
M& 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 M

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
* s

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS! §

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas, 

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

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

S(.~1 X ■ X —----- X X~—~'*-X"”------'JI JF3

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.

J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
L. Vismantas, „Neringa“, 1606, 25th St., Detroit 16, 
Mich.
VI. Pauža, 9124 Quincy, Detroit 4, Mich.
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
Mr. J. Kelėčius-SIGNS, 3352, So. Halsted Si., Chicago, 
Mr. S. Tverijonas, 3301, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago,
Mr. D. Krause, 3500, So. Halsted St., News Stand, 
Chicago.
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Romą ir Maskvą. Kadangi bu 
vo tik du blokai, iš kurių vie
nas aiškus Romos, tai neabejo
tinai antrąjį bloką, kuraime bu 
vo ir P. Liaukevičiaus kandi
datūra, jis vadino Maskvos bio 
ku. Kuo šita įžeidžianti pro
cedūra baigsis, tuo tarpu sun
ku pasakyti, bet viena yra tik
ra, kad p. Kurauskas dar be 
kelnių lakstė, kai P. Liauke
vičius kaip savanoris-kūrėjas 
su šautuvu Lietuvai Neprikiau 
somybę kovojo.

Viso pasekmėje ne tik Ma
nitobos lietuviai ūkininkai, bet 
ir pats I’. Liaukevičius asme
niškai daug naujųjų lietuvių 
atvežęs į Kanadą ir būdamas 
kandidatu, negavo teisės bal
suoti.

Kiek teko patirti, negavusie 
ji teises ir sąlygų balsuoti pa
siuntė centrui skundą, prašy
dami jiems tas teises suteikti.

J. J.

DOMINION AGENCIES BUREAU į 
| 16 Woolworth Bldg., I

FORI ARTHUR,Ont.,CANADA |
Kas yra suinteresuotas atgabenimu giminių ar pažįsta
mų į Canadą, prašau kreiptis į mūsų įstaigą, kuri jau ii- 1 
gas laikas kai tvarko IMIGRACIJOS reikalus. Taip | 
pat įvairių dokumentų reikalus: pasus ar pilietybės do- : 
kumentus ir laivams bilietus į įvairias pasaulio šalis.
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DOMAS BUČINSKAS |
į GENERALINIS APDRAUDEJAS i

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių ‘j 
K apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.
« Skambinkite telefonu arba užeikite: &
« Kasdien: Antradieniais ir ketvirta-
a Nuo 9 ryto iki 7 vak. dieniais nuo 8 iki 10 vak.i Tel. Fa 6844 3664 St. Famille St. W

Tel. HA 6708 Montreal,Que. w

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS
KAZIO BORUTOS KNYGA BALTARAGIO MALŪNAS
Baltaragio Malūnas — knyga, kurią 1945 m. rudenį bolše

vikai per apsirikimą išleido Lietuvoje, bet tuojau surin
ko iš visų knygynų ir sunaikino.

Baltaragio Malūnas — knyga, kuri primena mums Lietu
vą visame jos puikume, kurios puslapiai tebedvelkia 
Lietuvos vėju ir arimų kvapu, kurioj vaizduojamo kai
miečio vargai ir rūpesčiai toki mažučiai ir mieli, paly
ginus juos su šiurpia šiandienybe.

Baltaragio Malūnas — knyga, kokių maža mūsų pokarinė
je literatūroje, kuri mums parodo mūsų kraštą ir ly
jant, ir saulei šviečiant ir vėjams ūžaujant, o autorių 
pačiame talento subrendime.

Baltaragio Malūną išleido Knygų Leidykla Terra. 256 psl., 
kaina $ 2,50. Reikalaukite: Terra, 946W. 31 PL, Chic. 8, Iii.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
® Gerard Cool 4337 Verdun 
wAve., Verdun. YO 3323.

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

TR. 7849.

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
Import - Export

23 Romsey St. Boston 25, Mass U. S. A.

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

GORDON’S BEAUTY SALON
Daro pusmetines ir įvairias vienkartines šukuosenas, 
dažo ir kerpa plaukus Kiekvienu metu (išskyrus sek 
madienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081. i

§ BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
g 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. 2
§ Tel. TR 8351.
g Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas, g

------------------ ■-- -------------------- ----------------- •—
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS ( 

įDE LUXE CLEANERS; 
Į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. /
į Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. j

BELLAZZI - L A M Y, INC
7679 George St..TR 5151 Ville Lasalle.

Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai.
- Test, Masonite, statybinis popieris.

if*********^'**************:********************  t».**'. 
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D r. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS j
į LIETUVIS LAIKRODININKAS <

; STINSON'S JEWELLERY į
Į 2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
i Taiso ir parduoda laikrodžius, žiedus ir visokias bran 
į genybes. Garantuotas davb as, prieinamos kainos. 
( Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.
-- 1  1. —LI.   ■ -I  ■■ .l— II -Į — ~’

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland Ave., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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DĖL NEDALYVAVIMO
Gegužės 8 d., „Tėviškės Ži

buriuose“, Nr. 19(124), p. Sk. 
8t. korespondencijoje rašo, 
esą 
bosvisuotinis susirinkimas, 
m.
2 7 d. M. M.) neįvykęs tik to
dėl, kad iš apie 1000 suaugusių 
lietuvių dalyvavo 19 asmenų.

Toliau rašo: „Duonos ir žai 
dimųl“, šaukė senojoje Romo 
je. „How to make money“ ir 
„To make good time!“ — sau 

iame dabar. Negi ir galas, ne 
duok Dieve, būtų toks pats!...“

Apie senąją Romą nerašo
ma. Tas, beveik, kiekvienam 
jau yra žinoma iš pageltusių is 
torijos puslapių. Bet dėl pini
gų ir gcio laiko praleidimo, tai 
jo asmens reikalas. Ir čia p. 
Sk. St. negali mažiausio prie
kaišto daryti. Nes p. Sk. St. 
turi imti į dėmesį tai, kad Ha
miltono kolonijos lietuviai sa
vo piniginėmis aukomis Tau
to sEondui — stovi pirmoje ei 
Įėję, prieš kitas stambias ko
lonijas, pav., Montrealio ir To
ronto, kuriose yra po daugelį 
tūkstančių lietuvių, kai pats 

--Hamiltonas tau liečiu skaičiu- 
niii tik tiečioje vietoje. O kur
gi kitos piniginės bei natūra 
aukos. Ar p. Sk. St., apie tai 
nežino?

