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Dideli bombardavimai Korėjoje VLIKas konsolidacijos kely
NEW YORKO BENDRA DARBIO ŽINIOS

Dvejų metų Korėjos karo 
sukaktuvėms pažymėti ir veiks 
mingiau paveikti sovietus, 
Jungtinių Tautu Organizaci 
jos jėgos
SUBOMBARDAVO SOVIE
TŲ ELEKTROS JĖGAINES, jo 
kurios yra ant Jalu upės, ski 
riančios Korėją nuo Mandžiū- 
rijos. Subombarduotoji Sui- 
hu jėgainė yra ketvirta savo 
dydžiu visame pašalyje. Ją pa
statė japonai, kai bandė įsi
viešpatauti Mandžiuke. Yra 
žinių, kad šių jėgainių subom- 
bardavimas labai stipriai pa
lies Korėjos, Kinijos, Mandžiū 
rijos ir net Sovietų Rusijos in 
teresus. Todėl dėl šio bombar
davimo kilo didelis susijaudini 
mas, ypač angluose, kurie ypač 
bijo, kad dėl to nekiltų Tre
čiasis pasaulinis karas.

Yra pagrindo teigti, kad da 
bar dėl šių bombardavimų ka
ras dar nekils. Bet
KALBOS APIE KARA VIS 

GARSIAU KALBAMOS.
Jos jau beveik nustebė kal

bas apie taiką. Įspūdis aiškus: 
kalba apie taiką, bet ruošiasi 
karui. Taip sovietų šnipas, 
stipriau kas (Maskva) kalba 
ape taiką, juo stipriau ruošiasi 
karu. Taip sovietų šnipas, 
Stokholmo byloje, Enbom, 
duodamas parodymus apie tai, 
kaip jis šnipinėjo Švedijoje Ru 
sijos naudai, nurodė, kad Mask 
va didžiausį dėmesį sutelkė į 
Švediją, nes
RUSIJA RUOŠIASI PULTI 
VAKARUS PER ŠVEDIJĄ,

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA 
pusę mėnesio kelionės preki
niuose vagonuose, išmirė, o dar 
daugiau išmirė katorginėje 
vergų darbo stovykloje. Šiuos 
faktus dabar skelbia viso 
šaulio radijas.

Savaime aišku, kad galų 
le sprogs gi ši vergų darbo 
tilija. ~~ 
lės.

ARTIMIAUSI SOVIETŲ 
TIKSLAI

Apimti Kolos pusiasalį, šiau 
rinę Suomiją, šiaurinę Švediją 
ir šiaurinę Norvegiją. Tokių 
planų buvimas paaiškėjo dar

KARAS,
ARBA NIEKADOS“.
Vakarų karinis stiprėjimas 
ypač Vokietijos prisidėjimas 
prie Vakaru, verčia Sovietus 
apsispręsti uz alternatyvą: „da 
bar — arba niekuomet“. Tam 
tikslui paskubomis ginkluoja- 

tikra spraga, mi satelitai ir atsidėjus stipri
namas paruoštų žygiui 175 di 
vizijų kovingumas. Rusams 
ypač didelį patogumą sudaro, 
„Times“ nuomone, tai, kad Va 
karai stambias pajėgas turi lai 
kyti Korėjos fronte. Sovie
tams būtų labai patogu Kiniją 
įvelti į karą su Vakarais. To
dėl esą laibai svarbu, ką paro
dys šie ir sekantieji po jų me
tai.

Šveicarų „Natjionalzeitung'’ 
samprotauja, kad tuo atveju, 
jei laimėtų Eisenhoweris, lai 

įtakingų spaudos organų many JAV užs. politikoj vėl lemia-

iliuzijų: Maskva puls, ir pra
sidės karas, nes Amerika ir 
Europa ginsis neabejotinai.

Nauji JAV žygiai padaryti 
po to, kai galutinai įsitikinta, 

taiką išlaikyti nuolaidomis 
neįmanoma. Todėl ji dar bus 
bandoma išlaikyti ginkluotume 
pagalba.
KORĖJOJE KOMUNISTAI 

NESUTARIAMI.
Iš visko matyti, kad Korėjos 

ir Kinijos komunistams taiky
tis neleidžia Maskva, kuri ne 
tiktai palaiko šį karą, bet kuri 
mielai pageidautų, kad JTO 
jėgos įklimptų Kinijoje. Tai 
didžioji Stalino svajonė.

Dėl to, kad Korėjos komu
nistai nesutariami, JTO vado
vybė nutraukė derybas, kurios 
prie taikos neveda ir tiktai su 
daro galimybes jiems atsigink- 
luoti. Derybos, žinoma, bus 
dar tęsiamos, nes komunistai 
jų prašo.

Tiesa, jie tebetvirtina nesą
mones, kad JTO jėgos vedan
čios bakterinį karą. Bet jų 
neva įrodymus, paskelbtus ko
munistinėje spaudoje,

NUGINČIJO TRYS KANA
DOS MOKSLININKAI, 

įrodę, kad tų laikraščių nuot
raukose yra žiogai, musės ir 
uodai, kurie jokių ligų nepla
tina. Todėl perdaug jau aiš
kios komunistų platinamos pra 
simanymų nesąmonės.

Didelį nemalonumą Rusijai 
sudaro labai tvirtai ir rimtai pa zette de Lausanne“. Šių abiejų 
statytas

pa

d^- 
bas 

Taip ilgai tęstis nega-

Rusų-Suomių pirmojo žiemos 
karo metu. Apie juos plačiau 
išsišnekėjo per 1-ją bolšev. oku 
paciją Estijoje buv. estų žemės 
ūkio komisaro pavadt. A. Majr- 
landas, paaiškinęs, kad tie’k 
šiaurinė Suomija, ypač Petsa- 
mo sritis, tiek visa šiaurinė 
Skandinavija yra reikalingos 
Sovietų saugumui. Tam ir kilo 
minimasis karas, nes tos sritys 
kaip tik turi Sov. Sąjungai di 
dėlę strateginę, politinę ir eko
nominę reikšmę.

Sovietų strateginis uždavi
nys — prasimušti iki siaurės 
Atlanto ir ten įsteigti sovieti
nes laivyno bazes. Ypač daug 
jis kaioejo apie Narviką.

JEI BUS
TAI TIK „DABAR —

Sovietai savo spaudimui ir 
terorizavimui stengiasi išnau
doti ypač tą momentą, kaip bus 
renkamas naujas JAV prezi
dentas ir vyr. JAV vadovybės 
faktiniame tęstinume susida
rys lyg ir tam
Tačiau nepaisant to, kaip pra
neša „N. Y. Times“, Trumam 
vis tiek yra optimistiškai nusi
teikęs : „šiemet vasarą nekils jo 
kio karo”, pareiškė jis birže
lio pradžioj spaudai. Jeigu to
kia karo grėsmė būtų reali, tai 
jis neleistų nė savo dukters 
Margaritos į užplanuotą kelio 
nę po Europą.

Tačiau kitaip į tą reikalą 
žiūri karinis anglų „Times“ ap 
žvalgininkas ir šveicarų „Ga-

ll'

šiaurinę Suomiją ir šiaurinę 
Norvegiją. Enbomo žiniomis 
ir įsitikinimu Rusijos puolimo 
ilgai nereiks laukti. Rusija ap
siginklavusi iki dantų; dabai 
įginkluoja ^satelitui ir rytinę 
Vokietiją, kur sudaromos, pa
gal vokišką būdą, iš senų žmo
nių darbo kolonos, o iš jauni
mo — smogiamosios kariuo
menės dalys, kurių vadais pa
skirti nacių karininkai, nacių 
partijos nariai, tų pačių nacfū 
mundierių rankovėse nuardę 
hakenkroicus ir išsiuvę raudo
nas penkiakampes žvaigždes.

Jeigu Jalu upės jėgainių 
bombardavimą vieni laiko ga 
limu iššaukimu karan, tai kiti

ACHESONO LANKYMAS! 
BERLYNE IR VIENOJE

LAIKO DEMONSTRACIJA 
prieš Maskvą. O kadanįj. JAV 
pabrėžtinai teigia, kad užpuo
limas Berlyno ir Vienos bus ly 
gus karo paskelbimui, tai iš 
to daromos išvados, kad Ame
rika jau neturi jokių dėl karo

RUSIJOS DIKTATŪROS 
NAUDOJAMOS VERGŲ 
DARBO AIŠKINIMAS.

Paskutiniu metu davė paro
dymus rumunai, o dabar duoda 
parodymus lietuviai. JTO su
daryti vregų darįio panaudoji
mo tyrinėjimo komisijai paro
dymus davė jau V. Sidzikaus
kas, dr. Trimakas ir Dr. M. De 
venis.

Kaip visiems lietuviams ge 
rai žinoma, dr. M. Devenis 
1940 m. buvo Lietuvoje, 1941 
m. birželio 15 d. jis buvo su
imtas be jokio kaltinimo ir iš
vežtas į Pečioros upės žiotis, 
kur buvo vergų darbo stovyk- 
la-kacetas. Tin jis bfcvo kan
kinamas priverčiamaisiais dar
bais, badu, šalčiu, ligi JAV 
valdžiai 1942 m. pareikalavo 
jį, kaip JAV pilietį, išduoti 
jai, kaip sąjunginei valstybei. 
Taip dr. M. Devenis atsirado 
Amerikoje, kur ir dabar gy
vena. Bet, jo pasakojimu, dau 
gelis žmonių per daugiau kaip

mu, 1952 m. stovi tikrai su di- mą vaidmenį vaidintų Dulles, 
dėlių ir neaiškiu klaustuku, ką šiuo metu pasitraukęs iš akty 
jie duos: taiką ar karą. Britų vių pareigų. Neabejojama, 
vyriausybės nuomone, karo pa kad Eisenhoweris, kuriam 
vojus sumažėjęs, nes pereitais ypač gerai pažįstami Europos 
metais gerokai padidėjusios Va reikalai, veikiai įsivėlęs į akty- 
karii pajėgos, nors, iš kitos pu via rinkiminę propagandą, 
sės, ir „Times“ pripažįsta, kad duos svarbiausius savo užs. po 
jei Sovietai neišnaudos dabai- litikos apmatus. Jau dabar jis 
tinės jiems palankios situaci- reiškia nuomonę, kad jam 
jos, — pulti Vakarus, — tai „svarbiausia išsaugoti taiką“, 
kita tokia jiems proga vargu Jei reikės — dėl to jis neatsi- 
kada nors ar susidarys ateity, sakys susitikti net ir su pačiu 
Nors šiuo metu rusai stengiasi Stalinu. Tačiau jei būtų paa-u 
pavyti kitus kraštus ekonomiš kotą Vak. Europa, tai ir Ameri 
kai, tačiau vis tiek galvoja, jog kai susidarytų neapsaukomai 
karas yra neišvengiamas ir didelė tiesioginė grėsmė, pa- 
anksčiau ar vėliau turės įvykti, žymi „N. Ziur. Zeitung“.

Kaip Britai su kūrė Sov-ty pranašumą ore
Kai neseniai Churchillis par 

lamente paskelbė, kad britai 
yra pasiryžę kiek galėdami grei 
čiau pravesti masinę pačių to
buliausių lėktuvų įjamybą, vi
sas pasaulis nustebo: vadinasi, 
tiesa, jog Sovietai pralenkė Va 
karus ir aviacijoj. „Die Welt
woche“ dėl to visą kaltę ver-

taip pat nieko nemokėdami už 
tos rūšies patentą, tuos 25 mo
torus įsidėjo ne į 25 savo lėk
tuvus, kaip naiviai galvojo bri 
tai, bet, įsitikinę jų vertingu
mu, pravedė tokią masing jų 
gamybą, su kuria negali pasau
lyje lygintis nė vienas kitas
kraštas, nebent vienos JAV.

Po to, kai rašiau paskutinę 
korespondenciją, praėjo jau Ke 
lios savaitės, ir lietuviškuose 
reikaluose įvyko tūlų permai
nų. Norėčiau pasakyti — per
mainų gerojon pusėn, bet, tu
rėdamas jau daug nesėkmingų 
pavyzdžių, atsargumo deliai 
pasakysiu: kol kas vykstančių 
gerojon pusėn. Bet ir tai turiu 
aptarti: nenoriu dėtis pranašu 
ir greičiau linkęs dar gerokai 
išlaukti net ir dėl ligšiolinės 
sėkmės, kurios kryptis — kon 
solidacija.
Paskutiniu laiku lietuviškieji 
reikalai taip atrodo.

VLIKo sektoriuje.
Prof. K. Zaikauskas, kiek 

spėjau sugraibyti žinių, tęsia 
Vykdomosios Tarybos sudary
mą.

Čikagoje jis plačiai konre- 
ravęs su ALTO valdybos vi
sais nariais. Kol kas bent iy- 
mesnių nuomonių skirtumų ne 
buvę.

Čia, New Yorke, p. Žalkaus 
kas plačiai išsikalbėjo su visų 
VLIKą sudarančių grupių va
dovaujančiais asmenimis, su 
kuriais radęs sutarimą.

Kas ypač svarbu, plačiai iš 
siaiškinęįs, su Lietuvos įga
liotu ministeriu Pov. Žadei
kių, kuris, beje, birželio 19 d. 
išvyko į Londoną. Turimo
mis žiniomis, p. Zaikauskas 
daugiausia aiškinęsis VLIKo 
bendradarbiavimo su Diploma
tais principus ir konkrečius 
klausimus, dėl kurių ligšiol ne 
buvo randama bendra kalba. 
Šis,vienas svari'bausių naujojo 
VT pirmininko uždavinių, kol 
kas lieka dar be tūlo aiškumo, 
nes tai pareisią nuo to, kaip 
pasiseks visa tai suderinti su 
grupių nuomonėmis. Reikia 
pabrėžti, kad tai „vienas ant 
susitarimo tako stovinčių ak
menų’’, kurio ligšiol niekam 
dar nepasisekė pašalinti. Teks 
dar palaukti, kol klausimas pa 
aiškės. Dabar galima konsta 
tuoti tiktai tai, kad p. Zai
kauskas aiškiai sužinojęs Dip 
lomatų nuomonę ir pagrindi
nius susitarimo principus, ku 
riii dalis jau žinoma iš p. Ža- 
deikio pasiakymų „Nepriklau
somoje Lietuvoje“.

Kas jau yra paaiškėję, tai 
tas faktas, kuris pagal sugesti 
jas iš VLIKo pirmininko ir tu 
rimas Tautos Fondo vedejo ži
nias apie finansines gahmyues, 
Vykdomoji Taryba nusistaty
ta sudaryti iš 3 asmenų: pirm. 
K. Žalkauskas, užsienių reikalų 
vadovas — kuris nors diploma
tas, pirleidžiama — p. Bačkis, 
nes jis gyvena Paryžiuje, kur 
tikimasi perkelti ir VT. Ir,

Naujasis VLIKo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas 
Prof. K. Žalkauskas.

kas svarbiausia, diplomatas su 
darytų tiesiogį Diplomatų ry
šį su VLIKu. Bet galutinai 
šis klausimas paaiškės tiktai po 
Diplomatų konferencijos Lon 
done ir, galimas daiktas, jų ap 
silankymo VLIKe, kas esą ne 
oficialiai numatyta. Trečiuoju 
nariu — M LT atst. p. Brakas. 
Kadangi užs. reik. vad. butų 
KD, tai Tautin. būtų VT rei
kalų vedėjas ,o prof. Kanrns- 
kas — Tautos Fondo, jeigu 
jam tiktai leis sveikata.

Atrodo, kad p. Žalkauskas iš 
Londono lauks žinių New Yor 
ke, nes jeigu eventualiai, pasi
rodytų Diplomatų kitokia nuo 
monė, negu ta, kuri prileidžia
mai aptarta su p. Žadeikių, tai 
jis bandys dar čia pajieškoti 
kitokių išeįčių ir, jų neradęs, 
į Europą neišvyks. Tat ir su
silaikysime šiame punkte. Pa
lauksime.

LPG sektoriuje.
Kiek pradžioje LE LPG dar 

bo perspektyvos buvo aiškios, 
tiek jos dabar lyg ir niauks
tosi. Ji susivaržiusi. Dėl to 
tūloms galvoms susidaro prie
žastis tuščiai, kaip visada, ple 
pėti, ypač kai' nėra galimybių 
puolamiems gintis.

LPG roušia darbus, kurie 
apima svarbias sritis, yp^č — 
Lietuvos sienų klausimu. Tai 
be galo svarbus ir nepaprastai 
p$sak|ngaą uždaviny^ kuris 
reikia išpildyti visu rimtu 
moksliškumu ir pamatuotumu.
AL Bendruomenės kūrimasis 
deja, vyksta gana netvarkin
gai, be aiškesnių gairių ir ne
silaikant PLB nuostatų. Bet 
Amerika kitokias turi sąlygas 
ir pagal jas formuojasi. Pa
lauksime dar ir pamatysime, 
kas iš to išeis. ' Jūsų kor.

KA REIŠKIA RUSIJOS PIRATAVIMAS BALTIJOJE?
„Newsletter“ paaiškina, ką 

turi reikšti, kad Sovietų avia
toriai oal. 29 d. taip piratiškai 
užpuolė pakeliui į Berlyną 
prancūzų transportinį lėktu
vą. Bolševikams tai ne pirmie
na. 194J m. birželio 14 d. du 
Sovietų lakūnai panašiu būdu 
numušė Suomių aero b-vei pri 
klausiusį keleivinį lėktuvą „Ka 
levą“, kuris, pakilus iš Talino 
ir normaliu keliu toliau skri
dęs į Helsinkį, bolševikų buvo 
užpultas viršum Suomių įlan
kos. užpuolimas buvo aiškiai 
matyti iš Estijos pakraščių. 
Kai tik jo įgula su keleiviais 
paskendo, greit iš vandens iš 
niro pora sovietinių povand. 
laivų, kūne surankiojo nespė
jusius paskęsti bagažo likučius, 
matyti, rusams turėjusius ne
paprastą svarbą. Vėlesni ty
rinėjimai parodė, kad minimuo 
j u lėktuvu buvo gabenamas 
diplomatinis paštas iš Rygos,

Maskvos ir kitur į Helsinkį. 
Sovietams svarbu buvo jį gau
ti bet Kuria kaina. Panašiu bū 
du 1939 m. gruodžio 10 d., 
nors ir tebekaliojant tarp Sov. 
Sąjungos ir atskrių Pabaltijo 
valstybių sudarytam „draugys 
tęs ir bendros pagalbus pak
tui“, be jokio Įspėjimo buvo pa 
skandintas Estų pasienio lai
vas „Kassari“, taip pat sušau 
dytos gelbstimosios valtys. To 
kį pat piratišką žygį bolševi
kai atliko ir 1950 m., netoli 
Liepojos, numušdami JAV lėk 
tuvą.

— Olandijos parlamento rin 
kimus laimėjo socialistai, ant
rą vietą — KD, o komunistai 
neteko 25 % balsų ir atstovų.

— JAV ruošiasi atominės 
energijos pagalba gamniti 
elektros energiją.

— JAV leista gaminti spal
vinė teevizija.