Kad susirinkimuose dalyva
vo toks mažas asmenų skaičius, 
tai jau kitas reikalas. Čia yra 
giliai psichologinis dalykas. Ne 
taip jau seniai, prieš vienus, 
kitus metus, susirinkimuose da 
lyvaudavo šimtai lietuvių ir vi 
si tuo domėdavosi. Bet juo to 
liau — tuo gražiau. Juo dau
giau vadų — daugiau kelių. 
Paviršutiniškai issprendus nm

SUSIRINKIMUOSE.
tus tautinius bei kultūrinius 
reikalus, susirinkamuose, mažų 
grupių partiniai susiskaidę as-korespondencijoje

šauktas apylinkės valdy- menys, nejausdami sąžinės at- 
š. sakomybės prieš kitus lietu- 

balandžio 28 d. (turi būti vius; viešai, per susirinkimus, 
dėl nežinomų pnežasčių, vieni 
kitus asmeniskuose reikaluose 
teršdavosi, besiklausantiems ir 
jokiai partijai nepriklausan
tiems, pasidarydavo labai ne
smagu. Tat kukius lietuviai 
pradėjo mažiau domėtis susnin 
kimais, ypač klausytis, kaip lie 
tuvis lietuvį ant „ringo“ tąso. 
Geriau, anot, p. Sk. St., turėti: 
„To make good time“ gryname 
ore, po sunkaus fizinio darbo.

Be reikalo p. Sk. St. puola 
kolonijos nieko nekaltus lietu
vius, kurie yra tikrai, labai ge
rų norų, išskiriant gal vieną, 
kitą.

Daugiau turėkime savitvar 
dos ir savigarbos jausmo. 
Gerbkime vienas kitą. Nesi- 
kniskime po kito asmens gyve 
mmo pamatais. Visi eikime lie 
tuvių Tautos Himno žodžių nu 
rodymais, nes tik lietuvis he- prisegama po mažą rožytę. Įžan 
tuvį gali visapusiškai suprasti, ginį žodį pasakė ir paskaitą 
— išskiriant komunistuojan- skaitė komiteto pirmininkas P. 
čius. Motiejūnas. Dvt motinos —

Toliau rašo: „Taip nesinori seniausioji ir daugiausiai vai- 
moralizuoti mūsų tremtinio, 
bet ir tylėti nevalia. Ar atleis 
mums Dievas, akivaizdoje bai
sių tautos kančių, mūsų abuo
jumą? (Nejaugi Hamiltono 
kolonija viena neša, už visus at 
sakomybę? M. M.). Ar su 
didele aistra Įsigyti doleriai ir 
kiti malonumai nenueis rytoj 
dūmais, ar nereikės mums savu 
krauju mūsų apsileidimą 
pirkti?!“.

Čia reikia pripažinti p. Sk. 
St. daug tiesos. M.

Birželio mėn. S dieną rengiama pirmoji šiemet 
GEGUŽINĖ, lietuvio V. N arusio ūkyje.

lai bus GEGUŽINIŲ SEZONO ATIDARYMAS. 
Vieta — Lake Medad. Netoli Waterdown miestelio, 
prie kelio Nt. 5 Hamilton-Toronto. Iš Hamiltono 7 ml.

Gražios vietos: ežeras ir miškas.
Patogumai: klubas su gėrimais ir užkandžiais.

Puikūs pasivaikščiojimai.
Šokiai atvirame ore ant specialiai įrengtų med. grindų 

Griežia orkestras.
Atidarymo proga bus parodytos ir arklių lenktynės, 
įvairūs šokimai ir kt. Ūky yra per 30 jojimui arklių. 

Mėgėjams joti — geriausia proga.
Pradžia gegužinės 2 v. p. p.Telef.: Burlington — 4031.

Sauli Sic Marie, Out.
GRAŽIAI PAVYKĘS MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS.

Pirmutinis kai tas, kad tiek 
daug tautiečių susirinktų, nes 
įskaitant svečius iš Sudbury 
ir vaikučius, minėjime dalyva 
vo netoli 150 asmenų. Prie sa 
lės darų, kiekvienai atvylcstan 
čiai minėjimai! motinai buvo

kų turinčioji — buvo pakvies
tos į garbes prezidiumą. Juod- 
vėm minėjimo proga buvo įteik 
tos atskilos dovanos.

iš-

M

St. CATHARINES, Ont
KRAŠTO TARYBOS RINKIMAI

Kaip visoje Kanadoje, taip Turėta kiek vargo dėl nuo- 
ir St. Catharinėje gegužės 24 mojainų patalpų, su gimnazi- 
i. vyko KI.,B Krašto Tarybos jos vadovybe, kuri niekaip ne 
rinkimai.

i Oras pasitaikė blogiausias 
,— lietus merke visą dieną. Ta 
čiau St. Catharinėje rinkimai 
vyko gana gyvai. Tiesa, ligi 3 
vai. po pietų rinkimu patalpo
je gan tylu, tiktai srovės lie
taus muša i langus. Bet po 
trečios lietus apstoja ir rinki
kai veižiasi į rinkiminę būsti
nę, pasiryžę atlikti pilietinę- 
tautinę paieigą. Atrodė, kad 
mūsų žmones buvo ir aktingi 
ir sąmoningi, — jie žinojo, už 
ką atiduoti balsus.

Paskutinėmis žiniomis, pas 
mus balsavo 54 procentai, kas 
atsižvelgiant sąlygų, reikia lai 
kyti geru balsavimo nuošim
čiu. Dalyvis.

ABN KONCERTAS. ,
Šį paavsarį St. Catharinėje 

Įsisteigė AEN (antikomunis
tinis blokas),kurj sudaro: estų, 
latvių ir ukrainiečių tautybių 
bendruomenių komitetų pirmi 
ninkai. Ši organizacija pasku 
tiniame posėdyje, 
1952 m. gegužes 
nutarė bendromis 
rengti koncertą, 
yra numatyta St. 
gimnazijos salė (colidžius prie 
Catharine gatvės), kur yra 800 
sėdimų vietų.

kuris Įvyko 
mėn. 25 d., 
jėgomis šu
lam tikslui 
Catharinėje,

galėjo mūsų suprasti, kas tai 
per organizacija ir koki jos 
tikslai. Tik 
susikalbėta.

Kalbamas 
birželio mėn.

PasKaitą anglų kalba skaitys 
buiv. Estijos krašto apsaugos 
ministeris. Vėliau keturios 
tautybes pasirodys su savo cho 
rais ir muzika.

Konceifas rengiamas tikslu 
paminėti 1941 m. birželio mė
nesį išvežtus j Sibirą mūsų tė
vus, brolius bei seses.

Bilietų visai rebus, progra
mos bus pardavinėjamos po 50 
et. Programos atstos bilietus 
ir galios įėjimui šeimai. Mat, 
turima išlaidų, vien salė kai
nuoja 100 dol.

Tikimasi turėti svečių vieti
nių anglų, saviškių St. Catha 
riniečių ir laukiama svečių iš 
kitų artimų lietuvių kolonijų. 
ABN Organizacinis Komitetas.

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

Rašyti adresu: „Nepr. Lie- 
uva“, 7722 Georg str., Ville

Lasallle, Montreal, P. Q.

atnešus spaudos,

koncerats Įvyks 
14 d. 7 vv.

Po Kom. pirmininko paskai
tos sekė deklamavimas. Moti
nos Dienai prtiaikytus eilėraš
čius pasakė mūsų jaunosios 
kartos atstovai: Levišauskaitė 
Birute, Okman^s Arnoldas, 
Alfredas ir Rouantas Parei
giai. Po to, Kainėnaitė Regi 
na gražiai pašoko. Tolimesnė 
je programos dalyje, po per
traukos, buvo vaidinta tai die
nai pritaikytas vieno veiksmo 
vaizdelis „Partizano motina“. 
Vaizdeli paruošė ir režisavo A. 
Šįvilpa. Vaidino. J. Staškūnie- 
nė, D. švilpaitė, S. Švilpa, E. 
Pukmskas, A. Baltkojis, V. 
Žekonis, S. Druskis ir A. Švil 
pa. Reiktų tik p-sveikinti šios 
mėgėjų grupės tolimesnius už
simojimus.

Vietos komitetas dėkingas 
visiems, kurie prisidėjo prie 
Motinos Dienos programos 
įvykdymo. Negulima praleisti 
nepastebejus, kad minėjime da 
lyvavo net svečių iš Sudbury 
(5 vyrai, kaip ąžuolai!).

KAIP PRAĖJO PAS MUS 
RINKIMAI.

Gegužės 24 d. įvykusiuose 
rinkimuose į Kanados L. B. Ta 
rybą mūsų kolonijoje balsavo 
tik 66 asmenys., apie pusę ga
lėjusių balsuoti.

Daugiausia baisų gavo: pp. 
Bedarfas, Yčas, Kežemėkaitis, 
Indrelienė, Grigaitis, Zubrys, 
Lukošius,Tumosas ir Vaitonis.

MŪSŲ MIESTE NESUNKU 
DARBĄ GAUTI.

Nors mieste dar ir pasitaiko 
darbo jieškančių, bet tokių yra 
labai maža. Darbo jieškantieji 
gali lengvai darbą gauti „Fon 
dation of Canada“ — didelė
je bendrovėje, kuri šiuo metu 
vykdo mūsų miesto plieno fab 
riko ,,Algoma Steel“ praplėti
mą.
1,10 dol. vai.
kaip staliams ar mūrininkams 
ir kit. mokama netoli 2,00 dol.

Galima darbo gauti ir di
džiausioje miesto lentpjūvėj 
„Roddis Lumber and Veneer 
Co“. Mažiausias atlyginimas

IŠTREMTŲJŲ | SIBIRĄ PAMIĖJIMAS
Birželio mėn. 15 d., sekma- išgėrimais ir užkandžiais. Bus 

dieni, St. Mary bažnyčios salė puiki kapela, kuri daugiausia 
Avė., rengiamas gros tik europie tiškus šokius. 

Vieta gražiausia, Lietuvio ūki
ninko p. Vinco Bieliūno ūky
je — faunoje. Šokiams paruoš 
ta nauja uosio lentų platfor
ma.

Maloniai kviečiame atsilan
kyti, pakvėpuoti tyru oru, pa
sigrožėti žydinčiais 
ir žaliomis, tartum 
pievelėmis.

Tikimės susilaukti 
čių ir iš tolimesnių 
Pradžia 3 vai. pp.

Atvykusems Į Welland, va
žiuoti East Mam St., (rytų 
kryptimi). Pravažiavus pen
kias mylias už miesto dešinėje 
keloi pusėje, pre įvažiavimo Į 
kelio pusėje, prie įvažiav^no į 
vėle. K. Žukauskas.

je, Heliems 
1941 metų birželio mėn. 13—- 
14 dd. ištremtųjų į Sibirą pa
minėjimas.

Minėjimas pradedamas 10 
vai. ryto gedulingomis Šv. Mi 
šiomis ir tai dienai pritaikytu 
pamokslu.

Po pamaldų toje pačioje vie
toje bus paskaita ir meninė da 
lis.

Visi Wcllanao ir apylinkes 
lietuviai, maloniai kviečiami 
kuo skaitlingiausiai dalyvauti.

DIDELĖ GEGUŽINĖ
KLTS, Wellando skyrius š. 

m. birželio mėn. 15 d., ruošia 
vasaros sezono atidarymui di
džiulę gegužinę-prkniką.

Veiks turtingas bufetas su

Mažiausias atlyginimas
Specialistams,

t LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 
JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS Telefonas: HE 0100

medžiais 
aksomo

gerb. sve 
kolonijų.