čia britams. O buvo taip: nie- Ir tos gamybos vaisiai vei- 
ko pikto negalvodama, tuome- kiai pasirodė — viršum Ke
tinė britų vyriausybė 1947 m. rėjos išdygo sovietinis MIG- 
pardavė Sovietams „tik 25“ >15, vienentelis tegalįs lygintis 
Rolls-Royce fabrikų pagamin- su JAV lėktuvais. Numušus 
tas vad. „Nene-turbinas“. Kai kelis sovietinius, paaiškėjo, kad 
tas veiksmas paaiškėjo viešu- jų motorai yra tokie pat, kaip 
mai, kilo baisiausias triukš- britų vad. Nene-turbinos. Ne 
mas, deja, niekas negalėjo nie beliko nieko kito, kaip pasivy- 
ko padaryti, nes jau buvo per ti bent tą pranašumą, kokį ko
vėtu. Sovietai, priešingai bet kybiškai turi JAV ir Sovietai, 
kokiems teisės nuostatams, Todėl britai užplanavo garniu-

Vajus „N. L?4 būstinei
P. Vladas Janušauskas yra lerių, jis pasakė: „Anglijoje 

pareigingas naujas Kanados gyvendamas, aš taip pat dė- 
lietuvis, neseniai atvykęs iš jausi prie savo tautos darbų ir 
Anglijos. Anglijoje būdamas, pirkau Didžiosios Britanijos lie 
jis kurį laiką, ligi išvykstant į tuvių namų šėrų. Turiu pirk 
Kanadą, bendradarbiavo su di ti ir „Nepriklausomos Lietu- 
deliu spaudos bičiuliu p. Janu- vos“ šėrų". Tokiu būdu, Sp. 
laičiu ir platino „Nepriklauso- B-vė „NL“ mielai registruoja 
mą Lietuvą“. Jis yra spaudos naują akcininką, bendrovei įtei 
draugas ir Kanadoje. Įteikda- kusį ............................. $ 10,00.
mas Spaudos Bendrovei „Ne- Didelis ir nuoširdus ačiū, 
priklausoma Lietuva“ 10 do- „N L“.

ti ne tik naikintvus, bet ir ne- mo bombonešius „Convan“ 
mažą kiekį tol. skridimo born B-36 D, kurie veikia 15 km 
boneŠlų ir lėktuvų, specialiai akštyje ir praktiškai yra mini- 
skirtų naikinti pov. laivams, mųjų pabūklų nepasiekiami, 
nes, pasriodo, kad čia Sovie- Elektroniniai pabūklai faktiš- 
tai, padedami vokeičių specia- kai yra tik patobulinti jau 
lįstų, pasidarė jų tokių, kurių 1943 m. vokiečių vartoti „ra- 
„neima“ jokie radarai ir kurie daro valdomi“ priešlėktuviniai 
visą ligšiolinę povandlaivių ka- pabūklai. Nauja čia nebent tai, 
re taktiką žada apversti aukš kad automatiškai nustatoma šo 
tyn kojomis.. . vinio kryptis ir atliekamas pats

Nuo sausio pradžios Korė- iššovimas. Tokių baterijų už- 
joj raudonieji pradėjo vartoti pultiems lėktuvams yra veik 
„slaptą ginklą“ — elektrom- neįmanoma pasprukti. 1951 m. 
nius priešlėktuvinius pabūklus, lapkričio mėnesį JAV-se paga 
Tada amerikeičių nuostoliai mintas milžiniškas spratyimiius 
pradėjo smarkia kiliti. Tačiau bombonešis „Boeing“ XB-fį2 
veikiai tie siaubą kelią šiaurės garantuoja pergalę oro kauty- 
korejiečių pabūklai neteko sa- nėse be savų nuostolių. Ne- 
vo baisumo — Amerika vėl trukus tos rūšies bombonešiai 
techniškai ir strategiškai pra- bus paleisti į apyvartą. Jie 
nešė Sov. Rusiją: techniškai skrenda 16 km aukštyje. 900 
ugaKvojani)ilciin.ys raketomis“, km per valandą. Ten jų nega- 
kurios pačios susiranda savo Ii pasiekti nei minimoji elekt- 
taikinį; strategiškai — palei- roninė artilerija, nei sprausmi- 
dę į apyvartą tolimojo įjkridj- Nukelta i 10 psl.
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V LPRJKL-AU.ST'ALA H E !1WA PA 1 ER G T OJE LIEJU VO J E
- ----- ----------------------------------------------------- -------------- VOKlEcIŲ KARO NELAIS VIA! APIE LIETUVĄ.

Eltos bendradarbiui teko 
šnekėti su visa eile vokiečių, 
grįžusių iš okup. Lietuvos, taip 
pat buvusių musei tėvynėje ka 
ro belaisvių, kurie,, pildydami 
kitais keliais Vakarus pasie
kiančius žinias, dar daugiau 
parysKina tenykščias žmonių 
viltis ir lūkesčius.

Žinomų nuotaikos yra liūd
nos. Jie tiesiog su ašaromis 
akyse prašė vykstančius į Va
karus, kaa ten peskelbtų, ypač 
kur surikę lietuvių, apie jų kan 
čias ir baisų likimą. Išvykstan 
tieji matė, kad lietuvių tauta 
naikinama, lietuviai nuolat iš
vežami, visur — tik rusai ir 
rusai. Kaune lietuviai nedrįs
ta viešiau perdaug drąsiai ir 
kalbėti. Kaunas rusų pilnas; 
taip pat Klaipėda, nebet Vil
nims atrodo ne tiek azijatiškai 
rusiškas. Karimuose fabrikuo 
se dirba vieni rusai,

Iš visk keliavusių per Įsrutį 
viską atėmė, pingius ir doku
mentus. Tačiau dalis vokiečių 
pasiūlau ir Lietuvoje, būtent, 
tie, kurie nebuvo pastebėti 
kaip voKiečiai, buvo gerai iš
mokę lietuviškai ir Vokieti
joj neturėjo artimųjų. Su vo
kiečiais į V akat us mėgino pa
sprukti ir vienas kitas lietu
vis, bet nesėkmingai. Vilniu
je grąžinamieji buvo filmuoja
mi.

Lietuvoj turėjo pasirašyti 
net kelis protokolus, jog kalbės 
apie Sovietų Rusiją gerai. Vi
sų pasiekusių Vakarus tikini
mu, krašte likę mūsų tautiečiai 
ypač daug tikisi iš Amerikos 
lietuvių, iš kurių laukia, kad 
jie su savo vadovybe padarys 
visa, kas galima, jų sunkiam
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TEGYVUOJA AMERIKA!
Maiun’ pareiga yra paminėti ^Britanija, 

Amerikos, kuriuo vardu mes 
suprantame ne tiktai Jungti
nes valstybes, bet ir Kanadą, 
valstybines šventes.

Ištiktųjų Kanada Ir Jungti
nes Valstybės ir savo geogra
fine padėtimi, ir savo istorĄa, 
ir net dabarties politine laiky
sena sudaro tartum neatsieja
mą vienetą, nois Kanada yra 
Didžiosios Britanijos domini
ja, beje, labai savarankiška. Ir 
valstybinės šių valstybių sveri 
tės yra švenčiamos tiktai tri
jų dienų distancijoje. Tai tat 
rum sirnbališkai išsireiškęs vals 
tybių artimumas. Dvasiniu, 
idėjiniu atžvilgiu Kanada tik
rai yra artimesnė Jungtinėms 
Valstyoėms, negu savo šefui 
— Didžiajai Britanijai. Mums 
gi, lietuviams, JAV ir Kana
da sudaro beveik tapatybės są 
voką.

Kanados valstybinė šventė.
Kanadiečiai sako, kad Ka 

nada yra jaune valstybe. Tiki 
rai, oftv.ali Kanados susikūri
mo data yra 18o7 metų liepos 
1 dienoa Britų parlamento pri 
imtasis British North America 
Act — Butų Šiaurinės Ameri 
kos Aktas, kuriuo buvo sukin
ta fenedarinė Kanada, šiemet; 
tokiu būdu, turinti 85 metus 
amžiaus.

Tačiau Kanada turi ir kit^ 
svarbių datų. Fumesis Kana
dą atrado bretonietis Jaques 
Cartier 1334 metais, t. y. —» 
prieš 413 metų. Jis į šį kraštą 
ir pavadino, pagal indėnišką 
žodį „kanata“ (kaimelis) —Į 
Kanada. !

Kai po to Kanadoje pradėjo 
kurtis prancūzai Ir anglai, ki
lo varžyoos dėl pirmavimo, ne
pasibaigiančios dar ir šiandien, 
bet prieš 189 m. ofic. baigtos 
(po stiprių kovų, palikusių is 
storijai vardus Lafontaine, 
Montcalm, Papineau, Wolfe ir, 
kt.) Paiyžiaus Traktatu. Bet 
istorijos nedystysiine, nes tam 
tikslui bus daug platesnis ir 
išsamesnis rašinj 3. Čia gi no
rima priminti, Kad Kanados 
kūrimasis gyvai susietas su 
Jungtinių Valstyoių kūrimusi. 
Siaurinė Amerika pradžioje bu 
vo Britų Šiaurės Amerika. Ligi 
1776 metų, tai buvo vienas 
valstyoms vienetas. Tiktai 
susidarius Jungtinėms Valsty
bėms, Kanada pasiliko prie Di 
džiosios Britanijos ir tuo bū
du persiskyrė su JAV.

Jungtinių Valstybių šventė.
Skirtingos pakuros į gyve

nimą ir žmonių santykius, pri- 
vedusios prie Jungtinių Vals
tybių išsiskyrimo su Didžiąja

iškristalizavo visai 
naują, naujos struktūros vals
tybe, pasivadinusią Jungtinė
mis Amerikos Valstybėmis, 
šiemet mininčiomis 167 savo 
sukaktuves.

Lygia&ieta su Kanada mums 
yra maloni pareiga paminėti 
ir tuo pagerbti ir didžiąją Ka
nados kamynę — Jungtines 
Valstyoes.

Mums svarbu pažymėti, kad 
Jungtinės Valstybės, pieš 176 
metus sukilusios prieš britiš
kąjį komerciškumą, valstybinį 
gyvenimą pradėjo visų pirma, 
teaip naujų principų valstybė, 
kuri piliečio ir vaistj bės pag
rindu pasKelbe Žmogaus ir Pi 
liečio įeisiu dek-ją. Reikai tvir 
tai pabrėžti, kad Jungtinės 
Valstybėj, o šia prasme n Ka 
nada, kaip nė viena kita vals
tybė, visų pirma laikosi prin
cipų, kurių ji niekad nebuvo 
išdavusi.

Kas mūsų tautiečių yra ne
patenki;.įas „demokratiniu 
Ameiikos tupčiujimu“, tiktai 
tepagaivoja: kas būtų šiandien 
pasaulyje, jeigu nebūtų Jung
tinių Valstybių?* Kur lietuvio 
(ir kitu pavergtų ir komuniz
mo suniekintų tautų) viltis 
bazuotųsi, jeigu Jungtinės 
Valstybes nueitų „moderniai
siais“ totalizrnų Keliais? Ar
ba, tais, priaš kuriuos ji sukilo 
prieš 17o metus; Ai šiandien 
pasaulis gaivintų kokias nors 
laisvės ir teisingesnės ateities 
viltis, jeigu nebūtų Jungtinių 
Valstyoių?

Reikia mums, ir seniems ir 
aunienis kanadiečiams, didele 

pagarb vaertinti laktą, kad šia 
prasme Kanada eina ne tiek 
nu savo metropolija, kiek su 
Jungtinėmis Valstybėmis. To 
dėl mes, lietuviai, galime di
džiuotis antrąja savo tėvyne, 
kuri „dėl didesnio biznio“ su 
didžiosiomis valstybėmis bei 
didžiosiomis jėgomis principų 
neiškeitė į „interesus“ ir pasto
viai ir tvirtai laikosi demokra
tinės moralės, paremtos didžiai 
siais žmonijos r ealais — ide
alais laisvės ir humaniškumo.

Jungtinės Valstybės ir pe
tys petin Kanada yra ta ir mo
ralinė ir materialinė jėga, kuri 
laisves, teisės ir morales prin
cipus laiko didžioje aukštybė
je ir visomis išgalėmis kovoja 
už jų išlaikymą ir įgyvendini
mą visoje žmonijoje.

Už tai mes didžiu pagarbos 
išreiškimu visi, kaip vienas, 
remia sąžine galima sakyti: 
galime sakyti: fegyvuoja Ka 
nada! Tegyvuoja Jungtinės 
Valstybės! Tegyvuoja Amen 

i ka! J. Kardelis.
^>t."
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DAINA BE GALO...
„Tėviškės Žiburių“ kores

pondentai! prisidengdami vi
sokiais vardais ir slapyvardė- 
mis, puola visada atvirai ra
šantį, kągi, jeigu ne Kardelį. . . 
santį, kagi, jeigu ne Kardelį. . . 
Ir 25(130) nr. jį puola ir var
dai ir slapyvardes. . . Bet pa
galvokime šaltai ir objektyviai.

Girdi, K., veikiąs KLB-LO 
Ko ir jo Techn. Rink. K-sijos 
vardu. . . apkali', ęs Winnipe- 
go ALOKą. Taip, apkaltino. 
Bet kodėl apkaltino? O gi bu 
vo pagrindas: Winnipego ALO 
Kas, — ne visas, bet jo daugu 
ma, — taip kombinavo, kad 
Manitobos ūkininkai negalėtų 
balsuoti, 
skutinės 
pamatė, kad jie lieka be balso 
jie skubiai susirūpino ir tele- pasirūpino tuo, kad jo apylin

APIE MANITOBA
grama kreipėsi Į Centrą, Cent
ras, negalėdamas, dėl laiko sto 
kos, normaliu, taisyklių nuro
domu keliu, sudaryti sąlygų, 
Manitobos ūkininkams balsuo
ti, Winmpcgo ALOKui pasiun 
tė telegramą, kuria įsakmiai 
prašė sudaryti, šiokiu ar kito
kiu būdu, sąlygas, kad Mani
tobos ūkininkai nebūtų atstum 
ti nuo KL Bendruomenės rin
kimų. Ir Winnipeg© ALOK
as šio prašymo neišpildė, nors 
buvo sudarytos visos tam są
lygos.

Dr. C. Kurauskas sako, 
kad Winnipego ALOKas ne- 
prasilenkč su taisyklėmis. Tuo 

Ir kai atėjo jau pa- jo niekas ir nekaltina. Bet kai 
dienos ir ūkininkai tina tuo, kad ALOKas, gerai 

žinodamas vietos sąlygas, ne-

likimui palengvinti.
Areštai Lietuvoje — kasdie q 

ninis reiškinys.
Trėmimai iki 1949 m. vyk

davo reguliariai kas pavasa
rį ir rudenį, bet 1950 m. susi 
trukdė, anonės Kalbėjo — esą, 
dėl gautos trėmimų reikalu iš 
JAV notos. Touel dabar tre 
mimai jau rafinuočiau — pa
gal „darbo jieškančųi sąrašus“ 
ir „savanoriškai". Paskutinis 
didesnis trėmimas buvo 1951 
m. spalio 8—10 dd. Tremia 
daugiausia ūkininkus ir šiaip 
„buržujus“, o ypač kunigus. 
Tokiam Dargaičių kaime, 3 
km už el'lšių. Į Sibirą ištremti 
visi gyventojai. Tokių pavyz
džių yra apsčiai. Vyr. NKVD 
įstaiga yra Vilkavišky.

Ameiikos Balsas 
girdimas Lietuvoje 
19 vai. jos laiku, 
trukdomas spec, 
vais, nois amerikiečiai jau iš 
rado priemonių^ kaip tų trukdy 
mų galima išvengti.

ENCIKLOPEDIJA.
„Vakar Vilniuje gautas Di

džiosios Tarybinės Enciklope
dijos aštuntass tomas, kuris 
pradėtas išsiuntinėti prenume
ratoriams.

Naujai išėjusiame tome pa
teikta eiiė straipsnių ir ilius
tracijų, vaizduojančių Tarybų 
Lietuvos ekonomiką, kultūrą, 
istoriją, geografiją ir tt. Du 
stambus straipsniai skirti Vil
niaus miestuii ii Vilniaus šil
čiai. Pateikti istoriniai geogra
finiai duomenys, žinios apie 
miesto ir srities pramonę, kul
tūros įstaigas, statybą, trans
portą, Vilniaus srities žemės 
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geriausiai 
tarp 18— 
Dabar jis 
trukdytu-

JIMAi PAGAL PUNKTUS.
4
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M. Laupinaitis 
J. Mikelėnas . . 
St. Kasparas . .

Mūsų mieliems platintojams, 
kurie didžiu pasiaukojimu, at
liekamu nuo darbo laiku, 
tina laikraštį, didelis ir 
širdus ačiū.

Būtų labai gerai, kad 
ma bucų pravesti vasarinį va
jų, ypač naujai 
tarpe. Naujai 
„NL“ siunčiama bargan ligi 
jie apsirūpins darbu ir, prasi- 
kurs. Jų reikėtų gauti adre
sus.

Labui būtų malonu, kad visi 
Kanados lietuviai skaitytų laik 
rasti, kuris 
orientaciją.

Maloniai 
platintojus - bendradarbius at 
kreipti dėmesį į šias sugesti
jas ir padaryti vasarinių žy
gių dar daugiau „Nepriklau
somą Lietuvą“ išplatinti.

Esame u būsime visiems 
tinto jams-bendractarbiams 
džiai dėkingi

„N L“ red. ir adm.

pla- 
nuo-

gali-

atvykusiųjų 
atvykusiems

duoda teisingą

Pažinkime Kanada
KANADOS ŠIAURĖ PABUNDA

(C. 6.) Kanados Northwest 
Territories sritis užima Kana 
dos šiaurę. Ji yra nepapras
tai didele, būtent keturių su 
puse mihonų kvadratinių my
lių. Didesnė jos dalis dar ne 
ištirta. Čia turima tik 25.000 
gyventojų.

Villijahnur Stefanson, šiau
rės tyrinėtojas, ji odinė ja, kad 
šiaurėje yra įmanoma apsigy
venti ir kad šiaurė yra labai 
turtinga. Jis įrodinėja, kad čia 
didžiauąias pasaulio natūrali
nių turtų sandelys. Kanadie
čiai tiktai iš lėto parodo savo 
palankumą šiaurei, lėčiau ne
gu rusai ai ba net amerikiečiai, 
kurie su savo kapitalu ir bul
dozeriais stumia mūsų pakiaš 
čio sienas tolyn.

Pagrindinių metalų ir žiba
lo pareikalavimų paskatinti ir 
žiūrėdami į Sovietų Rusijos 
puolimo pavojų, kanadiečiai su 
sidomejo savo šiaure.

Didžiausias veikimas šiaurės 
teritorijoje išsivystė toje sri- to, garima dar išplėsti ir kai

lių ūkį, kuris daoar kasmet 
neša per du imi. dol. šiaurės 
teritorijai.

Šita paskutinė Šiaurės Ame
rikos pakraščio sritis laukia tik 
žmogaus energijos ir sumanu
mo, kad ją pažadintų iš miego.

IŠGELBĖTA M1LIONA1
BUŠELIŲ GRŪDU 

VAKARUOSE
Pereitą vasarą Kanados va

karines žaliosios prerijos išau
gino ao2 mil. bušelių grūdų, 
tai rekordinis de’lius. Bet per 
paskutines rudens savaites pre 
rijas užpuolė ličius ir 252 nili. 
bušelių, tai yra 4 5 pioc. der
liaus, pasiliko laukuose. Buvo 
prisibijoma, kad daug is te 
derliaus bus prarasta. Bet va 
karų ūkininkas pradėjo dirbti 
ir „The Federal Boaici oi 
Grain Commissioners“ organi
zavo visas turimas džiovinimo 
priemones ne tiktai Kanadoje, 
bet ir iš netolimų Jungt Ame
rikos Valstybių vietovių.

Rezultatas buvo sekantis: 
tarp 22j ir 25b mil. bušelių 
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yra didžiausios uraniumo ga
mintojos Šiaurės Amerikoje. 
Aukso Kasyklos prie Great Sla 
ve Laae u kitose srityse veikia 
jau daug metų. Paskutiniais 
metais metalų rūdos jieškoji- 
mas padidėjo.

Nikelio, švino, cinko, vario, 
cino ir mažiau žinomo tantalo 
ir columbijaus, kurių reikia mi 
litarinei, kaip ir civilinei garny 
bai, šiauics teritorijoje turimi 
pertekliau Be to turima dar 
asbesto ir anglies. Ne tik va
karinė teri.torijos dalis yra 
tiriama n vystoma, bet taipo
gi ir rytine netoli Hudson Bay, 
į šiaurę nuo Manitobos.

Ilgos vasaros dienos gerai 
tinka žemes ūkio produktų au
ginimui. Augimo sezonas bu
na čia nuo 90 iki 140 dienų, 
kaip Kanados vakarinėse pre
rijose. Klimatas taip pat tin
ka ir galvijų auginimui. Žemės 
ūkis gali būti išvystytas šalia 
kasyklų n kitų užsiėmimų. Be

prašome mielus

tyje, kuri yra tiesiog šiaurė
je nuo Britų Kolumbijos ir Al
bertos sienos. Šitoje juostoje, 
kuri yra 100 mylių pločio ir 
kuri tęsiasi daug mylių šiaurės 
ašigalio link, didėja pagrindi
nių metaių ir aliejaus jieškoji- 
mas. Čia buvo jau anksčiau 
pagamintas tam tikras kiekis 
aliejaus, bet transportavimo ir 
rafineirjų trūkumas bei netu
rėjimas paruoštos rinkos, atbai 
dė naujus gręžimus. Bet yra 
taipogi žinoma, kad požemyje, 
kaip ir paviršiuje, tai yra nepa 
prastai turtingame smalos smė 
lyje, turima aliejaus, kuris sa
vo kiekiu viršytų kiekvieną ki 
tą aliejaus sritį pasaulyje. Di 
dėlės aliejaus kompanijos vyks 
ta dabar i šitą sritį su viltimi, 
kad jos galės nukonkuruoti Al 
bertos pietinius aliejaus šalti
nius. Jis čia permirksta į pa
viršių ; natūralinės dujos skver
biasi per uolų pij šius. Jos lau- 

kurie jas su- 
kurie jas

kia tik gręžėjų, 
rastų ir vamzdžių 
išvestų.

Kasyrios prie 
Lake, Northwest

Great Bear 
Territories,

pia

i, o tai yr_ padedamoji rinkimų 
apie tai sužinojo ir priemonė) atžvilgiu, kiek ob- 

ir neišpildė jektyvumo prasme. Svarbu ne 
tas, kad būtų išlaikyta taisyk 
lių raide, bet svarbu, kad visi 
tautiečiai, kurie tiktai nori bal 
suoti, kad jie nekiastojamai ir 
apsukamai pagal tasiykles, ga
lėtų balsuoti.