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A^ID 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP

« AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

VICTORIA CLEANERS OYERSCO.

MONTREALIS 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

KAS SKAITO
„NEPRIKL. LIETUVĄ“

REMIA LIETUVOS 
LAISVĖS KOVĄ !

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 3133 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U, S. A,

Bendrovė siunčia maisto siuntinius į Vokietiją ir kitus kraštus, išskyrus SSRS. Pristaty
mas trunka apie 17 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—

Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv.kv. miltų $2.50
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$ 6.50
5 sv. cukraus

4.70

Pilnas draudimas.
Reikalaukite pilno siunt. sąrašo. 1 sv. šokolado 1

2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—$ 5.50
3 sv. gr. kiaul. taukų
3 sv. rūkytų lašinių
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

Į 5 sv. baltų kv. miltų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

į Siunt. Nr. 12—$ 6.40

Į 2 sv. rūkytų lašinių
• 2 sv. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv, kakavos_________
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95 
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
2 sv. marmelado
1 sv. deg. kavos

Jono LADYGOS 
įbaldų 

studijoje 
ARTIS“

n
priimami užsakymai ir pa
taisymai sofų, fotelių 
(chesterfields). „St. Lo
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko 

kainomis.
LIETUVIAMS SPECIA

LI NUOLAIDA.
3 East Notre Dame St., 

Telefonas MA 1006.

RINKIMUOSE Į KRAŠTO TARYBĄ 
šios apylinkes ribose balsavo 
tik 55 proc. visų Įrašydintųjų.

— Vienuoliktąsias metines 
pirmųjų didžiųjų deportacijvi iš 
Pabaltijo, kurias įvykdė ir iki 
šiol tebevykdo šio amžiaus bar 
barai Komunistai, ruošiamasi 
paminėti kartu su estais ir lat 
viais. šeštadien{, birželio 14 d. 
5 p. m. prie War Memorial 
paminklo bus padėtas vainikas, 
pagerbiant susikaupimo minu
te Žuvusiuosius už laisvę.

Atsiradus galimybei, išvaka
rėse, t. y. penktadienį, birželio 
13 d. per vietos iadijo norima 
sudaryti atitinkamą translaici 
ja; be to norima vietos spaudo 
je atatinkamai paminėti.

— Gegužės vidury staiga 
susirgęs vietos tautietis St. 
Bružas tebeguli vietos Civic 
Hospital. Nuo pervargimo ii 
sunkaus darbo, kraujo indų 
trūkimas galvoje, sudarė rimtą 
t it- >t- ■ k"~.... ■ 3
1,10 dol. vai. Tuo reikalu 
kreiptis Į komiteto pirmininką 
A. Motiejūną, 78 Tancred St.

J. Sk.

Lietuvio gyvenimas bolševiki
nėje priespaudoje ir jo kova už 
savo buvimo, tautos ir religijos 
teises plačiai pavaizduojama 
tik ką iš spaudos išėjusioje 

lietuvio žvejo —
JUOZO GRIŠMANAUSKO 

knygoje 
„TOLIMIEJI KVADRATAI“. 
Čia aprašyta ir žvejų pabėgimo 
istorija. Knygą galima gauti 
pas liet, spaudos platintojus ir 
pas patį leidėją Juozą Kapočių, 
680 Bushwick Ave., Brooklyn 
21, N. Y., prisrunčiant 2 dol. 

pinigais ar money orderiu.

pavojų gyvybei. Krizei pra
ėjus ligonis iš lėto taisosi. Lin
kima greit pasveikti.

— Tautos Fondo reikalus 
tvarkyti šios apylinkės ribose 
sutiko apylinkės v-bos narys 
p. Gaida Jonušienė.

— Gegužės 23 dieną — Im 
perijos ir Pilietybes Dienos su 
įuostoj tautinių audinių ir sa
vitų dirbinių parodoj tarp kilų 
27 tautybių, dalyavvo ir vie
los lietuviai. Paroda vyko di
delėj Technika) High' School 
sporto salėje. Per parodos lai 
kė prie kiekvienos tautinės gi u 
pės eksponatų dežuravo ir tos 
grupės tautiniais rūbais pasi
rėdžiusios, daugumoj, mote
rys. Lietuvius atstovavo: A. 
Paškevičienė ir B. Ragauskai
tė.

Gaila kad tik nedidelė dalis 
vietos lietuvių matė tą parodą.

Kajetonas Bitelė.
-■XX-------------HM ~~~XX ""MK------- -

PAJIEŠKOJIMAI
— Bajoras Bajoraitis Pijus, 

kilęs iš Lietuovs, Vilkaviškio 
ap., Alvito vai., II Kumečių 
kaimo, jieško savo giminių ir 
pažįstamų, kilusių iš Vilkaviš 
kio ap., gyvenusių Amerikoje 
— Bajoras Jonas ir jo sūnus 
Jono, Suliausko Albino 
Kumečių k., 
doje;

Ščiuakičio 
ko Alpono 
Žebraicio Jurgio 
Milerio Juozo is 
ir daugiau pažįstamų, 
i ašyti: Hamburg - Loksteelt. 
Grenzstrasse, Vohnlager, Rad- 
rennbahn, Bar. 37. Zim. 1, Ger 
many.

is II 
gyvenusių Kana-

Juozo, ir Majaus- 
iš Stolaukėlio k., 

s Mėšlinių k., 
Oškabalių k.

Prašau

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES RegM

.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.
Sąžiningas patarnavimas vi sose draudimo srityse. 

Agentūra atstovauja 8-as iš rimčiausių draudimo b-vių.
5637 Jeanne D’Arc Ave., Montreal 36, Que.