Ponui Kuiauskui net telegra 
ma nėra dokumentas. . . Tai 
tikro ; politikano išsisukinėja 
mas. 
yra ir 
vertinti, 
bar yra 
kymai, veitinarni ir milionais 
dolerių 
bių. O

kės nariai galėtų balsuoti 
kai centras < . 
davė nurodymą 
KLB — LOKo Technikinės 
Rinkimų Komisijos parėdymo, 
už kurį atsakingas būtų ne 
Winnipego ALOKas, bet KLB 
—LOKo Techn. Rinkimų Ko
misija. Toks Winnipego ALO 
Ko nesiskaitymas su aukštes
ne instancija, — deja, jau ne 
pirmas Kaitas, — yra destruk
tyvus, anaicija atsiduodąs, reiš 
kinys. Bendruomenės padali
niai, Kurie nejaučia moralinės 
atsakomybės prieš Bendruome 
ne ir prieš atskirus jos narius, 
yra anarchijos į bendruomenę 
nešėjai.

Nėra kuo aiškintis tuo fak
tu, kad taisykles to nenuma
to. Taisyklės nenumatė ir Del 
hi apylinkėje kiųlojamos rin
kimų patalpos, o betgi ji buvo, 
ir tie Karingieji „TŽ“ kores
pondentai ir taisyklių saugdto 
jai to nemato, LOKe dėl to ne 
protestavo ir skaitant balsus 
buvo nepaprastai patenkinti. . . 
Taigi: 
puiku, 
tai reikia. . .
tis. . .“

Kardeliui 
LOKo ir jo 
kimų Komisijos nariui rūpėjo 
vienas tikslas: kad juo daugiau 
žmonių dalyvauti rinkimuose 

kad tie rinkimai būtų teisin 
gi ne tiek taisyki:’: (kurios tik

Juk visokių telegramų 
jų lygiomis negalima 

Telegramomis da- 
duodami didžiausi įsa-

„kas man patinka — 
bet kas nepatinka — 

taisyklių laiky-

gi, Kaip KLB-
Technikinės Rin-

Vėl .Miztira ir Mikuckis.
Mikuckis pataisė Mizara; 

„ne tautai garbe“, bet „progre 
šyviems“. . . Tokiu būdu, 
„kaip katė ant uodegos“ nu
sinešė visą Mikuckio garbę. .. 
„progresyvieji“.

Ką gi. visokių „garbių“ esą 
ma: už vienas karia, , už kitas 
kalėjiman sodina, o trečias ir 
„katė 
ša“ .. 
šia iš 
yra ta, kurią Mizara nusine
šė. . . Be to, tai Mikuckio Mi 
žarai pareikšta garbė.

Jeigu taip norėtume šią gar
bę išaiškinti, Mizara gerokai 
pasirairytų. Bet. . . užteks to, 
kad Mikuckio pareikšta „gar
bė“ ne tautai, bet „progresy
viems. . .” f

<itit uodegos nusine-
Tur būc praktiškiau- 

tokios rusies „garbių“

sivertėlių Europos komunis
tuose, surado dar keletą kitų 
išgriuvusių iš vagos: Gomulka, 
Kostov, Rajk, Clementis, 
Xoxe, Fatrascanu ir Slansky".

Taigi, Bimbeh, Fauker, Tito, 
Gomulka, Kostov, Rajk, Cle
mentis, Xoxc, Petraskanu, 
Slansky. . . Bet toli gražu ne 
visi. Gal Bimbos atmintis trum 
pa? O kur gi Trockis, Kame
nevas, Eucharinas, Rykovas, 
Tuchaccvskis, Uborevičius, 
Putna, Jegorovas, Jagoda, Je- 
žovas ir milionai „nežinomų
jų“, kuriuos komunistų parti
ja suede su kalaius ir su plau
kais, kaip katė pelę? 
Ar Bimba mano, kad jie 
bus komunistų šventieji, tyčia 
padaryti? O gal Bimbai parū 
po savasis kailis, nes gali at
sitikti, kad ir jis nepataikys pa 
gal „gencialinę liniją“?
šingu atveju ko gi 
tų vajejuoti?

ir tūkstančiais gyvy- 
čia buvo duotas parė

dymas geriausia valio, patar
nauti savo tautiečiams, sąmo
ningo piliečio pareigai atlikti 
padėti, artimo medei įrodyti ir 
parodytu Ir ši telegrama ne 
dokumentas. Taigi yra mažiau 
šia — krikščioniška.

Šie faktai tačiau reikalingi 
platesnio išsiaiškinimo. Ir kai 
bus baigti rinkimai, teks pla
čiau ir nuodugniau dėl jų pa
sisakyti. Demagogišku triukš 
mėliu jūs, ponai „T. Z.“ bend
radarbiai, sugebėjote atgrąsin 
ti daugelį tautiečių nuo bend
ruomenės ir bendro sugyveni
mo, bendro darbo, bet yra žmo 
nitų kurie jūsų demogogijos ne 
bijo, nes jiems tūpi objektyvi 
tiesa, kuri ir bus išaiškinta.

Kas geriau: veltėdžiai ar 
kraugeriai?

Mizara atsako, kad tai 
skonio dalykas. Jis apie 
želio 10—16 dienas rašo, 
tomis dienomis „veltėdžiai 
vo pirmą smūgį“.

Jeigu net ir taip būtų, tai tik' ■ 
tai reikėtų išsiaiškinti, iš ko\ 
gi tie „veltėdžiai' gavo smūgį?
— Atsakymas tėra tiktai vie
nas: Iš kraugerių. z

Tur out niekur, net ir „pro-A^^~ 
gresyvrujų tarpe nerasime net -__ ______ ..
vieno tokio nesąmoningo, ku
ris kraugenus palaikytų ge
resniais už veltėdžius. '

Pne-
Bimbai reik

yra 
bir- 
kad

daina.lį Bus ir tokia
J Mizara rašo:
[„Negrįš ta dienu, 
fflir upės neplauks atgalios. 
Į Išbėgo gauja prispaudėjų 

iš tėviškes mūs žalios. . .
Tikrai taip bus. Mizara čia 

i gerai numato. Todėl visai nor 
l'malu:
, Ugdysime krūtoneje viltį, 

į augint.
Mokėjom iš vai go pakilti, 
mokėsim ir laisvę apgint. . .“
Komunistiškas „apsivertimas“.

„Liaisvė“ jau prisipažįsta,

kur praėjo.

Vaje, Kiek Bimbai rūpesčių... -v -. - .kad Kinijoje žmones prievar-
Bimba vajejuoja: „Vaje, 

kiek komercinei spaudai darbo 
su Anna Pauker, Rumunijos 
užsienių reikalų ministru, kuri kia pasikesiti ideologiniai, su- 
privire košės Komunistų Par tapti su naujais laikais. Taip ki 
tijoje ir dabar ją turi išvalgyti. 
Jau beveik velniop turi eiti vi 
sisas socializmas ne tik Rumu
nijoje, bet visur kitur, kad ta 
moteriškė pridarė visokių klai 
dų ir tapo pašaukta prie tvar
kos.

Beje, ponas Sulzberger, ku vartai nepasdiuoda, „labai izo- 
ris, sėdi Paryžiuje ir įieško at liuojami“. Mandrapypkis,

taujami. Ji rašo: „kinų kalbo 
je vartojamas žcdis apsiversti 
dabar politinėje prasmėje reiš-

nu spaudoje dažnai dabar sa
koma, kad ištisas kaimas ap
sivertė, arba, ta sritis dar ne
apsivertė, ji labai izoliuota“.

Taip: „labai izoliuota“... 
Reiškia; žmonės komunistų 
prievartaujami, o tie, kurie pife
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Williamsburgo 1952 metų deklaracija.
1951 ;n. vasario 11d. prezi- ves ir sužalojo tikrąją prasmę 1776 m. birželio mėn. 12 d. bu suspenduojami ar naujai lei- slaptoji policija, koncentracijos "Mes sutariame, kad teroro

dento Abraomo -Linkolpo gim ir reikšmę humanistinių prin- vo pasirašyta Virginijos Teisių džiami be valdomųjų valios. stovyklos, priverčiamasis dar- valdymas bus pakeistas laisvės
tadiemo išvakarėse, susirinkę cipų, įkūnytų tokiuose revoliu Charta, šios istorinio įvykio Mes skelbiame viešosios tei- bas, kankinamasis ir Įbaugina- valdymu, pagristu teise. Čia
Philadelphijoje, kur buvo pa- ciniuose ciokumentuose, kaip sukakties proga paskelbti savo senos teisę. Kaltinamajam turi masis tardymai,■■ prievartavl- išdėstyti laisvės principai taps
skelbta Jungtinių Amerikos Virginijos Teisių Charta. Se prisijut girną prie principų, būti žinoma apkaltinimo prie- mai, areštai be teisminio nuta- tautos vyriausybės pagrindu:
Valstybių nepriklausomybė, de niai aišku, kad socialinės, išdėstytų didžuijame žmonis- zastis ir pobūdis. Turi būti iš rimo, genocidas ir deportaci- vyriausybė tarnaus žmonėms
šimties sovietų ir komunistų ekonomines ir humanistinės re kūmo dokumente. silaisvinta nuo prievartos liti- jos. Bus panaikinta klasinė ir bus kuriama pačių žmonių,
pavergtųjų Vidurio ir Rytų formos, kulias komunistai skel Iš tų principų mes ypatingai dyti prieš save. Turi būti iš- diskriminacija, išskyrimas dėl Žmogus, bet ne valstybė yra
Europos valstybių atstovai pa bia, yra tik propaganta mūsų pabrėžiame laisvą ir lygų tei- silaisvinta iš savivališkų kratų tautinės ar rasinės kilmės, dėl tikrasis pažangos mastas, ir pa
siraše ii paskelbė tų valstybių žmonėms apgauti, kad bedie- siu žmogų, jo neatimamą tei ir areštų. Turi viešpatauti religinių ar politinių Įsitikini ti tauta nustatys politinės, so-
išlaisvinirno tiksiu ir principų vybės, totalistinio, reakcinio ir sę džiaugtis gyvenimu, laisve spaudos laisvė. Kariuomenė mų, religijos ir bažnyčios per- cialines ii ekonominės organi-
deklaraciją. Toji deklaracija karinio sąmokslo pagalba pri- ir nuosavybe, u siekti laimės ir turi būti subordinuota valdo sekiojimas, kurios nors tautos zacijos foimą, sukurtą sociali
tuomet plačiai nuaidėjo po visą mestų jiems komunistinį rėži- saugumo. Mes pakartojame, miesiems ir civilinei valdžiai, dominavimas savąja galybe. niu teisingumu pagrista tvar-
pasaulį, ji pasiekė ir komunistų mą, kurio praktinės pasekmės kad valdžia yra kilusi iš tau- Neturi būti pakenčiama jokia Stacnanovizmas ir baudžia- ka.
kryžiuojamą Lietuvą. — grąžinimas mūsų kraštų į tos ir kad vyriausybė yra tau- vyriausybė, nesilaikanti etinių mieji rimbo disciplinos Įstaty- Mes s' ’ at-

Šiais metais, birželio 12 d., vergijos laikų sąlygas. Mes, tos tarnas. Vyriausybės uždą- principu. Visi žmonės vieno- mai bus veikiai panaikinti. Ūki steigta
Williamsburge, Va., buvo iš- dešimties senų valstybių, pri- vinys yra didžiausios laimės dai turi būti įgalinti išpažinti ninkai bus išlaisvinti iš privers vybė ir
klimin°ai minima Virginjiijos spaustų komunistinio režimo, ir saugumo sukūrimas. Jei ku savo tikėjimą. 'tinės kolektyvizacijos ir kol- lektyv
Teisių °Chartos pasirašymo su- kuris paneigia mūsų tautų ne ri vyriausybes loirna pasidaro Mes žinome, kad mūsų tau- chozų. bė bus
kaktis. Pas aklas, „gerų Vir- priklausomybę, išplėšia mūsų šiam uždaviniui kenksminga, tos gali pasiekti saugumą ir Mes sutariame, kad tironija, mę du 
ginijos vyrų“ pasirašytas 1776 žmones iš savų namų palai- tautos teisė yra ją pakeisti ai laisvę tik įvykdžius tuos di- sukausianti žmogaus mintiji- į kole
m. birželio 12 d., sudarė visą mos, atima laisvę, tautines tra nušalinti ir įsteigti naują vy- džiuosius principus. Bet jie mą, bus panaikinta mūsų kraš cijas
epochą žmogaus teisių apsau dicijas ii demokratines institu riausyuę. Teismas turi būti ne neįvykdomi, kol mūsų tautos tuose — bet kokios mažumoje kr
gos srityje. Jo nuostatai bu- cijas, žemiau pasirašę egzili- priklausomas vykdomosios neišlaisvintos iš tironijos. Mes esančios klikos tironija daug'i-
vo ųaši ii 1 JAV konstituciją niai atstovai, susirinkome Bur valdžios. Rinkiniai turi būti pareiškiame, kad, kai tik bus mai, lygiai ir daugumos t
ir pateko beveik į visų civili- gesses Rūmuose, kuriuose laisvi. Įstatymai neturi būti išlaisvmtos mūsų tautos, dings nija mažumai. ®
zuotųj ų valstybi ų konstituci- 
jas. Suvažiavę Wiihamsbur- Laiškai iš Pietų Amerikos. Jurgis Erdvii
ge birželio 12 d. dešimties so 
vietų pavergtųjų Vidurio ir 
Rytų Europos valstybių atsto 
vai pasirašė naują deklaraciją, 
pavadintą Williamsburgo 1952 
m. Deklaracija, kuri yra dar 
vienas visų dešimties valsty
bių atstovų su įtrintas žygis 
kovoje dėl tų valstybių išlais 
vinimo.

Lietuvos vardu tą deklaraci
ją pasirašė Lietuvos Įgaliotas 
Ministeus Wasliinktone Povi 
las Žadeikis, Pataiiamosios Lie 
tuvių Grupes Pnmininkas Vac 
lovas Sidzikauskas ir PLG 
retorius Dr. A. Trimakas.

sek

Deklaracijos tekstas:
Dešimties komunistų dikta

tūros pi įspaustų valstybių, 
esančių už geležinės uždangos, 
egzilinm vadų 1952 m. birželio 
lio men. 12 d. Williamsburge 
pasirašytas pareiškimas Virgi
nijos Teisių Chaitos 1776 m. 
birželio mėn. 12 dienos pasira 
šymo sukakčiai paminėti.
Albanija 
Bulgarija 
Čekoslovakija 
Estija 
Vengrija

Latvija
Lietuva
Lenkija 
Rumunija 
Jugoslavija

M.WILLIAMSBURGO 1952 
DEKLARACIJA

Burgesses Rūmai, Williams- 
burgas, Virginija 1952 

birželio mėn. 12 d.
Jėga primestos mūsų kraš

tams komunistinės vyriausy
bės ir konstitucijos sutrypė lais

m.

Urugvajaus lietuviai nerimauja taip pat 
apie tą neginčytiną tiesą, 
jei Rytams pavyktų pasiklupo 
ti Vakarus, tai despotizmas vai 
dytų visą pasaulį. Sakau „vai 
dytų“, oet iš tiki uju, tai reik
tų pasakyti: likviduotų vaka
rų gyvenimo būdą, visuomet 
viršijusį despotiškąjį Orienta- 
hzmą. Pats Stalinas, kuris yra 
šiandieninio Orientalizmo va
das, savo laiku pasakė aiškiai: 
„Jei sovietinėje valstybėje 30 
proc. bendro gyventojų skai
čiaus gyvena gerai, tai to ir 
užtenka“. Tą 30 proc. kaip 
sykis ir sudaro sovietinės vals
tybės biurokratija — įvairiau
si diktatūros pareigūnai.

Apie tai privalo rimtai pagal 
voti abu „blokai“, kurie puoia 
arba gina Vakaras arba Ry
tus, išreiškiant savąjį „už“ ar
ba „prieš“ pagal savuosius įsi
tikinimus, savas idėjas, savus 
pageidavimus bei interesus, vi 
sai pamirštant, kad laimėjus 
Rytams, kelio atgal jau nebe
būtų. Pas kelias atgal gali
ma pavadinti Vakaruose Įpras 
ta opozicija, atseit, iš pazici- 
jos perėjimą į opoziciją, ko Ry 
tuose ne tik gyvenime, bet ir 
gyventojų galvosenoje visai ne 
leidžiama turėti. Reikalas ei
na apie labai komplikuotą ir 
sunkią kovą tarp laisvės ir ver
gijos, kurioje partinėms šimpa 
uljos bei antipatijoms, savomis 
idėjomis, sentimentalizmu bei 
asmeniškais interesais nieko ne

Nukelta į 8 psl.

Bizantiškos Suvienytų Tau- siremdami galėtų pasakyti ką 
tų konferencijos, ypač Pary- nors konkietaus apie tuos „kai 
ziaus debatai, nedavė ramybės tinimus ‘, kuriuos Vakarai iš- 
ir Urugvajaus lietuviams. Gal 
niekas kitas taip nerimsta, kaip 
„gatvės žmogus“. Jis taip pat 
svarsto tuos kaitinimus, ku
riuos Vakarai išneša Rytams, 
o šis — Vakarams. Kol tie 
kaltinimai nėra dar susivedė į 
Trečiąjį Pasaulinį karą, tol jie 
bus, tikrenybėje, tiktai epochi 
nis anekdotas. Kas slepiasi už 
to anekdoto? Tikslus atsa
kymas: neišvengiamas tretysis 
karas.

Tame Montevideo miesto 
kvartale, kuriame dirbu, yra di 
džiulė kavinė, į kurią susiren
ka pietų metu, kelių valstybi
nių ir privatinių įstaigų perso 
nalai, keletas prekybininkų bei 
pramonininkų ateivių, vienas, 
kitas advokatas, agronomas, 
dantų gydytojas ir vaistinin
kas. Visi komentuoja naujau 
sius pasaulio Įvykius, aiškiai 
pasidalindami į du bloku: vie
nas eina už Vakarus, o'hntias 
— už Rytus, tikriau sakant, 
bolševikišką diktatūrą.

Besiklausant tų debatuojan- 
čių „blokų“ susidaro įspūdis, 
jog nei vienas besiorientuoja 
konkrečiai tame, kas darosi pa 
šaulyje, arba, ką reiškia, ką 
savyje nesą Vakarų konfliktas 
su Rytais? Paprašyti atsaky
ti į tą Klausimą, atsako banališ 
kai. Tikienybeje neturi aiš
kios pažiūros arba tų determi
nuotų argumentų, kuriais pa

neša prieš Rytus, o pastarieji 
— prieš Vakarus. Retas kuris 
iš abiejų blokų tepagalvoja

par

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

25.
ŠEIMA, KURI RŪPINASI VAIKŲ MOKSuU

Joninių pikniko metu priėjo 
augalotas vyras, atrodąs tikru 
aukštaičiu. Susipažinome, išsi
kalbėjome. Pasirodė, tai yra 
Petras Padvaiskas, vieno ge
riausio mano draugo, tragingai 
žuvusio už kitų nuodėmės, Juo 
zo Padvaisko, dėde. Šią isto
riją turėjau pasakoti ir naujam 
pažįstamam ir vėliau, kai ap
lankiau jų namus, visai šeimai.

Tai buvo vienoje gražiausių 
Lietuvos vietų — Zarasuose. 
Su Juozu Padvaisku, Kaziu 
Musteikru (vėliau generolu, 
Krašto ap. ministeriu) mums 
teko btnt trejus metus išgy
venti prie pat tilto, kuris bu
vo permestas per sąsiaurį, jun 
giantį Ąsą ir Ąsitę (du Zara
sų ežeras), pas Miškmenę, kai 
lankėme, dar caro Nikalojaus 
II-jo lakiais, Zarasų vidurinę 
mokyklą (drauge ją lankė ir 
S. Raštikis, vėliau gen., karo 
vadas). Po karo Juozas Pad 
vaiskas buvo apskr. ligoninės 
ūkvedys. Man esant išvykus 
į Kauną, jį užklupo revizija. 
Kažkaip ji buvo daroma, kad 
rado kažkurių ten produktų 
trūkumą. Revizoriai buvo pap
rasti ntdžentelmenai ir J. P. 
pradėjo kaltinti ir net grasinti. 
O J. P. buvo išvargintas Pir
majame Pasauliniame kare. Už 
bandymą pabėgti iš vokiečių 
karo nelaisvės jis buvo kan
kinamus pakabintas ant kry

žiaus. . . Stačiokiški revizorių 
priekaištai, J. Paovaiską, tyrai 
teisingą žmogų, taip užgavo, 
kad jis neišlaikė ir nusišovė. 
Mirdamas paliko trumpą raš
telį: „Mielas Jonai, Mirdamas 
sakau, esu nekaRas. Nepasi
naudojau nė vienu centu“. . . 
Tikrai: revizoriai sekančiom 
dienom tęsė reviziją toliau ir 
rado viską tvarkoje. Bet J. 
Padvaiskas jau gulėjo aukštuo 
se Zarasų kapuose.