Telefonas: CL 2363

MKBBMnMMtMKEMKaKaBnHMMBUnWMMMMaMMnW
DĖMESIO

Villaaaliečiams ir apylinkės lietuviams!
Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 

Prekyba ir pataisymai.
PETE‘S RADIO SERVICE

7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372

Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai 
V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

Kaina $ 5,—, o odiniame įrišime $ 12,— 
Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą: < 
Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, 

N. Y., U. S. A.
nil .LIIlllKHBIliniUS
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ŠĮ SEKMADIENĮ, BIRŽELIO 8 diene, ATIDAROMI PIKNIKAI

mokt^real
PIKNIKŲ - GEGUŽINIŲ ATIDARYMAS 

nados kariniu daliniu lankėsi 
New Yorke ir ten dąlyvavo šau 
dymo varžybose.

KANADOS LIETUVIŲ 
TAUTINĖS SĄJUNGOS

Montrealio Skyriaus V-ba pra 
šo pranešti, kad Š. m. birželio 
mėn. 15 d. (sekmadienį) 10 
vai. Aušros Vartų parapijos 
bažnyčioje, vardadienio proga, 
bus gedulingos pamaldos už 
buv. Lietuvos Respublikos 
Prezidento Antano Smetonos 
vėlę. Visi tautiečiai yra kviečia 
mi dalyvauti pamaldose.

OPEROS SOLISTAS
A. BRAZIS

Sekminių dieną giedojo AV 
bažnyčioje. Prieš tai jis daly
vavo Metropolitan operoje, o 
po to turėjo Plateau salėje kori 
certą. Apie jo koncertą ir 
Metropolitan operą bus para
šyta sekančiame NL nr.

JŪRININKAS 
NATAS BALTRUKONIS

šiomis dienomis lankėsi Mont 
realy ir vėl išplaukė į jūrą.

MŪSŲ I MIRUSIEJI
Gegužės 30 dieną per AV 

bažnyčią palaidotas Andriaus 
Draskinio kūnas. Laidotuvės 
buvo gražios. Bažnyčioje ge
dulingų pamaldų, kurias laike 
visi trys parapijos kunigai, me 
tu, giedojo op. sol. E. Karde
lienė ir specialus trio. Po lai
dotuvių mirusiojo giminių pp. 
Bajorų namuose, V erdu
ne, suruošti laidotuvių daly- 
viems pietūs.

Vlado Zuperkos mirties prie 
žastis, kurią įmonė bandė nu
slėpti, paaiškėjo. Iš Ottawos 
iškviestoji medicinos tyifimų 
komisija konstatavo, kad velio 
nis yra nunuodytas fabriko du

Šį sekmadienį, birželio 8 die 
ną, po pamaldų, apie 3 vai. po 
pietų, atidaromi Montrealio 
lietuvių piknikai - gegužinės, 
kurios ir šiemet vyks toje pa
čioje vietoje, kur vyko ir per
nai: Villę Lasaile, prie Šv. Lau 
ryno upės, sename farmos vais 
medžių sode.

Vykti į piknikų vietą iš 
miesto geriausia Atwater auto 
busu arba Wellington tramva
jum. Iš autobuso ir iš tramva
jaus persėsti į Lasaile auto b u 
są, kuriuo važiuoti ligi p. Ma 
tūlio restorano, esančio Ville 
Lasaile Edarudo ir 6 Avė kam 
pe. Čia persėsti į autobusą, 
kuris eina į Lachinę ir išlipti 
pirmame sustojime, pravažia
vus Golfo lauką. Išlipus iš 
autobuso ir paėjus paupiu apie 
20 žingsnių, sukti į dešinę, į so 
dą, kame ir yra piknikų vieta. 
Ušrašo prašome nejieškoti, nes 
jis neleidžiamas.

Piknikams yra pastatyta me 
dinė šokti platforma, veiks mu
zika, gaima bus gauti gaivinau 
čių gėrimų. Alkoholiniai gėri
mai pardavinėti griežtai už
drausta.

Šiemet už aikštę nuoma pa
kelta ligi 275 doi. Pridėjus šo 
kių aikštės įrengimo išlaidas, 
susidaro jų apie 500. Todėl ir 
iš mielų ankytojų aukiama tai 
įvertinti ir prisidėti bent prie 
išlaidų padengimo: pageidau
jama, kad lankytojai aukotų ne 
mažiau kaip 25 et.

Visi tautiečiai maloniai kvie 
čiami piknikuose lankytis. Nu
matomos ir programos. Gali
ma bus informuoti dėl darbų 
ir susitikti iš kitur, net iš JAV 
atvykstančių žmonių.

PLAČIAU APIE PIKNIKŲ ATIDARYMĄ PRAŠOMA SKAITYTI MONTREALIO KRONIKOJE.

LADY BADEN-POWEL
Birželio 1 d. 3 vai. vaka

ro įvyko Montrealio 
laužas 
gerbti, 
vadė 
Lauže 
skautes reprezentavo „Nerin
gos“ skaučių tuntas. Sesės (8 
poros) pašoko „Blezdingėlę“, 
kuri sukėlė visą audrą ploji
mų. Lady Baden-Powel įteik 
ta „Varvų“ darbo lietuvaitė ir 
adresas, už kurį dėkojam dail. 
J. Akstinui. Tai paliko gilų įs
pūdį pačiai Lady Baden - Po- 
wel, svečiams ir sesėms kana
dietėms.

Savo kalboje Lady Baden- 
-Powel pabrėžė, kad ji pažįsta 
lietuvaites skautes ir puikiai 
prisimena savo viešnagę Lie
tuvoj (1933 metais). Ji džiau 
gėsi, kad lietuvaitės skau 
nežiūrint jų tautos nelaimės, 
pajėgė atsikurti svetimam kraš 
te. Lady Baden-Powel pare 
kė, savo gilų tikėjimą, kad lie
tuvaitės skutės bus laimingos 
Montrealio skaučių šeimoj. Ji 
pažadėjo pasakyti kitų kraštų 
skautėms, kad Montrealy ji 
sutiko organizuotas lietuvai
tes. Lady Baden Powel nuo 
širdžiai dėkojo už dovaną ir 
prašė ieisti jai palikti šią mažą 
lietuvaitę tarptautiniuose skau 
čia namuose — chalet mondial 
— Šveicarijoj.