Šitą sKaudų iaktą papasa
kojau ne vien todėl, kad to no 
rėjo naujasis mano pažįsta
mas Petras Padvaiskas, 
Juozo Padvaisko dėdė, kad 
Montreaiy gyvena tikra Jujozo 
sesuo, kurie' domisi savo arti
mojo traginga mirtimi ir jos 
priežastimis, bet kad ir tie, kas 
apie šį įvykį galėjo girdėti, 
kad jie būtų tiku, jog Juozas 
Padvaiskas mirė todėl, kad jo 
nervai daugiau skriaudų nepa
kėlė, oet kad jis buvo teisin
gas bei doras vyras ir žuvo vi 
sai be reikalo, tiktai likimo va
lia.

Šį traginga Įvykį naujam 
savo paŽĮstamui p. Petrui Pad 
vaiskui, jo kaimynui, kilusiam 
iš to pat Sabališkių kaimo, Sa 
lako valsčiaus ir jų kaimynui 
p. A. Račinskui turėjau išpasa 
koti kitą dieną, nes jiems lig- 
šiol tas tragiškas jvykis nebu
vo aiškus.

Petras - Jonas Padvaiskas šį pavasarį baigęs Montre- 
ahc George William Collęjge ir gavęs aukštojo moks
lo diplomą (žiūrėk čia pat atkarpą — „Kaip Kana

doje kūrėsi lietuviai“).

nuos 
žoma.

Mes z. ..a Centro ir
Rytų Bure tautos yra tik
rai apsisprendusius po jų iš
laisvinimo įsijungti į laisvųjų 
Tautų Bendruomenę ir kad jos 
trokšta užimti jems priklauso 
mą vie<.ą Didžiajame laisvųjų 
tautų sąjūdyje dėl geresnių 
santykių ir tampresnės sąjun
gos. Laisvosios tautos susiriš 
tvirtais regioniniais ryšiais ir 
tuo būdu Įsijungs į Jungtinių 
Europos Valstybių organiza
ciją.

Daugis šių principų jau bu
vo radę vietą mūsų valstybių 
konstitucijose, kol jos nebuvo 
bedidejančio totalizmo pakeis 
tos. Mes susitariame pasiūly
ti minu tautoms visas čia iš
dėstytas teises ir principus atei 
tyje inkorporuoti į visų musų 
tautų konstitucijas.

Mes ryžtamės toliau, pade
dant Dieviškąja! Apvaizdai ir 
tiems 'lojaliesiems piliečiams, 
kurie šiandien velka komuniz 
mo jungą, užtikrinti, kad kai 
tik šios teisės ir principai bus 
įkūnyti musų tautų naujosio
se koiisl.iiicijose, bris saugoma 
ir respektuojama bendrą\ii Eu 
ropos civilizaci 
kultūriniam

mui.
paliki-

Kai nuvykau pas p. Petrą 
PadvaioKą, kuris turi savo na
mus 130 Sterling Ave, Ville La 
šalie, P. Q., ten radau ir jau 
suminėtus p. Alekną ir p. Ka
činską. Tai buvo malonus su 
sitikimas ri maloni pažintis, 
nes faktinai visi buvome „užim 
tojo rašto bajorai“ (kai len
kai mane klausdavo, iš kur aš 
esąs, juokomis atsakydavau: 
i.Šliachcic zabranego kraju“... 
— reiškia, iš Vilniaus krašto, 
kurį lenkai buvo užėmę) — be 
veik Kaimynai, nes mūsų tė
viškes skyrė tiktai 16—30 ki
lometrų.

P. Aieksą radau gonkose sė 
dintį, ii besilsintį po darbo Ca 
nada-Car bendrovėje, o p. Pad 
vaiskas purkštė savo darže au 
galus vaistais nuo kenkėjų. 
Didelis, geros veislės šuo čia 
pat nuobodžiavo iš neturėjimo 
kas veikti ir žaidė su katinu.. .

Nauji mano pažįstami ėmė 
pasakoti, kaip jie atvyko Ka- 
nadon, kaip kūrėsi, vargo, ko
kių turėjo išgyvenimų ir sielo 
josi del tėvynės, apie kurią, ne 
žiūrint pastangų, jie negauną 
jokių žinių. O sielotis yra dėl 
ko.

— Aš stojau Lietuvos ka
riuomenėn savanoriu, tais lai
kais, kai vyko pačios žiauriau
sios kovos už Lietuvos rytus, 
Vilniaus kraštą. Mano tėviš
kė, Saoališkių kaimas — buvo 
pačiame fronte, demarkacijoj. 
O kai atitarnavau, teko grįžti 
namo. . . per demarkacinę li
niją, nes tėviške jau buvo len
kų okupuota. — Ir p. Padvais 
kas ir p. Alekna, kuris yra pp. 
Padvaisku „bųrdingierhts“,

daug pasakoja apie tuos laikus. 
Jie jų atminty užsiliko ryškiai 
dar ir todėl, kad jie greit iš 
tėvynės išvyko.

— Mano tėvas, — sako p. 
Alekna, — buvo palyginti tur
tingas, nes turėjo valaką že
mės. — Bet jie kažkaip nepakė 
lė okupacijos.

P. Padvaiskas išvyko į Ka
nadą 192 7 metais, o p. Alekna 
— 1928 metais. Tačiau jų lai
mė nebuvo lygi.

— Aš, — sako p. Padvais
kas, — už pusmečio atsikvie- 
čiau žmoną (Veroniką Saruly 
tę iš Vincapolio, Salako vai., 
Zarasų ap.), nes kai įstojau 
dirbti Dominion Bridge, tai jau 
bus 25 metai kai ten dirbu. Tar 
nybos nekeičiau. Beveik nepa 
žinau ir depresijos metų, ku
riais kiti skundžiasi. Tiesa, 
teko ir mažiau dirbti ir trum
pesnes valandas, bet dfrbau 
visą laiką. Netrukus turėsiu 
25 metų pagerbimą, nes čia to 
kia tradicija, tradicija, kad su
kakus 2'5 metams, ruošiamas 
balius ir sukaktuvinįnkas ap
dovanojamas. ..

— Tai gal per tiek metų 
Tamsta įsigijai kokią specialy 
bę? — teiraujuosi.

— Esu formalias, turiu gen 
gę, su-ukria n dirbu, — atsako 
p. Padvaiskas.

’— Ir visą laiką čia gyvena
te?

— Ne. Gyvenau ir Lachinė 
je ir Ville Emardc, o čia gyve 
nu tiktai trečius metus, kai pa 
sistatėme šiuos namus, tiesa, 
dar nebaigtus įruošti. Žmona 
panorėjo, kad negyventume 
susispaudę ,tai dapirkome gre

ta dar vieną sklypą, kuriame 
dabar turime užvedę daržą.

— B*=-je, o jūsų gi žmona?
— Ji dirba ties Centrine ge 

ležinkehų stotim aero-linijos 
kontoroje.

— Mums besišnekant, pra
deda atsirasti vaikų, kurie tai 
pavieniui, tai su „irentais“ 
ateina. Jauniausis Richardas 
atsiveda visą būrį angliukų ir 
visi prisistato.

Pradedame kalną ir apie vai 
kus. Pasirodo pp. Veronika 
ir Petras Padvaiskiai turi pen
kis sūnus: Petrą, Juozą, Ro
mualdą, Edvardą ir Ričardą. 
Vyriausis turi jau 22 metus, 
o jauniausis — 5.

— Mažieji, — sako tėvas,
— baigė pradžios mokyklą ir 
vieni jau dveji metai kai lanko 
aukštesniąją (highschool), o 
kiti šiemet įstoja. Visi moko 
si, — pabrėžia tėvas, kurio žo 
džiuose jaučiamas ir pasitenki
nimą ir net pasididžiavimas.

Vyriausias sūnus Petras-Jo 
nas Paovaiskas šiemet pabai
gė universitetą (St. George -
- William College), jau tarnau 
ja kaip chemikas Dominion 
Bourhngton Textile Co. Jis 
pirma pabaigė aukštesniąją mo 
kyklą, o po to kolegijoje stu
dijavo chemiją 4-rius metus. 
Pabaigė labai gerai, todėl kom 
panija jam siūlo stipendiją ir 
pataria vykti į Ameriką specia 
lizuotis n ruoštis daktaratui, 
bet jis abejoja, nes kompanija 
reikalauja įsipareigojimų. Jis 
dabar jau vedęs ir gyvena 4961 
Barcley Avė.

Man nepaprastai miela to
kia žinia, kad pp. Padvaiskai vi

sus savo vaikus leidžia į moks
lus. Atiodo, kad jie nesilaiko 
ir „kanadiškos stailos“ — lei
džia į mokslus vaikus, tiktai ta
da, jeigu vaikai to nori, o jei 
nenori, tai ir vaiko valia šven
ta. . . Ne. Pp. Padvaiskai rei 
kalauja, kad .vainai mokintųsi. 
Ir gerai daro. Nes mažas vai
kas nieko neišmano apie tai, 
ar reikia mokintis, ar ne. Tik 
tai suaugęs žmogus žino, kas 
reikia daryti, ir daryti Jie to
dėl, kad norisi, bet kad reikia. 
Reikalą gi gali suprasti tiktai 
suaugęs žmogus. Už tokį su 
pratimą vėliau vaikai bus tė
vams dėkingi, kai patys išaugs 
ir supras.

Man gi yra labai malonu pa 
tiekti naujo, jauno ir gabaus 
akademiko portretas. Tepasi- 
žiūri i jį visas Kanados lietu
vių jaunimas ir tenusistato pa
sekti šiuo geru pavyzdžiu.

Petį as - Jonas Padvaiskas 
baigė aukštuosius mokslus, du
ba savo specialybėje, kaip che 
mikas, didelėje įmonėje, kuri 
jį, dar jauną inžinierių, J.i 
taip vertina, kad jam siūlo sa
vo specialybės žinias dar pa
gilinti, pasidaryti chemijos dak 
tarų, duoda jam mokslui lesų 
ir pati prašo priimti jos siūly
mus. Tokiu būdu P.-J- Pad
vaiskas turi visas galimybes pa 
siekti Kanadoje aukščiausias 
pareigas ir turėti gražiausi gy
venimą. O juk te visi žmonės 
siekia. Už tai Veronikos ir 
Petro Padvaisku šeimai, kuri 
sugeba tdip protingai auklėti 
vaikus, priklauso didelė pa
garba

Bus daugiau.
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SVARBIEMS SUVAŽIAVIMAMS
artėjant

1. Pora pastabų.
Liepus mėn. pradžioje Cleve 

laade įvyksta eilė svarbių lie
tuviu organizacijų suvažiavi
mų ir i; ūsų sportuojančio jau
nimo sąskrydis.

Labai svarbu klek galint tin 
kamiau šiems suvažiavimams 
pasirengti, juose gausiai daly
vauti u rimtai išspręsti tauti
nės kultūros ir visuomeninio 
darbo klausimus.

Mūsų tautos pagrindas Lie
tuvoje žiiįnjįaus okupanto vi
saip ^ęr še išjojamas *?r Aaikina- 

^njaąTnegųli^laisvai eifp viešuo- 
V jį ^tęįu j^š^iį^tejiii, tat visa tau 

? Aiffi<^da<^o^hęfežią^'^ųįa išeivius 
gv&tirnūčfee? kra&i^'s£ o .pirmo 

rge^-eifeje lie-
^■^vius?^ 
į ti, ^L&’t^V^žIa^ veš^kovol rei- 
.^kaląi,Ttę^ųyių?btiijrnasis į savą 

Ąa^tį^ę-$b|.h^tgon?enj, lietuvy- 
’^.hjs-'^sidiĮęyįpą^ išeivijoje, lietu- 
v ^■ii^ tŽįįngs‘kultūros kėlimas, 
’.„fspayclcfc 'reikalai, privalo rū- 
> kiekvienam susipratusiam 

'lietuviui. Šių dalykų negali ap 
eiti susirenkančiųjų Clevelan- 
de organizacijų atstovai — žy
mesnieji veikėjai. Amerikos 
Lietuvių Susivienijimas, Ame 
rikos Lietuvių Tautinė Sanda
ra, Tėvynės Mylėtojų Drau
gija ir jų paskiri nariai savo 
našiais darbais per daugelį me
tų įrodė pasišventimą lietuvių 
tautos reikalams. Tenepasiten 
kiną pasiektais laimėjimais, bet 
teplečia savąją veiklą lietuviu 
tautos u atkursimos Lietuvos 
valstybės gerove,!

Sportuojantis jaunimas vi
suomet buvo ir bus progresuo
jančios lietuvių tautos iprmo- 
se eilėse!

2. SLA 47-s.s Seimas.
Seimas prasideda 1952 m. 

liepos mėn. 7 d. 10 vai. ryte, ALT Seimo proga norėtųsi 
Hotel Cleveland patalpose, Cle palinkėti, kad jis būtų gausus, 
veanlde. Atidarymo metu žo- darbingas, sėkmingai išspręs- 
dį tars Seimui i engti komisi- tų dai žymesni įnašą Į visos 
jos pirmininkas, bus sugiedo- lietuvių tautos laisvės kovą — 
ta Lietuvos ir JAV himnai, kai į Lietuvos išlaisvinimo kovą, 
bės SLA Prezidentas. Posė- išrinktų geriausią vadovybę ir, 
dziai tęsis liepos 7—10 dd. pašlainęs kai kūnas vidaus ne 
Liuoslaikiu įvyks delegatų ir gerove*, nubrėžtų aiškų kelią 
svečių priėmimas, susipažini-\svarbiems ateities darbams.
mo vaišės,lietuvių kultūrinių įs Nepaslaptis, kad šiam Sei- 
taigų lankymas, Dr. Vinco Ku muį Sandaios nariai ir paski- 
oirkos ir Dr. Jono^ BasanavL. ’ros kuopos atsidėję rengiasi, 
ciaus pagerbimas, Seimo dele j šia prOga renka ir siunčia au- 
gatų įdysis banketas, Čiur paS) skiria gausias delegaci- 
homecių koncertas. Atidary- jas, at?aivina kiek veikloje su 
mo įSKumese giedos p. Bie- Atėjusias kuopas ir tariasi

la C icago* ir J. Krišto-jsvarstysimais Seime klausi-
Y ' v< wmais. Pavyzdžiui, didžiausia-

Posėdžių metu bus svarsto-jlme leituvių ceriu e Chicagoje 
mos pajamos ir išlaidos,’, atgaivinta 23-ji „Sandaros“ 
najosios Pild. larybos rinki-'1;kuopa siaurinėje dalyje, prade 
mai, renkamas „Tėvynės“ re- ,'jo ryŠKiau veikti Town of La- 
daktorius ir svartomsi narių ią <ke rajono kuopa, kuriai vado- 
kuopų gausus įnešimai, pasiū vauja žinomas veikėjas p. Do- 
lymai. jmininkas Fivariūnas ir p. Vaiš

SLA balansas 1949 m. gruo vila. Subruzdo ir 100-ji San- 
džio m. 31 d. buvo 2.513.424^ daros moterų kuopa, o 25-ji 
41 dol. Tais pat metais tųrė- kuopa paskutiniame posėdyje 
ta 8 nuosavybės 227,164,55 priėmė net 7 naujus narius. Vi 
dol. vertes ir jos davė 220,79 sos šios Kuopos išunko net gau 
dol. nuostolių. 1949 m. įkelti- sias delegacijas į ALT Sanda- 
mų turėta 198.686,50 dol. su- ros Seimą. Daugiausia veikia

mai ir jie davė 9.692,87 dol. 
uždarbio. Bond«ų ir šėrų šiais 
metais linkos karna turėta už
I. 981.440,00 ir už juos nuošim 
čių įplaukė 53.652,10 dol. Po 
mietinių fondas siekė 2.271.
850.20 dol. ir tais metais už
augo 102.282,6^ dol. Ligoje 
pašalpos londe buvo 166.975, 
81 isr tais metais padidėjo 
2.664,4 dol.

Pildomosios Tarybos algos 
buvo 9.850,00 do. ir centro dar 
bininkų atlyginimai siekė 16.
408.20 dol., o iš viso 26.258,20. 
Kitos tildomosios Tarybos iš 
laidos per dvejus metus (vieš
bučiai, traukimai ir kt.) siekė
II. 937,75 dol.

Iš paduotųjų skaičių ryškiai 
matyti, kokia žymi SLA orga
nizacija ir kiek daug jos p r i- 
valo dėmesio kreipti į savosios 
organizacijos finansinę ir kul
tūrinę veiklą.

3. ALT Sandaros Seimas.
Seimas įvyksta liepos mėn. 

5—6 del. Hotel Cleveland pa
talpose. Sekmadienį, Seimui 
pasibaigus, Lietuvių svetainė
je rengiamas balius su vaišė
mis ir šokiais. įžanga 3 dol. 
asmeniui.

ALI Sandara yra sena ir 
veikli lietuvių tautine organi
zacija. Jos nuopemai gana žy
mūs ne tik JAV lietuvių poli
tiniame ir kultūriniame gyve
nime, bet taip reikšmingi ir 
senosios Tėvynės lietuviams. 
Joks žymusis tautinis darbas 
Lietuvoje neapsieidavo be ver 
tingės Sandaros ir jos garbin
gų veikėjų paramos. Į šią de
mokratiškai liberalinė kryp
ties lietuvių tautinę organizaci 
ją daugiau dėmesio tui’etų 
kreipti u neseniai atvykusieji 
naujakuriai. 

ir busimojo Seimo darbus pla
nuoja „Sandaros' redaktorius 
p. MyKolas Vaiuyla. Neabejo 
rina, kad ir rytinių valstybių 
sandariečiai išplės dar didesnę 
veiklą, įsunks taip pat gausias 
delegacijas ir šiais metais ALT 
Sandaros Seimas bus iš tikrų
jų reikšmingas sandariečia,ns 
ir visiems lietuviams. Buvu
sieji tremtiniai taip pat neturė 
tų sėdėti nuleidę rankas. Jų 
uždavinys eiti ranka rankon su 
senaisiais ALT Sandaros vei 
kėjais ir sėkmingai siekti bend 
rujų tiksiu.

Taigi, geriausios sakmės 
ALT Sandaros Seimui!

4. Tėvynės Mylėtojų 
Draugijos Seimas.

Seimas įvyksta liepos 8 d. 6 
vai. Hotel Cleveland patalpose. 
Ši Draugija yra tikrai naudin
ga. Ji savo ilgametėje veik
loje yra išvariusi žymų lietu
višką Kultūrinį darbą. Jos veik 
lą vainikavo išleidimas net 6 
tomų Li-ro Vinco Kudirkos 
raštų, kamavusiu apie 6.000 do 
lerių anais laikais, kada pini
gas buvo daug kartų vertiges- 
nis. šis didelis darbas buvo 
atlikta* dabartinio Lietuvos mi 
nisterio Londone B. K. Balu
čio pastangomis. Nenuostabu, 
kad Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Centro Valdyba, lyg pa
gerbdama savo garbingąjį dar 
buotoją B. K. Balutį, įsigijo vi 
siems *avo nariams kelis šim
tus Vytauto Sirvydo redaguo
tos ir Juozo Baciūno išleistos 
knygeles „Balutis“. Nedidelė 
tat knyga, vos 126 puslapių, 
bet labai sumaniai redaguota, 
B. K. Balutis pavaizduotas pa
čiais ryškiausiais bruožais, gau 
šiai iliustruota ir iabai gražiai 
išleista. Kiekvienas Draugijos 
narys tikrai džiaugsis gavęs to 
kią puikią dovaną.

Šiam Seimui Draugijos na
riai taip pat gyvai ruošiasi. 
Chicagoje, p. M. Vaidylai va
dovaujant, įvyko jos veikėjų 
pasitarimas. Priimta eile svar
bių nutarimų, kurie numatyti 
patiekti Seimui. Jų skaičiuje 
ir rezoliucijos dėl knygų lei
dimo ir knygos apie Balutį na
riams nupirkimo. Kitų mies
tų Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos nariai taip pat nesnaudžia 
ir rengiasi svarbiajam savo Sei 
mui.

Lietuviškų knygų leidimas 
i-1“ jų platinimas šiuo sunkiuo
ju lietuvių tautai metu, ypač 
yra svarbus darbas, o todėl vi 
si junkiinės į svarbiąją Tėvy
nės Mylėtojų Draugijos talką, 
visi aktingai dalyvaukime 
įvykstančiame Seime!

5. Sporto žaidynės.
S. m. liepos mėn. 4—6 dd. 

Cleveland, Ohio įvyksta Šiau 
rėš Amerikos lietuvių sporto 
žaidynes. Be abejo tat labai 
vertingas įvykis lietuvių gyve 
nime. JAV ir Kanadoje vieti
nė visuomenė labai ir labai 
daug dėmesio skiria visų rū
šių sportui. Nedaug suklysiu 
pasakęs, kad beveik kiekvie
nas šių kraštų gy ventojas yra 
praktikavęs vieną ar kitą spor 
to šaką, o domisi sporto įvy-

|s visur ir apie viską
— Politinių Mokslų Institu 

te, Paryžiuje, studijuoja šie lie 
tuviai studentai. V. Karvelytė, 
J. Laiukoronskytė ir R. Bač
kas.

— Popiežius Pijus XII pa
sakė, Kad sergamieji asmenys 
turi būti informuoti apie tikrą 
jų sveikatos būklę, nors jie ir 
yra mirties priengyje.

— Buitimorės neuropsy- 
chiatrinė* ligoninės viršinin
kas Di. R. Seliger pianeše, 
kad Ameiikoje dabartiniu me
tu yra apie l.OuO.OOO chroniš 
kų girtuoklių, 4.000.000 „stip
rių girtuoklių“ u net 40.000. 
000 taip vad. „Social drin
kers“. To pasėkoje nepapras
tai pakuo kriminaliniai nusikal 
timai ir moralinis pakrikimas. 
Pranešama, kad praėjpsiais me 
tais U. S. buvo areštuota 1. 
000.000 nusikaitimus darančių 
vaikų.

— Tu.ku mieste, Suomijo
je, policija areštavo Ensą 
Vainių, kuris Velykų proga pi 
gėręs mete degančius knatus į 
dinamitu fabriką. Šitame fab 
rike jis dirbo pats ir puikiai 
žinodamas, kur yra sukrauti di 
narni io siuntiniai,per langą ban 
dė juos išsprogdinti. Pirmuo
ju atveju jam pavyko išsprog
dinti vieną užtaisą, kurio spro
gimo metu išbyiujo 20 langų 
ir pats sandėlis sugriuvo. Nu-
<---- xx- —-xx~~—~xx- ■■ j
kiais tikrai visi šių šalių gy
ventojai. Tai ir lietuviai, sie
kią rasti pritarimo savo pa
grindiniams tautiniams sieki
mams šiuose kratuose, gali la
bai ir iabai daug pasiekti ženg 
darni sėkmingu sporto keliu. 
Kartais, jieties, disko ar kūjo 
tolimas numetimas, 100 ar 
1000 metrų greitas perbėgimas 
gali turėti daugiau reikšmės 
už labai sumaniai ir atsidėjus 
parašytą memorandumą, kurį, 
deja, mažai kas skaito, o per
skaitęs dar menkiau jį pase
ka. . . Ką bekalbėti apie išti
sas krepšinio, iutoolo, ar ledo 
rutulio komandas?

Reikia pripažinti, kad naujo 
se įsik-trdinimo sąlygose mūsų 
sportininkams iki šiol nelabai 
sekėsi. Be paivenių ryškesnių 
žybtelėjimų nebuvo kuo bent 
kiek gausiau pasidžiaugti. Ta
čiau, pastaruoju laiku sekmin 
gai persiorganizavo Vyr. FAS 
Komitetas, kuriam ėmėsi vado 
vauti žmomas mūsų sportiniu 
kas-visuomenininkas p. Zeno
nas Puzinauskas ir galinį tu
rėti gražios vilties sporto daly 
kų žymaus pagerėjimo. Visuo 
menė privalo paremti lėšomis 
ir darna lietuvių sportinio jau 
nimo gražiąsias pastangas.

Skirkime didžiausią dėmesį 
įvykstančioms Clevelande lie
tuvių sporto žaidynėms. Spor 
tuojanus jaunimas gausiausiai 
tedalyvauja varžybose, o pla
čioji visuomenė sporto aikštė
se tepaseka jaunimą ir tepare
mia šią kilniąją veiklą gražiu 
žodžiu ir kilnia auka. Dau
giau dėmesio lietuvių sportui!

Petras Rasimas. 

ėjęs į kuą sandėlį padegė užtai 
są ir sprogimo metu išbyrėjo 
40 langų ir nukeiė pačios dirb 
tuvės stogą. Tada pilietis nu
ėjo į elektros stotį, kur nupjo 
vęs laidus užtemdė visą mieste 
iį. Kaip tik tuo laiku per mies 
telį skrido keleivinis švedų 
lėktuvas. Žmonės, išgirdę spro 
gimus u lėktuvu ūžėsi, ėmė 
bėgti iš namų ir šaukti: „Ka
ras, karas“. . . Nuvestas į po
liciją \7ainio paiciškė: „Aš no 
rėjau truputį pagązdinti žmo
nes. Gyvenimas taip pašėlu
siai nuobodus“.

— Daugiausia rnėso suval
go Urugvajaus gyventojai — 
281 svarą per metus kiekvie
nas. Mažiausia mėsos suval
go japonai — nepilnus du sva 
ru pei metus kiekvienas.

— Dvylika JAV prezidentų 
nebuvo lankę universiteto. Jų 
tarpe yra garsus George Wa
shington ir Abraham Lincoln 
bei dabartinis prezidentas H. 
S. Truman.

— Garsusis išradėjas To
mas Edisonas, būdamas septy 
nerių metų, 3 mėnesius lankė 
pradžios mokyklą. Po to jis 
nėra lankęs jokios mokyklos.

— 18 ii 19 šimtmety Ame
rikos kariuomenės dizertyrai, 
pakliuvę į valdžios rankas, bu
vo plakami — po 10 smūgių 
penkias dienas is eilės. Sis įs 
Catymas panaikintas 1861 me
tais.

— Pagal tradic iją, karalie
nė Elzbieta pasiuntė parlamen 
tui prašymą, ka i butų pada
ryti nauji mitaiimai, karališkos 
šeimos atlyginimo reikalu. Ka 
raliene nerezervuotai perduo
da paveldėtus tirtus parlamen 
tui, bet parlamentas nutaria, 
kiek ir' kuriam šeimos nariui 
turi būti duodama atlyginimo.

Karaliene Elzbieta pageidau 
ja, kad būtų paskirtos sumos 
Edinburgo kunigaikščiui ir jos 
vaikams (išskyrus vyriausią 
sūnų, kuriam sumas, karalienė 
duos iš savo privačių šaltinių, 
kol sūnus bus nepilnametis), o 
taip pat princesei [Margaret, 
je.gu ji ištekėtų ir jos sūnaus 
būsimai žmonai.

Tam reikalui apsvarstyti ir 
padaryti rekomendacijas, par
lamentas paskyrė specialią ko 
misiją iš visų partijų atstovų.

Kiek algos paskirti karalie
nei — nutars parlamentas. Jur 
gis VI gaudavo 410.000 sva
rų per metus.

Karališkos šeimos nariai da
bar gauna per metus: princesė 
Elzbieta (dabartinė karalienė) 
40.000 svarų. Jo* vyras 10.000 
svr., Gloucesterio kunigaikštis 
(mirusio karaliaus brolis) 35. 
000 svr. Karalienė Marija ir 
Elzbieta (motinay gauna po 
70.000 svr. per metus.

— „The Eastern Quaterly“ 
įsidėjo lenko J. Foniatowskio 
straipsnį apie Centro ir Rytų 
Europos, vadin. Intermarium, 
kraštų gyventojų skaičių. Au 
torius, imdamas 1939. 9. 1. sta
tusą, pažymi, Kad tuometinė
je Lietuvos teritorijoje buvu
sių gyventojų skaičius 1950 

m. pabaigoj liko tas pats. — 
2.572.000, tik pasikeitė jų tau
tinė suostis, būtent grynų lie
tuvių skaičius iš 2.060.000 su
mažėjo 530.000, ir jų beliko 
1.530.000, žydų skaičius iš 
180.000 sumažėjo iki 10.000, 
lenkų iš 150.000 į 110.000, vo
kiečių, kurių buvo 140.000, da
bar visai nebelikę, iš latvių bu
vusių 8.000 beliko vos 1.000, 
o rusų ir kt. prie tos grupės pri 
skiriamų gyventojų skaičius 
iš 3'1.000 padidėjo 887.000 ir 
siekia 921.000. Prieš karą Lie 
tuvoj ir Estijoj vyravo mote
rys, o dabai jau ir Lietuvoj su 
tikti jauną vyrą yra retenybė.

- — Lenkijos mirusio kardi
nolo Sapiehos ganytojiškų lais 
kų ir Kalbų leidinys, komunis
tų uždraustas spausdinti.

— Albanijos vyriausybė iš
leido dekretą, įsakantį kai;
kų bažnyčios vadovei,., nu
traukti visus ryšiui, su Vatika
nu ir išoriniu pasauliu. Alba
nijos katalikų bažnyčia tuo dek 
retu „sutautinta“.

— Indija turi 356 milionus 
gyventoju, iš kurių 70 nuošim 
čių gyvena ūkiuose. Vyrų skai 
čius ten yra 10 inilionų dides
nis, negu moterų. Dėka to, iš 
sivysto didesne pagarba mote- 
lims, na ir tėvams nereikia rū
pintis išleidimu už vyro, nes 
kandiatu niekad netrūksta.

— Vienas Romos jėzuitas, 
Allghieio Tondi, išbuvęs or
dine 10 metų, perėjo komunis 
tų pusėn. Manoma, kad jis 
visą laiką buvo komunistų 
agentas ir tik tuo tikslu buvo 
tapęs Kunigu ir įstojęs į jėzu
itų ordiną.

— Politbiuro įsakytas rusų 
pravoslavų patriarchas Alek
siejus sušaukė „taikos konfe
renciją“, į kurią buvo atgaben 
ti įvairių religiją dvasininkai 
iš rusų, gruzinų ir armėnų baž 
nyčių, iš katalikų, žydų ir pro 
testantų. Salėje priekinę sie
ną dengė didelis Stalino „Baž
nyčios globėjo“ paveikslas.

OKUPACINĖS PASEKMĖS.
Japonų krikščionių draugijos 

pirmininke įteikė atvirą laišką 
generolo M. Ridgeway žmo
nai, prašydama, kad jos vy
ras imtųsi griežtų priemonių 
sutvarkyti amerikiečių karių 
moralei. Draugijos pirminin
kė Tamaki Uyemura praneši
mu apie 80.000 japonių mer
gaičių yra prostitutės, kurios 
daugiausia gyvena Amerikos 
kariuomenės stovėjimo rajo
nuose. Ligi šiol yra gimę 200. 
000 nelegalių vaikų. Esą, ka
da Iwakuni buvo steigta ame
rikiečių oro bazė, netrukus ten 
atvyko 3.000 japonių prostitu 
čių. Tas pats pranešimas sa
ko, kad Korėjos Karas Japoni
jai atneša 400.000.000 dolerių 
pelno, o prostitucija pelno 
200.000.000 dolerių metams.

Vokietijoje anglai savo zo
noje vokiečiams padidino gy
ventojų skaičių apie 100.000.

Hitleriui, kuris iš vokiečių 
moterų ir mergaičių reikalavo 
įsigyti po karo vaiką, taip ne
sisekė propaganda, kaip oku
pacija.

LIETUVOS SIENLl 
PROBLEMA

IX.
Bazuodamiesi 1920 metų sienomis, siektume jose pir

miausia padaryti tam tikrų ekonominių korekty vų. Reikėtų 
šiaurinėje (Breslaujos rajone) dalyje, kui 1920 metų siena iš
vesta apskrities ribomis ir sueina į labai siaurą ir visais atž
vilgiais nepateisinamą apendiksą, ją išplėsti į rytus ca 1.500 
qkm plotu, įjungiant Nicrus, šarkovščyzną ir Voropajevo- 
-Pastovių, būtų Lietuvos terįtprijoje. Naujoji siena prasi
dėtų į pietus nuo Drisos, eitų į vakarus nuo Nermanoviče ir 
būtu atremta į 1920 metų sieną šiauriau Medžioto ežero. Gy 
ventojus tame retai gyvenamame plote sudaro gudiškai kal
bantieji arba gudai, kurių dalis dar katalikai. Iš 16-tojo ir 
17-tojo amžiaus yra dar faktų, rodančių, jog tose srityse dar 
vartota lietuvių kalbo. Įdomu, kad Lietuvos okupacijos me
tu vokiečių civilinė valdžia norėjo lygiai tuos plotus pirskirti 
Lietuvai, šiaurėje juos plačiau nuvesdama iki Dauguvos.

Kitą dėmesio vertą korektyvą būtų reikalas įjungti į 
1920 metų sienas gudų labai skystai gyvenamą plotą į vaka
rus nuo Grodeko (gudų pusėje) iki Zietelos (lietuvių pusė
je). Siena eitų į rytus nuo Ivenieco, į vakarus nuo Rubieže- 
vičių, sukdama į pietryčius pro Jeremičių (gudų), Novo- 
jelnięą (lietuvių). Šitame, išskyrus mažytį Lydos geležin
kelio gabaliuką,' ca 3.000 qkm plote nėra jokių susisiekimo 
kelių, nei geležinkelio, nei plento. į Lietuvos plotą patektų 
tik Nelibokų girios. Be to į tą plotą yra įjungtas su Lietu
vos praeitimi artimai susijęs Naugardukas. Akademiko P. 
Koeppen'o 1957 m. per katalikų dvasininkus surinktoje sta
tistikoje tas plotas figt’r’-c'a Fa:p lietuviškas. Apie Nalibo- 
kų parapają pasakyta: „Visi lietuvia , išskyrus dvarininkus“. 

Prie Deievnios parapijos taip pat pažymėta: „gyventojai gry 
ni lietuviai“.

Paskutinė ir svarbesnė, grynai ekonominė korektyva 
liečia reikalą Lietuvai valdyti abu Nemuno krantus visur 
ten, kur ji prieina prie tos upės, kurios visas vidurupis ir 
žemupis priklauso Lietuvai. Geopolitinis reikalavimas yra 
visą Nemuno baseiną, kiek galima, stengtis paimti į vienas 
rankas, kad jo geopolitinė harmonija nebūtų suardyta. Di
desnę dalį to baseino ploto jau valdo Lietuva. Tiesa, nepri
klausomoji (1918 metų) Lietuva dėl nenormalių sienų sąly
gų abu krantus teturėjo tik nuo vidurupio, aukščiau Merki
nės iki Smalininkų. Tai sudarė ca 4o0 klm iš viso upės 950 
klm ilgio. Vadinasi, toji geopolitinė Nemuno harmonija buvo 
suardyta. Jis buvo suskaldytas trejose rankose (lietuvių, vo 
kiečių ir lenkų). Versalio nuostatais, kaip ir daugelis kitų 
didžiųjų upių, Nemunas nuo Gardino buvo interniacionaii- 
zuotas, nors Lietuva lenkams ir neleido plukdyti jų miško, 
savo teisę apgindama net Haagos tribunole. Miško medžią 
gos transportui Nemunas, žinoma, t’nka ir jo aukštupyje.

Lietuvos pagrįstas ūkiškas reikalavimas yra, kaip minė
ta, išlaikyti Nemuno baseiną vienose lankose, su paiiiūis 
įeikšmingiausiais jo prieupiais. Jeigu pridėsime Nemuno 
krantą nuo Smalininkų iki žiočių (Kuršių Marės) ir tai, ka* 
pagal 1920 metų sieną Lietuvai turi priklausyti tai gausime 
daugiau kaip 550 km Nemuno abiejų krantų lietuvių tanko 
se, t. y. žymiai daugiau kaip pusė viso to ilgio. Aišku, ne
tikslinga būtų brautis į tą Nemuno ir Dniepro prieupių basei 
no takoskyrą. Ji nuvestų mus iki linijos Minskas ir Siuc- 
kas. O čia būtų laimėtos tik pačios, gerokai į pietus nuo 
Minsko esmc-Ms (anie 50 km), Nemuno versmes ir pirmieji 
nere:kšm5ngi pricup’ai. "'o-’ėl stengtis paimti ir visą Nemu- 
! o baseiną, io aukštupius ir su tuo jį supančai pelkynu, rei
kia paliKti už Lietuvos irbų.

Poversalinė Lenkija, pagal 1921 m. Rygos sutartį valdė 
Nemuno aukštupį iki Stolbcų (Stolbce), kur geležinkelio 
linija (Minskas—Baranovičiai) kilto Nemuną. Lietuvos 
1920 metų, t. y. Petro Klimo išvestoji siena siekia Neminą 
Beržūnės žiotyse ties Deletyčiais. Tačiau ji ėjo tik dešimuo 
ju jo kantu. Žinoma, trurėjo racijos ir toks sienos vedimas, 
nes paprastai ant didelės upės kranto baigiasi ūkininko rė
žiai ir laukai, mažėja giminystės ir įvairūs santykiai su kitu 
krantu. Pagaliau ir saugoti tokią sieną lengviau. Bet iš
vengti įvairių konfliktų, saugiai vykdyti laivybą, sielių pluk 
dymą, upės energijos naudojimą, Ir visais Kitais ūkiniais 
atžvilgiais yra daug svarbiau valdyti abu upes Krantus.

Todėl paliekant dešiniajai Nemuno pusei nurodytąjį 
Klimo sienos punktą, reikia, busimosios Lietuvos sieną pra
vyti ir kairiajame krante, paimant 15—25 km juostą iki pat 
Gardino, o iš ten siena turėtų kreiptis Imk Augustavo. Tie
sa, kairiajame Nemuno krante įsibraujama gudiškai kalban
čiųjų ir stačiatikių gyventojų sritis, kurios lietuviams yra 
svetimos ir savo etnine prigimtimi. Čia reikėtų su gudais 
jieškoti bendros kalbos ir susitarimo.

Vadinasi, mes siekiame garantuoti Lietuvai abu Nemu
no krantus nuo Deliatyčių iki pat jo žiočių. Beje, Nemuno 
žemupyje (nuo Smalininkų), valdymas gerai sureguliuotos 
upės ir kairiojo jo kranto susisiekimo, sielių plukdymo, me
lioracijos ir kitais atžvilgiais yra dar svarbiau. Prie šitos 
svarbiausios ekonominės korektyvos p: įdėjus Nralibokų, De- 
revnios ir Naugarduko plotą, Lietuva galėtų valdyti Nemu
no abu krantu per 20 km į vakarus nuo Stolbcų. Šitos ko
rektyvos nepažeidžia, kaimynystėje liečiančios erdvės, palik 
damos reikalingus geležinkelius ir plentus už sienos. Jos, 
ypač valdymas kairiojo kranto nuo Deliatyčių, būtų reikalin 
gos atbaigti Lietuvos ūkiniam vienetui. Bet šitos korekty
vos didele dalimi remiasi gerais kaimynystės santykiais.

P a b a i g a.



1952. VII. 2. — Nr. 27 (273) NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 5 PSL.

Knyga apie baisia tikrove JAU 29!

Stasys Yla, buvęs nacių ka- 
cetininkas, parašė savo kaceti- 
nius pergyvenimus, pavadin
tus „Žmonės ir žvėrys dievų 
miške“.

Tat ne šiurpių, bet tiesiog 
baisių išgyvenimų aprašymas, 
kuri turėtų pasiskaityti kiek
vienas lietuvis, ypač vadina
mieji „progresyvieji“ — t. 
y. tie, kurie save laiko komu
nistais. Jiems ypač verta susi
pažinti su priverčiamojo dar
bo stovyklomis, su jų tvarka, 
gyvenimo sąlygomis. Stasys 
Yla aprašinėja naciškąją-fašis- 
tinę priverčiamojo darbo sto
vyklą, bet dabar tos pačios na 
cių stovyklos jau yra pavers 
tos komunistinio-Sovietinio re
žimo priveciamojo darrbo sto
vyklomis, kurios nuo fašistinio 
darbo stovyklų skiriasi tiktai 
žiaurumo laipsniu, o šis, kaip 
rodo palyginamieji duomenys, 
yra dar žiauresnis ir baisesnis. 
Verta šią knygą paskaityti ir 
visiems tiems, kurie abejoja, 
kad vadinamieji kacetai yra 
baisus žmogaus kankinimo bū 
das, sugalvotas „moderniųjų“ 
režimų, aprūpintas ir „moder 
niomis“ kankinimo priemonė 
mis.

Stasio Ylos aprašymas yra 
labai objektyvus. Jis, kap ku
nigas, i laktus ir Įvykius žiū
ri iš kunigiškos kertės maty
mo. Vis dėlto, įeikia pabrėž
tinai pasakyti, Kad jis, kiek 
matyti iš jo aprašymų ir gy
vųjų žmonių, su juo buvusių 
kacete, pasakojimui, nenutylė
jo ir ta:, kas galėjo sudaryti 
ypatingo išsisakjmų parinki
mo.

Verta šią knygą paskaityti 
ir menu besidomintiems žmo
nėms, nes aprašymas turi vie
no rimčiausių meno profesorių, 
koks buvo prof. Balys Sruoga, 
ypač gaus teatralas, puikus 
poetas, dramaturgas ir meniš- 
Kūjų prooelmų sprendėjas, pa 
sisakymų.

Skabydamas S. Ylos „Žmo
nes ir Žvėrys“, daraisi nera
mus, kad siu laikų vaidinamas 
civilizuotasis ir net kultūrin
gasis žmogus garėjo prieiti ligi 
tokios dvasinės menkystės, ku
ri, atrodo, žemesnė net už pa- 
praščiausį gyvuliškumą, žvė
riškumą. Žvėris, nebent tiktai 
katiną išskyrus (kuris mėgsta 
žaisti aukos kančia ir nelai
me), natūraliai vykdo savo pa 
skirti — žudo ir maitinasi (ne 
išskiriant ir civilizuoto žmo
gaus). O kaceių „kūrėjas“ iš
rado „rafinuočiausius“ būdus 
žmogų kankinti ir žiauriau už 
katiną tyčiotis iš savo artimo,

tokio pat žmogaus nelaimės.
Knygoje apibūdinta eilė as

menų, jų tarpe ir pasižymėju
sių.