Tai buvo neužmirštama die
na skaučių gyvenime. Paste
bėtina, kad Lady Baden Po
wel yra vis ta pati savo siela 
jauna ir nekintami, nežiūrint 
jos sunkios amžiaus naštos.

Tuo pačiu „Neringos“ skau
čių tuntas nuoširdžiai dėkoja

skaučių 
Lady Baden-Powel pa- 

Viso pasaulio skaučių 
lanko savo vienetus, 
dalyvavo ir lietuvaites

LANKĖ MONTREALĮ.
p. B. Vaitkūnaitei-Nagienei 
už „Blezdingėlės“ parengimą, 
p. R. Lapinui už muziką ir p. 
V. Vaičiūnaitei sutikusiai šok
ti papildant reikiamą šokėjų 
skaičių. I. L.

„NERINGOS“ SKAUČIŲ 
TUNTO STOVYKLA 

įvyks nuo 27. 6. 52 iki 6. 7. 
52 St. Emile de Montcalm, 
Lawrentien kalnuose (toj pa
čioj vietoj, kaip pernai). Visos 
paukštytės, skautės, jūros skau 
tės, vyr. skautės ir mergaitės 
nuo 7 iki 17 metų, norinčios 
šią vasarą stovyklauti, užsire
gistruoja ir sumoka stovyklos 
mokestį 10 dol. iki 22. 6. 52. 
Užsiregistruoti galima pas sa
vo vienetų vadovus, tuntinin- 
kę ar kepelioną tėvą K. Pečkį.

Prieš dvejus metus stovyk
lavo 8 skautės, prieš metus 13, 
o šiemet — tikiu sotvyklaus 
visas tuntas. Šiuo kartu aš 
ypatingai kreipiuosi į tėvus ir 1 
nuoširdžiai prašau sudaryti ' 
mergaitėms sąlygas dalyvauti 
šioj stovykloj. Aš nemanau, 
kad čia reikėtų aiškinti, ką reiš 
kia ir ką duoda mergaitei sto 
vykią — tyras oras, gamta, gy
venimas palapinėj po tyru dan 
gum.

Vadovės yra pasiryžusios 
Jūsų dukras prižiūrėti ir glo
boti, „Neringos“ skaučių turė
tas pasirūpins kelionės išlai
dom, taigi, leiskit savo dūktom 
sustiprėti skautiška dvasia, pa 
justi ir išgyventi skautybes 
grožį.

Sktn. L Lukoševičienė, 
„Neringos“ sKaučių tunto 

tuntininkė.

LANKĖSI NL 
REDAKCIJOJE.

Iš JAV lanKėsi „NL“ 
dakcijoje p. Motuzas, p. Kent 
ir daii. Janusas, kurie buvo at jų. Todėl V. Zuperkos našlei, 
vykę į Montrealį su p. Motuzu p. Zuperkienei, įmonė turi mo- 
drauge.

Iš Hamiltono lankėsi spau
dos kiosko savininkas p. Plei- 
nys ir Hamiltono kioskui pa
ėmė kaikurių knygų.

Iš Hyacinte lenkėsi Albinas 
Ruzgas, su montrealiečiu Alek 
su Kasaičiu. Jie abu,prisipirko 
knygų ir užsisakė dar gausimų.

Atsilenkė iš Brazilijos Ka- 
nadon persikėlęs inžinierius 
Petras Slėnis, kuris Montre
aly turi savo artimųjų. Drau 
ge iš Toronto lankėsi pulk, 
inž. Katche.

LANKĖSI NEW YORKE.
P. Paukštaitis, jun., su Ka-

X.... xxzzxrxx:

re-

keti pensiją ligi jos gyvenimo 
galo.

SERGANTIEJI
Visuomenininke Marija 

lauskaitė, sunikai sirgusi 
has savaites, jau taisosi, 
go ir p Aliašuskienė, bet jau 
pasveiko. M. Šarskienei pada
ryta operacija. Kurį laiką ne- 
sveikavo pp. Kriaučeliūnų šei
ma.

Ar- 
ke- 
Sir-

STREIKAI
IR REIKALAVIMAI

Kelios savaitės kai streikuo-
6.000 Dominion Textiles

Coca Cola darbi-
XX )

PAJIEŠKAU
vedusių lietuvių, kurių moteris 
nedirba šapoje ii galėtų pada- 
bot mano vaiką ir pagaminti 
valgyti, arba senyvos moters. 
Už tai galėtų gyventi už dyką 
ir naudotis visais stubos pato
gumais. Antrašas: K. Blynas, ištekėjo už ukrainiečio. 
4565 St. Zotique St., Telefo

nas: GR 5091, Montreal.

LIETUVIŠKAS TAXI 
mielai patarnaus saro tautie
čiams. Vestuvėms ir laidotu
vėms nuolaida. Namų telef.: 
Victoria 2983. Skambinti po 
6 vai. vak. 23-5

VAIKŲ DARŽELIS 
atidaromas „NL“ kaimynystė
je. Teirautis telefonu: HE 
3119.

P. SALCUNS 
TAISAU BATUS 
Priimu kasdien ir 

kiekvienu laiku.
82 nr. 7 Ave., Ville Lasaile. 

Tel. HE 1772.

SVEČIAI IŠ KITUR
Pas „NL“ skaitytoją p. Sta

sį Baltauską lankėsi iš New 
Yorko b. Lietuvos jūrininkas 
Vyt. Katinas. Pas T. Kapačins 
kienę su dukra Anele lankėsi 
iš Čikagos Augustinas Kapa- 
činskas, kuris užsiprenumera
vo „NL“.

BUV. KAUNO VYR. 
RABINAS

Efraim Ošeris, dabar gyvenąs 
Montrealy, parašė knygą apie 
nacių siautėjimą Lietuvoje — 
„The Destruction of Lithua
nia“ vardu.

ŪKINĖ STAIGMENA 
E. SALALYTEI

Birželio 4 d. pas pp. Marizi 
kus p. Elenai Salalytei drau- 
iės suruošė ūkinę staigmeną, 
angišl.ai vadinamą Kitchen so 
wer, kurios metu p. Salalytė 
apdovanota visais virtuvei rei
kalingais indais ir priemonė
mis.