Viena detalė. Autorius, ap 
tardamas buv. karininko, teisi 
mnko ir galiausiai Vilniaus vi 
ceburmirtio Broniaus Grigo 
asmenį, pastebi, Kad jis daręs 
neveržlaus ir neiinkusio į opo
ziciją žmogaus Įspūdį, „Ir vis 
dėlto, matyti, jis vedė kitą Vii 
niaus miesto politiką — ne tą, 
kokios vokiečiai norėjo“.

Taip, B. Grigas buvo tiesus 
ir teisingas vyras, kiek aš jį 
pažinau, kaip Vilniaus miesto 
viceburmistrą, su kuriuo tu
rėjau ii tarnybinį ir visuome
ninį Kontaktą. Jis buvo ne 
tiktai opozicijoje, bet, kas jarn 
buvo natūrali paieiga (ne opo 
zicingumas), jis buvo lietuvis 
ir tiktai lietuviams ir Lietuvai 
tarnavo. Už tai j±s ir žuvo. Bū 
damas Vilniaus miesto ivice- 
burmistru, jis dalyvavo pogrm 
dinėje veikloje, nukreiptoje 
prieš nacinį okupantą ir veike 
visu ryžtingumu. Tačiau iš
oriškai jis nerodo opozicijos— 
buvo kuklus ir santūrus.

Visai kitoks buvo buv. kari 
nikas ir kontroles reikalams ta 
rėjas Stasys Puodžius. Šis vo
kiečius koliodavo viešai, nesi
varžydamas jiems pavartoti pa 
čių žiauriausių pasisakymų. Į 
patarimus ir įspėjimus, kad 
tai jam gali atnešu nelaimę, jis 
nekreipe dėmesio ir dar gar
siau, dar žiauriau juos kone- 
veikdavo. Kiek rašančiam te 
ko pažinti, atsargus buvo ir p. 
Čiuberkis, o vis dėlto vokiečiai 
ir jį paėmė į kacetą. Matyt, 
kas not s vokiečius informavo 
apie lietuvius, greičiausia iš pa 
čių lietuvių tai po. . . Deja. 
Bet tokius vis dėlto reikėtų iš 
aiškinti.

Baigdamas šias trumpas pa
stabas ir ragindamas tautie
čius, — visus be išimčių, — 
pasiskaityti šią didžiai vertin 
gą knygą,noriu jas baigti pačio 
autoriaus nepaprastai vaizdžių, 
būdingo kacetui įvykio aprašy
mu : „Bet štai vaizdas, kurio 
neužmiršiu visą gyvenimą. To 
je mirusiųjų eilėje (po nakties 
rastų kaceto kamerose ir sugul 
dytų prie ligoninės šaligatvy
je), atsiėdo du žmonės. 
Matyt, jie dar nebuvo mi
rę, tik nualpę, vienas jų ban
dė atsikelti ir, atsiremdamas 
sienos, atsistoti. Tuo metu pra 
eidamas pro šalį mūsų bloko 
sekretorius, pamatė šį netikė
tumą.

— Ką, jūs dar nemirę! — 
sušuko visa gerkle ir prišokęs

Betiūksta tik. .. 86! tuolis, 3908 Y Street, Omaną, Moksto-technikos naujienos
Jau 29 Vasario 16 gimnazi

jos moksleiviams išlaikyti at
sirado globėjai, kurių tolimes
nis sąrašas ir skelbiamas:

25. Acme Screw & Gear 
Co. Toronto m. dirbančių lie 
tuvių grupe c. o. Mr. Albinas 
Gečioms, 274 Clinton Street, 
Toronto, Ont., Canada, pasi
žadėjo nuo 1. V. 1952 mt. iš
laikyti '11 kl. mok. Nijolę Tei 
šerskartę;

26. Gim. Rėm. Grupė Clay 
ton, Australia, c. o. Mr. Jonas 
Antanaitis, 87 Medeline Rd., 
Clayton, Vic. Australia, nuo 1 
V. 19t>2 Vaidevutį Brakaus- 
ką, V <cl. mok.;

27. Gun. Rėm. Grupė Omą 
ha, Nebr., c. o. Mr. M. z\ukš-

prie sėdinčiojo
smilkinį. Šis nematant išsi
tiesė. Tada jis prišoko prie at
sistojusiojo. Maciau, kaip šis, 
vos suspėjęs išsiblaivyti, iš mi
rusiojo sapno, klaikiu pilnu iš
gąsčio žvilgsniu laukė, kas bus 
su juo. Sekretoiius pagr 
jam už krūtinės,
į sieną jo galvą ir per 
sekundžių susmukdė šį

spyrė koja

tebė 
ėmė daužyti 

keletą 
vieto-

je '. . .
Stasys Ylai iš tokių faktų 

išveda, kad tai darbas ne žmo
nių, bet žvėrių. Deja, tai yra 
žiauriau. Žvėrys taip žiauriail 
nesielgia su mirštančiais. . .

J. Kardelis.

Nebr., USA: nuo 1. VI. 52. 
Ireną Karasiejūtę, II kl. mok.;

28. Clncagos lietuvių vyrų 
choras, c. o. Mr. Vyt. Radžius, 
7031 So. Artesian Ave., Chi
cago 29, 111., USA, nuo 1. VI. 
52. Joną Stankaitį, V. kl. mo
kinį ;

29. Lietuvių Gydytojų Gru 
pė Dixono Vaist. Ligoninėj, 
c. o. Dr. R. Sidiys, Drawer 
100, Dixon, Ilk, USA, nuo 1. 
VI. 52. Martyną Čerkų, II kl. 
mokinį.

Džiaugiamės, kad Vasario 
16 Gimnazijos mokinių išlaiky 
tojų skaičius, nors ii lėtai, di
dėja. 1 linine prisipažinti, kad 
pastaruoju laiku beveik tn< vie 
ui šie 29 globėjai ir tesiunčia 
gimnazijai paramą pinigais, o 
jų tiek daug dar trūksta liku-
siems 86 mokiniams išlaikyti.

Iš lokių mažų pajamų ver
žiamės dar labai, labai sunkiai 
ir neiš rengiame nebridę į di-
desnes skolas. Vis nepraranda 
me vilties, kad artimiausiu lai 
ku šių 29 pavyzdžiu paseks žy
miai daugiau užjūriuose gyve
nančių tautiečių ir susibūrę 
grupelėmis po 2u ar daugiau 
asmenų, pajėgs kas mėnesį su
dėti po dolerį ir išlaikyti po 1 
mokini pasirenkant ir likusius 
86.

Vieno mokinio išlaikymas 
per mėnesį gimnazijai atsieina 
20.00 dolerių. Pinigus pato
giausia siųsti tiesiog igimna-
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JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 

f muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko- 
: me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 

lietuvius atsilankyti į saulėtą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive 

žame, paskambinus telefonu 3290.

SAULĖS SPINDULIAIS 
ŠILDOMI NAMAI

Tai nėra projektas, nes toks 
namas 1948 m. pastatytas JAV 
-se, Powisset St., Dover, 
Mass., netoli Bostono. Tai yra 
penkių kambarių pastatas, vi
soje N. Anglijoje žinomas 
kaip „ihe Sun House“, kuris 
priklauso Newton College pro
fesoriui A. Nemethy. Profeso 
rius su žmona ir sešerių metų 
sūnumi čia šiltai gyvena per 
ištisus metus. Namuose nėra 
nė vienos krosnies, nė jokio 
elektrinio ar kt. šildomojo 
prietaiso , namus šildo saulės 
spinduliai net ir lamsiomis ap
siniaukusiomis dienomis. Visa 
šildymo sistema yra gana pa 
prasta, nesudėtinga ir veikia 
jau per ketverius šio pastato 
gyvavimo metus.

Namų vienalaidžio stogo pa
stogėj, kuri baigiasi didžiuliu 
(apie 5/6 kv pėdos) šiltadar
žio pooudžio langu, einančiu 
per visą Į pietus atkreiptą fa
sadą, tam tikroje tvarkoje yra 
sudėtos „šilumos skrynios“ ar 
„laikyklos", kurios ir surenka 
bei akumuliuoja saulėtų dienų

NAUJAS ELEKTRONINIS 
MIKROSKOPAS

North American Philips 
Bendrove Mount Vernone, N. 
Y., pagamino naują elektroni
nį mikroskopą, kuris padidina 
nuo 1000 iki 60.000 kartų. 
Mikroskopas turi labai platų 
lauką ii duoda galimybę ap
imti vienoje nuotraukoje plotą 
6 kartus didesnį, negu papras 
tame elektroniniame mikrosko
pe. Nuotraukoms vartojama 
35 mm didelio kontrasto rol 
filmą su 40 nuotraukų. los 
nuotraukos gali oūti sėkmin
gai padidintos 12 ar net dau
giau kartų.

NAUJA APIE VĖŽIO LIGĄ.
Vienas iš penkių amerikiečių 

serga vėžio liga.
Amerikinis Sloan - Keterin 

Institutas Vėžio Ligai Tyri
nėti surado, kad bakteriniai 
Afrikos nuodai, vadinami 
„Egipto virus num. 101“, su
turi vėžio augimą. Bet kūnas 
palaipsniui pripranta prie tų 
nuodų, kad po kiek laiko vėl 
vėžys pradeda augti.

Amerikiečių Sąjunga Vėžio
spindulių šilumą. Šilumos sau 
jgojimiujj y r Ja panaudotas so
dos junginys, vad. Sodium Sul 
fate Dekahydrate, kuris gautą 
ją šilumą išlaiko 10—12 dienų 
ir po to turi būti pakeistas nau 
ju. Žiemą šilumos kiekį po 
namus paskirsto automatiški 
termostatiniai reguliatoriai.

Šią šildomąją sistemą išra
do ir namus suplanavo Cam
bridge mokslininkė — Solaris 
tė Dr; Marie Teikės, kuri pati 
pirmuosius mėnesius yra juo
se ir gyvenusi. Namai ir visi 
šildymo įrengimai lanky to
jams, kurių jau tūkstančiai čia 
lankėsi, mielai parodomi. Va
saros metu, sako, tos pačios sis 
temos pagalba galima namus 
vėsinti. („T. Ž.“)
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zijai šiuo adresu: „An das Li- 
tauisctie Gymnasium (23) 
Diepholz-Flugplalz, Block Nr. 
7. Geimany“.

Siunčiant pinigus, prašoma 
visad žymėti Grupės (globėjo) 
eiles numerį ir nurodyti už ku 
rį mėnesi pinigai siunčiami.

Vasario 16 Gimnazijos liki
mas visų laisvojo pasaulio lie 
tuvių rankose!

Del laisvos Lietuvos! Dė
kinga visiems rėmėjams

Vasario 16 Gimnazija 
Dicpholze.

ligai tyrinėti patyrė, kad jeigu 
ligonis vartoja daug vitamino 
C priedan prie X-spindulių, ta
tai žymiai sulaiko vėžio augi
mą.

Leidžiant skysčių iš veršių 
blužnies (spleen) į kraują, pa
deda pagydyti pradinius bei įpu 
sėjusius vėžio ligonius.

Jei gauna vėžį nervingas, 
nepasitenkinęs, visuomet susi
rūpinęs žmogus, tai vėžio skau 
dūliai juo smarkiau auga. Ant
ra vertus, jeigu tuo pačiu lai
ku gauna vėžį ramaus būdo, iė 
tas žmogus, tai vėžio skauduliai 
kur kas lėčiau auga.

IŠRAŠU NAUJI VAISTAI
New Yorko universiteto pro 

fesoriai E. D. Goldsmith ir C. 
W. Mushett išrado ir išban
dė vaistus, kurie įleisti į nėš
čią organizmą, naikina — iš
tirpdo gemalą. Vaistai neskel
biami, kad jų nepradėtų pikt
naudoti moterys, ypeč, kad ši
tie vaistai organizmui nekenks 
mingi..

SINTETINIS CORTISONE
Reumatizmui gydyti vaistas, 

vad. Corticone, anksčiau buvo 
gaminamas iš gyvulių tulžies. 
Bet dabar jau nustatyta Corti- 
zone cheminė sudėtis, ir šis 
vaistas gaminamas sintetiniu 
(dirbtiniu) būdu. Todėl jis pa 
skutimu metu labai atpigo.

W. Somerset Maugham anglų kalbos vertė
Rimas Bagdonas.

Mr. Knowl-AII
(Visažinąs Ponas)

Dar jo visai nematęs, aš jau nemėgau Max'o Kelada.
Karas tik ką buvo pasibaigęs ir daugybė keleivių plau

kė transokeaniniais laivais. Aš vykau iš San Francisko Į Yo
kohama. Buvo neįmanoma gauti kabinos vienam, ir aš buvau 
patenkintas gavęs tik su dviem lovomis. Pamatęs Mr. Kela
da lagaminus, pajutau, kad man nė jų vaizdas nepatiko. 
Per daug buvo ant jų klijuočių. Jo tualetiniai reikmenys bu
vo išpokuoti, ir aš pastebėjau, kad jo šepečiai — dramblio 
kaulo rankenomis su auksinėmis monogramomis —• būtų ge
riau tikę grindims plauti.

Prasiskverbęs iki rūkomojo kambario, pasiprašiau ka
ladės kortų ir vos tik bepradėjau dėti pasiansą, kai jis ma
ne atrado.

— Aš esu Mr. Kelada, — jis tarė ir prisėdo.
— Oh, taip, man rodos, kad mes dalinamės kabina.
— Sekasi! Niekad žmogus negali žinoti, kur gausi 

vietą. Padėk trejukę ant keturių! — jis tarė.
Nieko nėra daugiau įtužinančio, kaip kad pasakymas, 

kur padėti kortą, dar prieš jums į ją pasižiūrint.
— Pasiansas išeina, — jis sušuko. — Dešimtakę ant 

berniuko!
Slėpdamas savo pyktį ir neapykantą širdyje, aš jam pa 

sisakiau einąs į valgomąjį kambarį šurasti vietos prie stalo.
— Aš Jums jau esu užėmęs vietą, — jis tarė. — Ka

dangi mes turime bendrą kabiną, tai as pagalvojau, kad mes 
galime sėdėti ir prie bendro stalo.

Mr. Kelada man nepatiko.
Aš negalėjau be jo pereiti per dėnį. Ir jis niekad nė 

nepagalvojo, kad būtų nereikalingas. Per tris dienas jis pa
žino visus plaukiančiuosius; ir viskam vadovavo. Jis tvarkė 
loteriją, pravedė varžytines, suruošė kaukių balių. Jis bu
vo visur ir visuomet. Savaime suprantama, kad jo niekas 
neapkentė. Mes jį net ir jo paties akyvaizdoje vadinome 
ponu Visažinančiuoju. O jis tai priimdavo kaip komplimen
tą.

Mr. Kelada būtų galėjęs visus pagal savo melodiją šok
dinti, jei ne vyras pavarde Ramsey, kurs Kelada's visažinys
tės negalėjo pakęsti. Ir jų. ginčai tęsdavosi iki begalybės.

Ramsey priklausė Amerikos konsulatui Kobe'je. Ir da
bar jis vyko ten, po vizito New Yorke, važiuodamas

su žmona, kuri metus laiko buvo praleidusi namie. Mrs. 
Ramsey buvo graži, maža būtybė, malonaus ir linksmo būdo. 
Jūs negalėjote į ją pasižiūrėti nepastebejęs jos kuklumo. Toji 
ypatybė joje buvo lyg gėlė ant atlaj o.

Vieną vakarą bevalgant, pašnekesys nukrypo apie per
lus. Laikračiai nemažai buvo rašę apie dirbtinius perlus, 
japonų gaminamus, ir kažkas pastebėjo, kad jų pasirodymas 
rinkoje sumanžinsiąs tikrųjų perlų kainą. Mr. Kelada, kaip 
įprasta, mums papasakojo viską, kas reikalinga žinoti apie 
perlus. Aš netikiu, kad Ramsey nusimanė apie perlus, bet 
jis negalėjo susilaikyti neįkandęs Kelada.

— Aš turėčiau žinoti, ką aš kalbu, — tarė Kelada, — 
nes aš vykstu į Japoniją susipažinti su ta nauja perlų pra
mone. Tai yra mano sritis, ir ko aš nežinau apie perlus, nė
ra reikalo žinoti.

Jis triumfuojančiai peržvelgė aplink stalą besėdinčius.
— Jiems niekad nepavyks pagaminti perlų, kurių eks

pertas, kaip aš, negalėtų pusiau primerktomis akimis atskir
ti. — Jis parodė pirštu į perlų virtinę ant Mrs. Ramsey kaklo. 
— Jūs tikėkite manimi, Mrs. Ramsey, Jūsų perlai niekad ne 
kainuos mažiau, kaip kad jie šiandien yra verti.

Mrs. Ramsey, būdama kukli, truputį paraudo ir paslėpė 
perlus už suknelės. Ramsey pasilenkė į priekį. Jis žvilgte
rėjo į mus ir jo akys prašvito.

— Aš nepirkau tų perlų, bet man būtų įdomu sužinoti, 
kiek, Jūsų nuomone, jie kainavo?

— Oh, apie penkiolika tūkstančių dolerių, — atsakė 
jam Kelada. — Bet, jei jie buvo1 pirkti Penktoje Avenue, aš 
nenustebčiau, jei už juos buvo sumokėta trys dešimtys tūks
tančių!

Ramsey šypsojosi.
— Jūs, tur būt, nustebsite sužinoję, kad mano žmona 

juos nusipirko dieną prieš išvykstant iš New York‘o vienoje 
iš tų dešimteentinių krautuvių už aštuoniolika dolerių.

— Netiesa. Jie ne tik tikri, bet tie karoliai yra vieni iš 
gražiausių bet kada man matytų.

— Tai gal norite lažintis? AŠ statau šimtą dolerių, 
kad tai yra tik dirbtiniai perlai.

— Sutinku.
— Eh, Elmer, tu negali lažintis, jei pats tikrai žinai, — 

tarė Mrs. Ramsey. Ji truputį šypsojosi ir balso tonas rodė 
mažą nepasitenkinimą.

— Kaip aš negaliu? Turėdamas progą taip lengvai už
dirbti, aš būčiau kvailys, jei ją praleisčiau!

— Leiskite man žvilgterti Į karolius ir, jei tai dirbti
niai perlai, aš Jums tuoj pasakysiu. Piaiaimėti šimtą dolerių

kartu aš dar galiu sau leisti, —■ tarė Mr. Kelada.

— Nusiimk juos, miejoji, — tarė Rarnsey, — težiūri tas 
ponas į juos kiek tik nori.

Mrs. Ramsey truputį delsė. Pagaliau pridėjo rankas 
prie susegimo.

—■ Aš negaliu jų nuimti, — ji tarė, — Mr. Keiada turės 
patikėti mano žodžiais.

Aš tuoj įtariau, kad kaž kas turėjo atsitikti, bet dar 
nežinojau kas. Ramsey pašoko.

— Aš juos nuimsiu, — jis pasakė.
Ir padavė karolius Mr. Kelada, kais iš kišenės išsiėmė 

padidinamąjį stiklą ir perlus atydžiai apžiūrinėjo. Triumfo 
šypsena pasirodė jo švelniame veide ir jis sugrąžino karo
lius. Jau buvo bepradedąs kalbėti, kad staiga pamatė Mrs. 
Ramsey veido išraišką. Ji buvo pabalus, lyg alpdama ir žiū
rėjo į jį išplėstomis ir baimės perpildytomis akimis. Jos aiš 
kiai maldavo, ir tai buvo taip žymiai, kad as net stebėjausi, 
kaip jos vyras to nematė.

Iš praviros Mr. Kelada burnos nepasigirdo nė žodžio. 
Jis smarkiai paraudo. Jūs galėjote aiškiai matyti, kaip jis 
prisivertė save pasakyti:

— Aš apsirikau. Tai yra pu;ki virtinė, bet, vos per 
padidinamąjį stiklą pažiūrėjęs, aš pamačiau, kad jie yra ne
tikri. Ir iš kišenes išėmęs šimtų dolerių banknotą, be žodžių 
padavė Mr. Ramsey.

— Gal tai pamokins Jus kitu kartu savimi perdaug ne
pasitikėti, mano drauge, — Ramsey tarė jam, imdamas pi
nigus.

Aš pastebėjau, kad Mr. Kelada rankos vnpėjo.
Įvykis geit buvo žinomas visamre laive ir tą vakarą jis 

daug kartų buvo pajuokos objektu. Visiems patiko, kad po
nas Visažinąs nors kartą nežinojo.

Kitą rytą atsikėlęs, aš pradėjau skustis. Mr. Kelada 
gulėjo lovoje rūkydamas cigaretę. Staiga pasigirdo popie
riaus šlamėjimą ir tarpe pro duris pamačiau Įkištą voką. Mo 
teriška rašysena jis buvo adresuotas Mr. Kelada.