KLB-LOKo POSĖDIS

BUV. APSAUGOS MINIS
TERS — MŪRININKAS.
Buvęs nepriklausomos Esti

jos krašto apsaugos mimsteris 
g dabar dirba 

Toronte kaip mūrininkas. Spau 
„Šiuo metu 

ją atidarė Olandijos šioje pasaulio dalyje yra daug 
generolų be armijų, buvusių 
diplomatų ir ministerių, tokių 
kaip aš. Jie slankioja aplinkui 
be užsiėmimo. Jeigu kiekvie
nas iš jų taptų geru mūrinin
ku, jie dar galėtų būti naudin
gais žmonijai“.. J. J. J.

ĮDOMI PASKAITA.
Toronto Teisininkų d-ja su

ruošė D-ro Anyso paskaitą te
ma: „VLIK“ o ii Diplomatijos 
santykių nagrinėjimas teisiniu 
požiūriu“.

D-ras Anysas savo paskaito
je labai plačiai išnagrinėjo šį 
svarbų lietuviams klausimą is
toriniu, konstituciniu ir tarp
tautinės teisės požiūriu, 
rinėjimas viso komplekso buvo 
kruopštus ir tiek platus, kad 
paskaita buvo skaitoma dali
mis.

Prelegentas padarytų nau
dingą lietuviams patarnavimą, 
atspausdinęs paskaitos turinį 
periodinėje spaudoje ar išlei
dęs ją atskiru leidiniu. Tas žy 
miai prablaivintų spaudoje pas 
kritimais mėnesiais pasireišku
sią polemiką ir pristabdytų gal 
kai kurių „teisininkų“ norą ra
šyti įvairius atvirus laiškus.

Teko patirti, kad D-ras Any 
sas numato paruošti nagrinėji
mą aktualaus Mažosios Lietu
vos klausimo. Dalyvis.

28 TAUTŲ PREKYBOS 
PRAMONES PARODA 
Pirmadienį, birželio 2 d.

N. E. parodos aikštėje buvo 
daryta 5-toji Kanados tarptau- Johanu Holberg 
tinė Ppekybos ir pramonės pa- T \
rodą, didžiausioji tos rūšies pa dai jis pareiškė: 
šaulyje.
ministeris Dr. Vau. Den Brink 
ir trumpą kalbą pasakė Kana
dos gynybos piodukcijos 
nisteris Mr. C. D. Howe.

Paroda tęsis lū dienų, 
čiąjai publikai ji atidaryta 
čiadienį, birž. 4 d., šeštadienį, 
birželio 7 dieną ir trečia
dienį, i 1 dieną. Kitomis 
dienomis tik prekybininkai, ku 
rių atsilankymas iš 60 valsty
bių numatytas, ii spaudos ats 
tovai įsileidžiami.

i Vienas iš pagrindinių paro
dos tikslų yra parodyti pasau
liui Kanados eksportinius ga
minius ir žaliavas. Šiemet pa
rodoje dalyvauja 28 valstybės 
su savo eksponatais.

Vokietija, dai neseniai pra
laimėjusi pasauinį karą, pa
tiekė tiek daug eksponatų, kad 
stovi 4-toje vietoje po Kana
dos, USA ir Anglijos.

Einant iš pastato į pastatą, 
per visų rasių įvairiomis kal
bomis šnekančių svečių ir lan
kytojų 
ar dar 
renine 
lyvaus 
su savo žemės žaliavomis ir sa 
vo žmonių darbo vaisiais?

Jonas J. Juškaitis.

ir

ja 
darbininkai, 
ninkai taip pat pareiškė kom
panijai reikalavimų, kurie per 
duoti taikomajai komisijai.

LIESCNAIT1S VYTAS
įstojo į Drafstmen institutą 
pradėjo mokslą.

PONŲ ŽIŽIŪNŲ DUKTĖ
Buvo 

šaunios vestuves, kuriose daly 
vavo daug žmonių.

PONŲ RASIMAVIČIŲ 
20-ties metų vedybinės sukak 
tuvės iškilmingai atšvęstos 
V erdune Bowling Academy 
salėse, kur dalyvavo apie 200 
asmenų. Sukaktuvininkai ga- 

ivo daug sveikinimų ir dovanų. 
Baliuje šokiams grojo pp. La 
pinų orkestras. Balių paįvai
rino iš Waterburio atvykusi 
Bronė Lucas, kuri padainavo 
>„Kur bakūžė samanota“ ir 
„Pamylėjau vakar“. > Vaišės 
buvo labai šaunios ir geros nuo 
taikos.

Staigmeną organizavo pp. 
Mačioniai, pp. Petroniai ir kiti 
kaimynai. Iš Waterburio į iš 
kilmę buvo atvykę Stasys Lu
cas su žmona Brone, p. Rasima 
vičienė su seseria p. Jonatitie- 
ne ir M. Laureckienė. Ameri
kiečiai lankė savo gimines, pa 
žįstamus Montrealy, Verdune

REIKALINGA tvarkinga 
mergaitė, geruose narnose, pa-- 
geidaujama mėgstanti vaikus, jr Ville Lasaile (p. Astravą ir

Teirautis tel. WA 2512. kt.).

IR

C. 
ati

mi-

Pla 
tre-

Nag-

ir tu 
Buvo 
visus

KANADOS KARYS
lietuvis Vytas Jukonis šiomis 
dienomis lankėsi pas tėvus 
Montrealy.

LIETUVIŠKI FILMAI 
MONTREALY

buvo rodomi tris dienas 
rėjo gražų pasisekimą, 
tautiečių, kurie aplankė
tris seansus, nes norėjo geriau 
filmus pamatyti. Vieni filmai 
buvo palydėti lietuviškos mu
zikos, kiti dainavimo — K. 
Petrausko, A. Sodeikos, V. Jo 
nuškaites, įkalbėti arba įdainuo 
ti J. Petrausko. Lietuvos gy
venimas parodytas faktų švie
soje. Be paradų ir iškilmių, 
buyo parodytas ir kaimo gy
venimas.

P. Motuzas gražiai filmus 
aiškino. Lankiusieji filmus, 
kiek girdėti, jais labai paten
kinti. Vieniems jie atnaujino 
tėvynės vaizdus, kiti save pa
matė prieš keliolika metų nu
trauktus, treti, kaip jaunimas, 
visai naujai Lietuvą matė, tar-

šaukiatnas šį penktadienį, bir- turn aplankė ją ekskursijoje, 
želio o dieną 8 vai. vakaro.

PADĖKA.
Andriui Draskiniui mirus, 

mums sunkioje valandoje pa- 
reiškusiems užuojautas ir pa- 
lydėjsiems į kapines, nuošir
džiai dėkojame: klebonui kun. 
Kubiliui, kun. Vilkaičiui, kun. 
Pečkiui, p. Kardelienei už gra
žiai pagiedotas giesmes ir vi
siems artimiems bei pažįsta
miems.

Nuliūdę:
Janina Draskinienė, Bajorai, 

Daugėlai, Linkonai ir 
Cernyšovas.

P. Motuzui už atsilankymą 
su filmais Montrealy priklauso 
mūsų didelė ir nuoširdi pa
dėka. Visiems patariame tuos 
filmus pamatyti. P. K. Motu
zą galima pasiekti šiuo adresu: 
Mr. K. Motuzas, 107-33, 117th 
St., .Richmond Hill 19, N. Y., 1 
USA.

KLB KRAŠTO TARYBOS 
RINKIMUS

Montrealy vykdė . pirm. p. La
pinas, nariai — A. Matulis, p. 
Staškevičius, p. Pakulis, M. 
Juodviršis, j. Parojus, O. Stan 
kūnaitė ir p. Šinielaitis.

| Duodame ir kreditan

PARAMOUNT JEWELLERS
j, 363 oT. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 Į

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI
be nuo šimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

@ CYMA g LONGINES 
g BULOVĄ 3 OMEGA 
Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus. 

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAIS1 MAS

. T .............•»-....... ' ™ M ---------- U................

minias, kyla klausimas, 
toli ta diena, kada suve- 
Lietuvos Respublika da 
tarptautinėse parodose

DĖMESIO!
Norintiems pirkti arba parduoti namus, krautuves, res- 
tauranus ir tt., mielai tarpininkauju. Nemokamai sutei
kiu įvairias informacijas, paiūpinu tinkamomis sąlygo

mis paskolas.
Mes turime namų pardavimui įvairiomis kainomis ir 
daugiausiai lietuvių mėgstamuose rajonuose bei g-vėse.

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.: WA 2646; WA 2647; WA 2648
R. TESLIA REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
57S Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės perlei
dimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos (darbo, bu
to garantijos), pilietybės, paskolų parūpinimo, civilinės 
metrikacijos ir kiti reikalai. — Atstovavimas Įstaigose. 
— Dokumentų patvirtinti vertimai, nuorašai ir foto
kopijos. — Visokeriopos informacijos. — Lietuvių in
teresus gina prityrę specialistai, studijavę Amerikos ir 
Europos universitetuose.
UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUSKAiTiS
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

ŽYMUS SVEČIAS IŠ AMERIKOS
Visą savaitgalį Montrealy vie 
šėjo inž. Br. Budginas, vienas 
iš 
ir 
ir

jis viešėjo pas pp.Kibirkščius), 
gerb. svečias išvyko į Toronto, 
o iš ten per Windsolą ir Det
roitą vyksta Į Čikagą, kame pa 
stoviai apsigyvens. Malonu p. 
Budginui palinkėti jo darbuose 
sėkmės.

pirmųjų atvykęs Amerikon 
prieš penkis metus aplankęs 
Kanados lietuvių kolonijas.

B. Budginas okupacijų metu 
buvo aktingas pogrindžio vei
kėjas, už ką okupantų nacių bu 
vo kalinamas VoKietijos konc- 
lageriuose. Laimei karas pa
sibaigė anksčiau negu jo bylos 
tardymas ir amerikonai jį su 
eile kitų veikėjų išleisvino. JA 
V jis Įsijungė į aktingą kovą 
su Lietuvos okupaciją palaikau 
čiais vad. „pregresyviaisiais“, 
kurie jį vieną kartą kurijozišku 
būdu išrinko savu susirinkimo 
pirmininku ir tas susirinkimas 
pasisakė prieš komunistųagresi 
ją, prieš Lietuves okupaciją ir 
tt. Paskui p. Buctginas buvo pa 
imtas į jAV kariuomenę, iš 
kurios tiktai dabar išėjo. Nau
dodamasis paskutinėmis atos
togomis, p. Budginas yra jau 
apvažiavęs didelį Amerikos vie 
tovių kieki ir dabar lankosi Ka 
nadoje. Montrealy būdamas, 
p. Budginas aplankė p. Motu
zo rodomus lietuviškus filmus, priima pareiškimus naujam fab 
buvo ap. sol. A. Brazio kon
certe ir lankėsi „NL“ redakei 
joje (jis yra „NL“ prenumera
torius ). Iš Montreaio, (kame

„PRISIEKĘS“ 
ŽUKLAUTOJAS

p. A. Matulis žūklauja labai 
sėkmingai — pagauna daug 
ir didelės žuvies Nereta, kad 
jis pagauna 20 svarų žuvį. 
Mat, kiekvienam užsiėmimui 
reikia „ekspiirianso“.

JONAS JURGUTIS
įsigijo naują Piimuth automo
bilį ir pradėjo verstis taxi prak 
tika. Automobilis labai tinka 
iškilmėms — vestuvėms, laido 
tuvėms ir tt. Vestuvininkams 
bei laidotuvininkams daroma 
nuolaida. Kreiptis po 6 vai.. 
tel.: VI 2983 arua į stovėjimo 
vietą DE: 8451. Tautiečiai, 
atsiminkite savo taksininką.

CANADAIR CO

riko komplektavimui darbinin
kais, bet tas darbas numatomas 
tiktai po mėnesio. Specialistai 
priimami ir dabar.
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