Iš voko jis išėmė ne laišką, bet šimto dolerių banknotą. 
Žvilgterėjęs į mane, jis paraudo.

— Niekas nemėgsta apsimesti Kvailiu, — jis tarė.
— Tai tie perlai buvo tikri?!
■— Jei aš turėčiau tokią gražią, jauną žmonelę, tai, pats 

būdamas Kobe'je, aš jai neleisčiau praleisti melus New York‘c 
— jis ištarė.

Ir nuo to momento nepasitenkinimas misteriu Kelada 
manyje dingo,

* * *
Autorius visas teises pasilieka sau, ~ __ _
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MŪSŲ PAREIGA KOVOJANČIAI TĖVYNEI.
Savaites bėgyje Kanados lie lių, yra prašomi Kreiptis į T. 

tuviu kolonijas pasieks didės- F. Atstovybę Kanadoje: 6642
LIETUVIS KONCERTUOJAnės Lietuvio Pasų ir ženklelių

ENCIKLOPEDIJA JAPONIJOJE. siuntos. Lietuvio pasus ir ženk real, Que.
3rd Ave. Rosemount, Mont-

atgaivinama Amerikoje. Ji bū 
tų mūsų tremtyje praleisto lai 
ko vei tingiausias įnašas į mū
sų Tėvynės

Didžiausias Jaronijos dien
raštis „Manicki“, turįs 4 mi- 
lionus tiražo, įdėjo pranešimą 

kultūrinį lobyną apie Tochoku universiteto sim 
ir ta ja. dovana, mums dvigu- toninio orkestro koncertą, pa- 
bai naudinga: ir Tėvynėn par žymėdamas, kad jame dainuos 
keliavus n emigracijoje tebe
sant.

Kadangi šis darbas yra visų 
lietuvių bendras reikalas, tai 
svarbu, kad susidarytų galimy 
bės jį įvykdyti. Todėl reikalin 
gi yra tos enciklopedijos talki
ninkai vyrai ir moterys — 
jos atstovai visose lietuviško 
se kolonijose. i 'agal išgales, 
už darbą bus atlyginama. Dėl 
sąlygų ir visų informacijų tuo 
jau kreiptis į Juozą Kapočių, 
680 Bushwick Avenue, Brook 
lyn 21, N. Y.

JOKŪBAS ŠERNAS „RAU 
DONAME DANGUJE“.

ir lietuvis L. Baltrušaitis, ku
ris iš Lietuvos atvykęs Ameri 
kon, dabar tarnauja Amerikos 
kariuomenėje.

naujos knygos
Šiomis dienomis „NL“- rė

joj gaunamas platinti Nobelio 
Premijato Pear Lagerkvisto 
premijuotasis romanas „KA
RABAS“, vaizduojąs Kristaus 
laikus ir jo pačio, kuris minios 
reikalavimu buvo atleistas nuo 
bausmės, o vieton jo buvo nu
kryžiuotas Kristus, išgyveni
mus. Kaina 2,25.

Po dešimties dienų gauna
ma ir kita garsaus rašytojo

lėlius platina T. F. Atstovybes 
!"skyriai, vietos A. L. K-ai ir 

asmenys, sutikę šį darbą dirb
ti.

Lietuvio Pasas yra dviejų rū 
šių: odiniais viršeliais — kai 
na 1 dol., paprastais viršeliais
— kaina 0,50 et. Ženkleliai, 
piešti dail. V. K. Jonyno yra 
penkių lūšių: kenčianti Lie
tuva — 0,25 et. vertės, partiza liekantį sek. m. Ketvirčiui Lie 
nas — 0,50 et. vertės, V. D. tuvio Pasų ir ženkleli skaičių, 
muziejus Kaune — 1 dol. ver- Kartu piašome prisųsti pinigus, 
tės, Vilniaus katedra — 2 dol. 
vertės, lietuviai, grįžtą namo
— 5 dol. vertės.

Lietuvio Pasų bus gautas 
pakankamas skaičius, leidžiąs 
aprūpinti jais visus Kanadoje 
gyvenančius lietuvius: sujau
gusius ir mažuosius. Nuošir
džiai tikimasi, kad kiekvienas 
lietuvis jsigys šį brangų doku
mentą ir pirks ženklelius.

Už gautus Lietuvio Pasus 
ir ženKlclius vietos platinimo 
punktai tasiskaito su Atstovy
be kas trys mėnesiai metų ket
virčių tvarka iki sek. mėn. 15 
d., nurodydami Kiekvienos rū
šies atskirai: 1. likutį ir gautą 
Lietuvio Pasų ir ženklelių 
skaičių, 2. Parduotų Lietuvio 
Pasų it ženklelių skaičių, 3.

Aukų lapais lėšų telkimas 
Tautos Fondui galimas ir pra 
šomas ten, kur dėl kurių nors 
priežasčių 
ženkleliai 
siekti.

Ligšioi
Tautos Fondui nėra kvitouja- 
mos ženkleliais. Aukų lapai, 
kalbą ap»ie tautiečių duosnu- 
mą, yra laikomi kartu su ki-

Lietuvio Pasai ir 
laiku negalėtų pa-

suaukotos aukos

Lietuvos Nepriklausomybės Axel Munthe knyga, antroji Nuo Šio laiko pagrindinis tais T. F. Atstovybės, Kana- 
akto ir steigiamojo seimo ats „SAN MICHEL/' dalis. Kaina Tautos Fondo lėšų telkimo bū doje, dokumentais.
tovo Šerno sūnus Jokūbas Šer 2,50. das bus ženkleliai. Juos pra- Lietuvio Pasas buvo išleistas
nas, jau kelinti metai su pasise Kas greičiau nori įsigyti šias šome platinti įvairiausiomis su mintimi, kad kiekvienas iš
kimu vaidina įvairiuose filmo- knygas, jau iš anksto jas gali progomis, susirinkimų, stibu- mūsų galėtų turėti įrodymą,
se- užsisaKyti „Nepr. Lietuvos“ re v>mų, pramogų metu. Kur vie kac] jįs lietuvių tautos sunkioj

ŠiuoKart Paryžiaus ekranuo- dakcijoje: 7722 George St., Vii Los sąlygos leistų, Lietuvio Pa valandoj buvo su ja ne tik šir
še vėl matomas vyriausioj ro- le Lasalle, Montreal, P. Q. sus patartina platinti, aplan- dimi, bet ir veiksmu. Lietu-
lėj „Raudonas Dangus“ (Le   ,, kant kickvien? kolonijos gy- vio Pasas ir auka, ženklelių su
Siel ėst raugėj filme. Nors ATSIŲSIĄ I AMINĖTI. ventoją. moję, bus pasiteisinimas, kai
daugiausiai vaidina Italijoj, ta Jurgis Jankus. PAKLYDĘ Paskiri lietuviai, maži ar ne- grįšime į išlaisvintą Lietuvą,
čiau prancūzai jį vadina dide- PAUKŠČIAI. Romanas, II da organizuoti vienetai, norėdami T. F. Atstovybei, Kanadoje,
liu Prancūzijos artsitu. Gai- lis, 225 psl., kaina 2,60 dol. gauti Lietuvio Pasų ir ženkle-jau nekartą teko kreiptis į Ka
la, kad jisai ir jo motina, gy- Dail. Pr. Lapė. Išleido Gabi- 
venanti Paryžiuje, su lietuviais ja, 335 Union A>/e., Brooklyn 
nebendrauja. P. E. 11, N. i., USA.

nados lietuvius, prašant remti 
Tautos Fondą. Ištikrųjų — 
gausybe bendrų lietuviškų rei 
kalų dažnai verčia susitikti su 
aukų rinkėju. Šia proga nori
ma tik pasidžiaugti ir padėkoti 
aukotojams ir visiems už in
tensyvų darbą, 1. F. lėšas tel 
kiant.

Esame nuomonės, kad T. F. 
Vyr. V-bos lėšų sąmata, ski- 
raima Kanados lietuviams, 
remta skaičiuojant po 1 dol. 
kiekvienam dirbančiam, paja
mas turinčiam, sveikam tau
tiečiui, i metus būtų nesunkiai 
pakeliama. Ši sąmata yra pil 
nai išpildoma. Šiais metais 
yra gauta per 3.500 dol.

Reiškiant dėkingumą toms 
duosnioms kolonijoms, tautie 
čiams, laikome būtina kreip
tis į tuos, kurie iki šiol vis dar 
nesurado progos kad ir kuklią 
auką Tautos Fondui paskirti. 
Baigiant tenka priiminti, kad 
sėkminga kova Lietuvos lais
vei be pakankamų lėšų, yra ne 
galima. Vis labjau audrėjan- 
čių pasaulinių įvykių raidoj 
tiek palenksime Lietuvos liki
mą mūsų siekimų kryptim, 
kiek Lietuvos laisvinimo rei
kalui mokėsime įdėt j pasišven 
timo, Kietos ištvermės, darnaus

veiklumo. Tam reikalingos ir 
lėšos. Todėl atlikime pareigą 
kovojančiai Tėvynei-remkime 
Tautos Fondą!

Su geriausiais visiems linkė 
jimais darbo ištvermei ir sėk
mei,

Tautos Fondo Atstovykė 
Kanadoje.

M. Arlauskaitė, 
Įgaliotinė.

P. Adamonis, 
Sekretorius.

Montrcalis, 1952. VI. 21.

AUKOS TAUTOS FONDUI 
1952 m. S. S. Marie, Ont. Apyl.
Lietuvių Tautos Fondo vajaus 

— aukotojų sąrašas.
Po 10 dol. aukojo: B. Ubra 

sas. Po 7 dol.. A. Motiejūnas. 
Po 5dol.: N. Aukštikalnis, A. 
Bajoras, L. Bielskis, J. Kriau
čiūnas, Eug. Katkevičius, H. 
Matijošaitis, J. Ukmanas, Eug. 
Pukinskas, Z. Rimša, Vyt. 
Skaržinskas, V. Staškūnas, 
St. Grigelaitis, V. Skaržins- 
kas. Po 4 dol.: Kun. L. Ke
mėšis. Po 3 dol.: A. Gustai
nis, J. Zavistauskas. Po 2 dol.: 
V. Bukauskas, A. Baltkojis,

Nukelta į 7 puslapį.

AR SKAITAI „DIRVA?“
U AR VAIKAI SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ”? x 

„DIRVA“ išeina kas savaitė, visuose pasaulio kraš
tuose turi savo korespondentus, greit ii teisingai X

informuoja ?

„BRITANIJOS LIETUVIS“
vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. / 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. « 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo | 

buvusio organo. &
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. |

KAINA metams 5 dol. §
ADRE-SAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol j 

land Park, London, W. II, England.

K

AR JAU SKAITAI?
MODERNIŠKĄ ILIUSTRACINĮ PASAULIO 

LIETUVIŲ MAGAZINĄ.

s
•L.r I ’ >5.

DIENOS

Pasaulio lietuvių karių mėnesinis žurnalas

KARYS
išeina didelio formato, gražiai iliustruotas, duoda daug 

įdomios medžiagos.

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

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

U. S. A.

AR ŽINOTE KA RAŠO 

| „KELEIVIS" J 
p AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi U 
| mėgsta jį skaityti? |
g „KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne H
M pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti. g
* Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio ’

■i-r

METINĖ PRENUMERATA $ 3,—.
VISUOSE KRAŠTUOSE. LEIDYKLOS ADRESAS i 
9204 S. BROADWAY LOS ANGELES 3,

CALIFORNIA, U. S. A. |

I pasigailėjimo. g
| Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo- | 
H mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
| Dideno formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
f Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75. įį
S Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū-
1 rėti. Gausit nemokamai. *
f KELEIVIS d
f 636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A. V

REDAGUOJA BALYS G A I D Ž I Ū N A S.
Su „DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, s
16 psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias

S vaikų laikraštis. !
REDAGUOJA VLADAS VI J EI KIS.

Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV .;> 5,—; \

J
 Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.

Rašykite: 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA. 
-- KW ---- «« «« --------- Sik------

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
; NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų,
) klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau

kimus ir korespondencijas.
UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me-

j tų $ 5.00; Chicagoje & 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny

!
$ 11.00, jmsei metu $ 5.50.

Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica
go 8, Ill., U. S. A.

Edgar Allon Poe Vertė Petras Juodelis.

PORTRETAS
. . . Mes buvome įsikūrę vienoje pilių, kuriomis nuo se

nų laikų nusagstyti visi Apeninais Sprendžiant iš aplinku
mos, ji turėjo būti neseniai ištuštėjusi. Viename nuošaliame 
bokšte mes suradome kuklų kambarį ir apsigyvenome. Jo 
įrengimas buvo ištaigingas, bet pasenęs ir nudėvėtas — sie
nos apkabinėtos kilimais ir herbais, šen bei ten kabojo auk
suotais apvadais paveikslai ir kitoKi meno kūriniai.

Kažkodėl aš gyvai susidomėjau tapyba. Aš atkreipiau 
dėmesį į paveikslą. Ir kaip tiktai ne į tuos, kurie buvo prie
šais ant sienų kabojo, bet daugiau i tuos, kurie buvo patal
pinti pašaliuose ir užkampiuose. Juose buvo įamžinta puiki 
šios pilies architektūra. Norėdamas viską pamatyti, aš pa
liepiau Pedro (tarnui) uždaryti sunkiausias langines — jau 
buvo naktis — kojūgaly uždegti didžiulę daugiažvakę žvaki
dę ir plačiai praskleisti juodo zomšo užuolaidas, kurios gau
bė lo_vą. Tuo būdu aš norėjau sau pagelbėti: priešais kaban 
čiųjų paveikslų vaizdas ir viena mažytė knygutė — tų pa
veikslų įvertinimas ir analizė, — kurią apčiuopčiau po pagal 
ve, turėjo sutrumpinti mano nemigą.

Ilgai, labai ilgai aš skaičiau, ir stebėjau. Greit skubėjo 
tos nuostabios valandos, ir vis arčiau ir arčiau slinko gilus 
vidurnaktis. Man nepatiko žvakidės stovėjimo vieta. Neno
rėdamas žadinti kietai įmigusio tarno, vargais negalais pasie 
kiau ją ranka ir perstačiau taip, kad dabar šviesa krito pilnai 
ant mano knygos.

Bet šitas pakeitimas turėjo visiškai netikėtas pasekmes. 
Dabar žvakidė apšvietė vieną kambario nišą, kuri iki to laiko 
buvo paskendusi lovos iškyšulio šešelyje. Aiškioje šviesoje 
dabar išvydau ligi šiol dar nepastebėtą paveiksią. Tai buvo 
jaunos, dar tik bręstančios mergaitės portretas. Vos tik pa
žvelgiau į paveikslą, kai tuoj užmerkiau akis. Pradžioje aš 
nė pats nesupratau, kodėl taip pasielgiau. Užmerktomis 
blakstienomis ilgai gab o'ru apie savo susijaudinimo prie
žastį. Ne, šis veiksmas buvo visiškai nevalingas, tai buvo ju

desys, kurį padiktavo pasąmonė tik tam, kad būtų laiko su
vokti akių pagautam vaizdui. Ir dar aš turėjau sukaupti sa
vo padrikas mintis ir dvasioje pasiruošti nuodugniam ste
bėjimui.

Po valandėlės aš vėl atidžiai įsižiūrėjau į paveikslą. Dabar 
aš jau neabejojau savo akimis. Kai aną kartą virpanti žva
kių šviesa palietė drobę, aš negalėjau blaiviai viso įvertinti, 
nes aš pats buvau tąsyk lyg pažadintas iš kurtaus svaigulio 
ir grąžintas į tikrovę. Tuomet aš buvau apstulbintas. Bet 
dabar. . .

Kaip minėjau, portretas vaizdavo jauną mergaitę. Gal
vutė ir pečiai — ir visa išlaikyta vientisiniame stiliuje. Pe
čiai, krūtinė ir puikūs plaukai nepastebimai susiliejo su ne
ryškių šešėliu, sudarydami paveikslo formą. Apvalus apva
das buvo gausiai ornamentuotas ir paauksuotas. Tas visas 
meno kūrinys, atrodė, nepalyginamas. Bet aš žinau, — ma
nęs negalėjo taip giliai ir netikėtai sujaudinti nei puikus pa
veikslo atlikimas, nei vaizduojamo veido nežemiškas grožis. 
Taip pat netikiu,, kad staiga iš apsnūdimo pažadinta mano 
fantazija galėjo palaikyti portreto galvutę gyvu veidu. Ne, 
aš pats tuojau įsitikinau, kad ir paveikslo atlikimas ir stilius, 
ir apvadas būtų greit išskleidęs mano tokią iliuziją.

Neišleisdamas paveikslo iš akių, aš ištisą valandą išgu
lėjau lovoje, įsistebėjęs į jį ir visa tai dar kartą pergalvojau. 
Ir nurimau tik tuomet, kai atidengiau jo tokios didelės įta
kos paslėpti. Visa paveikslo galia buvo jo išraiškos gyvybin
gume. Tai tas jo gyvybingumas mane taip sukrėtė, apstul
bino ir išgąsdino..

Įsibaiminęs ir pilnas pagarbos, aš nustūmiau žvakidę į 
jos seną vietą. Kai dingo iš akiu mane taip paveikęs vaizdah, 
aš godžiai stvėriausi knygos, kurioje buvo šių meno kūrinių 
apibūdinimas. Tuojau suradau portreto numerį ir perskai
čiau sekantį aprašymą:

„Ji buvo jauna mergiatė, reto grožio, patraukli ir sma
gi. Prakeikta toji valanda, kurią ji pamatė ir pamilo daili
ninką, vėl'au vedusį ją. Jis buvo aistringas, ištroškęs moks
lo, rimtas ir griežtas. T aas buvo jo tiktoji žmona. Žavin
gu šypsniu tviskėjo jos veidas, ir ji nerūpestingai šokdavo, 
kaip jaunulė stirna. Su meile paliesdaco ji kiekvieną daikt'*,

nekentė tik meno — savo konkurento. Bodėjosi tik palete, 
teptuku ir visais tais nekenčiamais daiktais, kurie atitrauk
davo nuo jos mylimąjį.

Ji nusigando, kai dailininkas kaitą pasisakė norįs savo 
jauną žmoną nutapyti. Bet nusižeminusi ir paklusni sėdėjo 
ji kantriai priešais drobę niūriame ir aukštame bokšto kam
bary, kurį tik iš viršaus pasiekdavo blyški šviesa. O jis, dai
lininkas, visą savo dėmesį buvo nukreipęs į kūrinį, kuris to
bulėjo dienomis ir valandomis.

Dailininkas buvo aistringas, nuostabus ir vienišas galė
davęs gyventi vien savo svajonėmis. Jis nematė, jis nenorė
jo matyti, kad toji vaiduokliška vienišo bokšto šviesa ryte 
rija jo žmonos sveikatą ir gyvenimo džiaugsmą. Taip, ji 
silpnėjo dienomis ir valandomis. Ir visi tatai postebėjo, lik 
jis vienas nematė.

Bet ji visuomet šypsojosi ir nieko nekaltino; nes žino
jo, kad dailininkas, kuris buvo garsus, surado savo kūryboje 
nuostabią laimę. Ji manė, kad dėl jos šis jaunas vyras be po
ilsio leidžia dienas; ji gi mylėjo dauninką labjc.ii už viską.

Ir tikrai, kas tik pažvelgdavo į portretą, visi šnabždėjo 
apie jo nuostabų panašumą į modelį, apie stebuklą, gimstan
tį iš neaprėpiamos meilės tai, kurią jis taip atsidėjęs piešė.

Kūrinys artėjo prie galo. Dabar niekam nebuvo gali
ma peržengti atelje slenksčio, nes aaihninkas, tartum pami
šėlis, dirbo nuo ryto iki vakaro, neatplėšdamas savo degan
čių akių nuo drobės ir nematydamas iškankinto savo jaunu
tės žmonos veido. Taip, jis nenorėjo matyti, kad tas spalvas, 
kurios išsidėstė portrete, jis negailestingai plėšia nuo čia pat 
sėdinčios moters skruostų.

Ir dar vieną kartą, kai jau daug savaičių buvo praslin- 
kę, kai paveikslui daugiau nieko netrūko, tik, gal būt, vie
no teptuko mosto ties lūpom ir, gal būt, akims gyvybės tvis 
kėjimo — dar paskutinį kartą kaip gęstančios lempos šviesa 
suvirpėjo jaunos moters gyvenimo liepsnelė. Kaip tik tuo
met gabusis dailininkas kilsterėjo teptuką, ir portreto akys 
ėmė gyventi. Vieną akimirksnį ekstazės pagautas kūrėjas 
stovėjo1 ramiai prieš išbaigtą kūrinį. Ir neatitraukęs akių nuo 
portreto, jis pats nustebęs sušuko: „Tikrai, aš sukūriau gy
vybę!“ O paskui jis staiga atsisuko j savo mylimąją — ji 
I ir.T neyvva.
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AUKuo TAUTOS FONDUI 
i Atkelta iš 6 pusi.)

L. Balaišis, Pč Bružas, M. ir 
E. Chmai, S. Dluskis, P. Gas 
peras, I. Girdzcvičius, Z. Gird 
vainis, j. Kvaščiauskas, O. 
Kriauciunaitė, V. Karnėnas,
M. Kalinskienė, A. Liaukus, J. 
Malskis, S. Norvaišas, V. Sen 
džikas, J. E. Suaižinskai, A. 
Songaila, A. Šaltenis, VI. Že
konis, J. Žebraitis, R. Gali
nis, J. Volavickas. Po 1 dol.: 
A. Daugirdas, b. Akelaitis, J. 
Babrauskas, J. Duoba, J. Jan: 
liūnas, B. Kamiiisaas, M. Keng 
rys, J. Kazakauskas, A. Kan
tautas, A. Levišauskas, B. Le- 
višauskaitė, V. Liudavičius, A. 
Motuzas, P. Matuzas, J. Meš- 
kys, P. Umbrasas, V. Poškus, 
M. Pareigis, J. Sendžikas, A. 
Skardžius, K. Sližys, B. Švilpa, 
St. Švilpa, A. švilpa, VI. Tra- 
kinskienc, Juoz. Sendžikas, V. 
Vainių.s, A. &emaitis, N. 
Po 0,5u et.: K. Balčiūnas, 
Valius.

Viso suaukota 170 dol.

Edmonton, Alta, lietuvių apy 
linkės aukos Tautos Fondu* 
Vasario 16-tos vajaus metu.

Po 12 dol. aukojo: Paulius 
Šiugzdinis. Po 10 dol.: M. Ur
bonas, K. Vaitkūnas, Ad. Kan 
tautas, A. Mažioms. Po 8 dol.: 
J. Karosas. Po 6.50 dol.: J. 
Karpavičius. Po 5 dol.: St. Še 
petys, J. Gustainis, H. Jogau 
da, J. Katnaitis, A. Šepetys, N 
Kardelis, P. Gudjurgis, P. 
Vaitkūnas, W. Juodelis, Bru
no Viskciis, M. Bartminas. Po 
3 dol.: J. Barkauskas, J. Pa
sukoms, A. Rudmskas. Po 2,50 
dol.: a.. Zolpis. Po 2 dol.: J. 
Augis, A. Andunlavičius, Ve
na Kaz.auskaitė, Lukšavičienė, 
Vaktens, P. Braziūnas, Seikus,
A. Tamošiūnas, Bendoraitis, 
Dovydaitis, P. Joneliūnas, Kra 
mas. 1-o 1,50 dol.. J. Kuaritis. 
Po 1 dol.; Ben Kadis, Valdis 
Krumins, i amai r Siikaks, Leo 
Silkako, K. Dobciis, B. Juszkie

. wicz, vV. Juszkiewcz, K. Sa
dauskas, A. Za'i siauskas, F. 
Murauskas, Alg. Lukševičius, 
Br. Audi ulewicn, P. Burduhs, 
J. Kairys, St. Pieskus, J. Ku
nigiškis, J. Rasimas, L. Pil 
kionis, Jz. Dovicienas, Sof. Jurk 
šytė, P. Augulis, P. Topilko, kas, 
W. Olaoczynski, P. Kuraitis,
B. Rimkūnas, Matulevičius, P. 
Augulis, A. vVagram,

N.
K.

JAV LAIVYNO VADAS APIE LIETUVA

Patekę^ i laivyno akademiją, 
aš toliau studijavau Lietuvos 
istoriją. Ir iš jos patyriau bud 
na faktą, kad Lietuvos didžiu 
nu tarpusavinia. susirėmimai, 

. _ _ „ egoia'.skunias davė
lietuvių šeimoje, uLprogos maskoliams sudraskyti

Ameukos lietuviai šiuo me
lu perlengvai žiuri Į Lietuvos 
išlaisvinimą n į pačią kovą 
prieš komunistišką agresiją, — 
pareiškė J. V. i leet Comman
der Antanas Danis, gimęs Coi^intngos 
nnn, 
ūabar vauovaująs karo laivy
nui Koicjos pakrantėse.

Kai jis nugirstus iš laiškų n 
is gaunamos lietuviškos span 
dos, jog mūsų tautiečiai ivairio 
se kolonijose gyvena sau ra 
.niai ir nei upestinĄai, manyda
mi, jog iczonucijomis ir svajo
nėmis jie isgelues savo teviį: 
kraštą, jam pasidaro skaudu 

„Save laivyne aš turiu lietu 
vių vyrukų. Jie gauna laiškui 
iš New Yorko, Cmcago, Pitts.-! 
burgho, Clevelaudo, Detroite, 
Los Angeles. Kaikuriuose laiš 
kuose kalbama apie balius, vai 
dmimus teatruose, apie gerus 
laikus namuose. Tuom tarpu 
aš pats praleidžiu be miego 34- 
ar 38 valandas.

Šiuo metu yru nemažai jau
nų lietuvių, kuue šoka sce
nose, dainuoja, išsigeria ir 
linksmai praleidžia laiką. lai 
nėra geros priemonės,vaduoti 
Lietuvą. Jie privalėtų prisimin 
ti ir apie kitokias pareigas".

„Kalbomis ir savo pageida
vimų isi(.iširimais mes nepasuk 
sime likimo naudingon pusėn. 
Mano supratimu, lietuviai pri
valėtų suorganizuoti mažiau
siai 5 TOC vyrų, kad ir darbi
niuose uiabužiuose ir paprašyti 
Prezidento leisti sudaryti iš jų 
Lietuvos Legioną su nuosava 
vėliava gen. Eisenhowerio ka
ro pajėgoje. T'’i būtų geriau
sias pūdomas musų karei
viams, jog pavergtos tautos iš 
tikro trokšta atgauti laisvę.

„Ka. man teKu būti karinėje 
akademijoje, aš nuolat ’jazvtlg 
davau į istorini Lietuvos žemė
lapį. Lietuva tuomet tęsėsi 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrų.

dziun, L. Frey, A. Stepenas, 
Galeinus, W. Zaleskis, P. Dru 
teika, J Kirdeikis, P. Balutis, 
Sližys,G. Larsen, P. Zaleskie- 
nė, No 
binciene. V. Di 
siūnas, Rutkauskas, 

Nežinomas. Po 
Nežinomas, Kūnas, 
et.: J. Kunigiškis. Po 

Di- Romaiti, S. Kuraitis.

Larsen
ei. Po 0,50 et.: R. Gar 

naitė, A. Mi 
Butkaus 
0,30 et.: 
Po 0,25 
0,10 et.:

Lietuvą.
Dabar 

ko, todėl 
mi savo 
zinti laisvę Lietuvai, 
me vieną dalyką: 
rtioje kovoje, Kur kalbos ir dis
kusijos mažai ką reiškia. Todėl 
.įsiems i eikvotų ruoštis 
mems pasiaukaivinams“.
Tokias ta imintis išreiškė 

tuvių kilmes JAV laivyno 
das Antanas Dams. (S.).

U. b. A. BIUDŽETO 
DIDUMAS.

Didesnis negu kada nors 
tas biudžetas, su išimtimi po
ros’ II-jo pašauna.o karo metu, 
preizdento 1 rumano siūlomi iš 
leisti 85 mihardui 444 miiionai 
dol. siais metais, yra sunku su 
sivokti. Jeigu ous patvirtin
tas naujas biudžetas, tai reikš, 
kati U. S. A .išleistų kiekvieną 
minutę per melus po 163.000 
ir apie 10.000.000 per valandą.

Jei jus skaičiuulumėt po do
lerį kiekvieną sekundę po 8 va 
landas dienoje p.-r 40 valandų 
savaitėje, tai užimtų 11.416 me 
tu atlikti skaičiavimo darbą. 
Jeigu kiekvienas dolerio bank
notas oūtų paklotas ant žemės 
galas prie galo, tai nusitęstų 
daugiau kaip 8 milionus mylių 
— daugiau kaip 240 kartų 
linkui žemes rutulį prie 
siaujo (ekvatoriaus).

Šis biudžetas yra keturis 
tus didesnis, negu, kad 
514.000.u00 — didžiausias U. 
S. A. oiudžetas laike pirmojo 
pasaulinio karo, toks pats dy
džio kad U. S. A. išleido viso 
per savo pirmuosius 136 gyva
vimo metus ir viršijamas yra 

1 tiktai dviejų 11-rojo pasaulinio 
karo metų biudžetų, kuriais U. 
S. A. vyuausybė išleido dau
giau Kaip po 95 mihardus dol.

J. Sk.

lietuvių nedaug beli- 
tik sutartinai siekda- 
tikslo, jie galės grą- 

Atminki
esame sun-

didcs-

va-

ki-

WINS ION CHURCHILL 
1919 METAIS BUVO PAzA 
dėjęs Lietuvai duoti 

GINKLŲ
„Nen York Herald“, kovo 

28 dienos, 1919 metų laidoje 
pranešė, jog buvęs tuo laiku 
anglų kaio ir aviacijos sekreto 
nūs W.ston Cnurchill pasakė 
kainą rariamenlc, Kurioje buvo 
pasakyta, jog raudonoji bolše
vikui armija įsiveržusi Į Lietu
vą ir traukianti link Baltijos jū 
ros ir Vokietijos Naujai susi- 
kurusi Lietuva kovoja su už
puolikais. Ang.ų vyriausybė 
yra numačiusi pasiųsti lietu
viams ginklų ir Kitokios pagal
bos. Ta pareisk.iną parlamen
to nariai užgyrč.

Bet si anglų valdžios suma
nymą sutiukdė lenkai. Pasta
rieji tuojau pasisiūlė patys at
likti lą misiją, nurodydami, jog 
Lietvos „išgelbėjimui“ reika
linga skubi akcija, o kol anglų 
pagalba ateis, šaukštai gali bu 
ti po pietų. Įiodymui savo 
„greitumo ', už poros savaičių, 
lenkų kavalerija, vadovaujama 
gen. Kydz-Smygly užpuolė 
Vilnių, Velykų dieną, 
metais ir užėmė jį.

,,C elite j jn i i.ietį,v,ą

1919

nuo 
raudonųjų uzpuu.mo, lenkai pa 
tys virtu grobikais ir pasilaikė 
visas tas hetuv.ų žemes, ku
rias jie atėmė is bolševikų, (S)

SUNKUS „KELEIVIO“ 
KELIAS.

Kadaise buvęs 
lietuvių organas 

.šiuo metu sunkiai 
kietijoj, kaip

tvirtas maz

ap- 
pu-

Kar
18.

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y.
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, 111.
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago S, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago o. Ill.

/ 
j

/

J. GRAŽYS
“siuvu naujus ir 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBA ATLIEKU 
SĄŽININGĄ 1 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

2 BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE
*5 273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tel. TR 8351. 2
g šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.?

’ 688 ALLARD Ave, Verdun.
i Telefonas HE 5853.
i Kreipti* po 6 vai. vakaro, 
i šeštadieniai* — vigą dieną.

LIETUVIU AMERIKOJE
LITHUANIAN ALLIANCE Or AMERIJA

DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ
FRATERNALĖ ORGANIZACIJA

Įkurta 1886 metais
r,:..i. ------

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies
tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 
$ 5.000,00. Nariais priimami abiejų lyčįų lietuviai

gimimo dienos iki bO metų

savaitraštį ,,T ė v y n ę“ nemokamai.
Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
remiami lietuvių kultūriniai reikalai.

Nariais priimami abiejų 
nuo

Nariai gauna 
Iš Susivienijimo 
ištikti nariai ir 
Visi kviečiami tapti šios broliškos oi ganizac; jos nariais. f 
Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA kuo- > 
poje, ar rašykite į centrinę raštinę tokiu adresu: |
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y. |

Lietuviška motery kirpykla |
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA- J

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DA2YMĄ IR KT. S {

Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ (B. M. Dodon).
2521 CENTRE St., Montreal. Tel. FI 0208.

Port Arthur ir Ini VLillcn, Cni.
Daoar, atvykus naujiems he 

tuviams į si kraštą ir apsigy
venus šioje apylinkėje, lietu
vių skaičius susidaro dukart 
didesnis, negu aukščiau buvo. 
Nutaulimas žymus ne tiktai se 
niau atvyKusiųjų, bet ir naujų
jų ateivių tarpe. Kaip tai nuu^ 
tabu, kad ir naujieji lietuviai di 
džiumoj sukūre seimas su sve
timtautėmis.

Gaila, kada girdi, kad į sa
vo vaikučius tėvai kalba sveti
ma kalba.

ToKioje nuotaikoje mums 
čia gyvenant, gal daug kas n 
neįmanoma būtų čia atsiekti. 
Yra dar n galimybių, tik suma 
numo reikia ir noro. Tik sto
kime į darbą ir visi sutverkime 
lietuvių draugiją.

Mes mokame susiburti j šei 
mynines sueigėles, gražiai pa
sielgti, lietuviška; kalbėtis bei 
daineles dainuoti.

Kaip būtų malonu ir gražu, 
kad mes čia turėtume savo 
draugiją, kurioje visus lietu
vius suburtume.

Uostas.
Du nuėstai su 80.000 gyven 

tojų išsitiesę paliai Superior 
ežero pakraštį.

Tai didžiųjų Kanados ir 
USA ežerų tiansporto ir in
dustrijos priepiauKa ir vieta.

Išaušus maloniam pavasa
riui ir dar nespėjus ledams su
tirpti, pasigirdo plaukiojan
čių laivų baubimas ir sirenos.

Vieni laivai atplaukia su 
prekėmis, kurios čia perkrau
namos i geležinkelio vagonus 
gabeno toliau. Kiti laivai, čia 
prisikiovę javų, popierio arba 
geležies rūdos, plaukia į paliai 
D. Ežerų esamų miestų pra
mones centrus.

.Elevatoriai.
yra pastatyti inodernis- 
ir aidziausi javų atsar-

verčiasi Vo- 
ii jo skaitlingi 

skaitytojai mazhctuviai. „Kėlei 
vio" ti>ažas dabai yra 2.20Ū. 
Pusė skaitytojų yra Vokieti
joj, tačiau vienintelė „Kelei
vio“ viltis tai užsienis ir tik iš 
ten laukiama „Keleivio“ stiprė 
jimo galimybių. Toronte „Kc 
leivio" prenumei torių yra apie 
70, bet dar atsmeia išplatinti 
kiekvieno Nr. po 100 egz. Iš 
atsiųstų 100 lietuvininkų kalen 
dorių paiduota lik 30, nes per 
vėlai atsiuntė.

M. E. B. D. Toronto sk. §. 
m. bit Žulio 6 d. pasiuntė „Ke 
iciviui“ 112 dol. aukų ii pre- 
numei'os mok. F .gal paskeib

Čia 
kiausi 
gos aruodai — elevatanai. Ele 
vatoriai atrodo didingai ir puo
šia miesto vaizdą. Kas tik iš 
pasaulio žymesnių žmonių pro 
čia važiavo, tam buvo jie pa
rodomi. Anglų karalienė Elz
bieta H piaeitą rudenį prava
žiuodama irgi panoro pamaty
ti.

Į šituos milžinus aruodus su 
telpa šimtai miiionų centnerių 
visokios lūšies javų. Javai į 
Situos aruodus 
mi iš vakarinių provincijų 
laikomi šičia atsargoj ne 
šiam Kiaštui, bet ir visam 
šauliui.

Antra, šičia milžiniška 
monė, tai sprusv pramonė. Iš 
tos rusies medžiagų yra daro
mas visokios rūsies popierius. 
Apylinkėje yra b popierio ir tų 
medžių apdirbimo fabrikai.

Vien tik praejsią žiemą prie 
miško kirtimo dirbo apie 13. 
000 žmonių, šiame rajone. 
Lietuviai be savus draugijos.

Čia yra nuo seniau gyvenan 
eių lietuvių, su šeimomis, pa
vienių ir maišytų su kitatau
čiais.

javų.
yra sugabena- 

ir 
tik 
pa-

pra

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

Jonas^Zmuidzinąs
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

GARANTUOTAS DARBAS.

259 — 3 Ave., Ville Lasalle. TR 4588. 
ibi*! ■ niwmi ■■r nwin—a.ia* n■

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

į 
i

tą pradžioj metų „Keleivio“ 
platinimu vajų, su.inkta 40 nau 
jų prei.umertų. Kiekvieno su 
sipraiusio lietuviu pareiga yta 
paiemti ši vienintelį mažhetvių 
iaikrašią. „Keleivi“ užsisakyti 
galima pei M. i.. B. D-jas, ten 
pat ga.inia apsimokėti ir pie- 
numeratos mokestį.

Darbai miške.
Sutirpus upėse ir ežeruose 

ledui, prasidėjo medžių pluk
dymo sezonas. Bet tas mažai 
pareikalauja darbininkų prie 
tokio darbo. U z savaitės ki
tos prasidės vasarinis kirtimas: 
bus keitama u kartu nulupa
ma žieve nuo tų sukirstų po
piermalkių. Tai eksportinės 
popiermalkės, kurios išveža
mos į USA.

Vietos kompanijos turėda
mos daug atsargų, va tirą ne
mano kirsti.

Tokiu atveju šią vasarą ne
numatoma daug miške darbo.

Valeri Sibulis.

LIETUVIŲ DĖMESIUI
„Nepriklausomai Lietuvai“ 

reikalingi skelbimų ir prenume 
ratų rinkėjai bei platintojai.

Ir skelbimų rinkėjai ir laik
raščio platintojai reikalingi vi
sose vietose, kur tiktai gyvena 
lietuviai — Kanadoje, kitose 
Amerikos valstybėse, Austra
lijoje, Europoje ir tt.

Dėl sąlygų, o taip gi gauti 
informacijų, prašoma kreiptis i 
„Nepriklausomos Lietuvos“ ad 
ministraciją, 7722 George St., 
Ville Lasalle, Montreal, P. Q., 
Canada.

t DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS 
/ .... .... .......................... .......

Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais.
Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine

t

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

Alberto K or keitimo
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg'd

uz $1,000,oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

~>t------- H >L A K ‘

Duodame ir^kreditan 
V J

PARAMOUNT JEWELLERS
į. 363 ST. CAI HER1NE ST. W. netoli Bleury HA 0888

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis.

Skambinkite telefonu arba užeikite: 
Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famiile St.
Tel. HA 6708 Montreal,Que.

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuo šimčių

Plačiai išgarsimi laikrodžiai

■ CYMA 0 LONGINES
H BULOVĄ 3 OMEGA

Šviesiai melsvi deimantai 
Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS
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MŪSŲ WP ORTAS
SVEIKAME KŪNE,

Dažnai daug sielojamasi lie 
tuvišku jaunimu išeivijoje. Yra 
jieškoma būdų ir pervertina
mos priemonės jaunimo lietu
viškumui išlaikyti. Bet, tur
būt, niekas kitas, tik pats jau
nimas atras pačius tiksliausius 
bei jam Įdomiausius ir prieina 
miausius kelius auklėtis lietu
viškosios bendruomenės dva
sioje.

Šiuo metu, jaunieji entuzias 
tai, spoitininkai lietuviai, in
stinktyviai jausdami sporto 
reikšmę išeivijos gyvenime, lie 
pos 4—6 dienomis suvažiuoja 
Cleveiandan sportinėms var
žyboms. Tai bus jau antrosios 
žaidynes apimančios JAV bei linio finalai, vyr 
Kanados sportininkus lietuvius 
ir dėl m, toli gražu, ne eilinis 
įvykis mūsų kultūriniame bei 
visuomeniniame gyvenime. Gal 
būt too žaidynės su pasididžia 
vimu muiiis primins seniau Įgy 
tus Nepriklausomos Lietuvos 
ir išeivijos sportinius laimėji
mus, gal mus nustebins jaunų
jų sugebėjimas nugalėti sudė
tingo dabartinio gyvenimo kliu 
tis, gal pagaliau Įrodys, kad iš 
civijojc tikrai gyvena sveika
me lietuviškame kūne sveika 
lietuviška siela.

Tat ir Įvairiausiai galvojant 
Antrosios Žaidynės turėtų bū 
ti remiamos plačiosios lietuvis 
kos visuomenės dideliu dėme
liu. Nuošiidi moralinė parama 
dar daugiau uždengs lietuviš
kąjį jaunimą ir leis toms spor
to žaidynėms viisti gražiu tra 
disiniu papročiu.

Žaidynėms tinkamai sureng 
ti yra sudarytas specialus or
ganizacinis komitetas: piim. 
J. Daugėla, vicepirm. A. Jonai 
tis, E. Kalnėnas, ižd. V. Janus 
kis, sekr. A. Batzdukas. Žai
dynėse numatoma, lengvoji at 
letika, krepšinio, tinklinis bei 
stalo tenisas. Šalia tremtinių 
sporto komandų žaidynėse pir 
mą kaną yra užsiregistravę ir 
senųjų ateivių sporto klubai.

Organizacinis komitetas žai 
dynėms remti yra gavęs tvirtą 
moraliu; pritarimą bei konkre
čią pagalbą iš Įvairių amerikie 
čių įstaigų. Tam svarbiam, bei 
gražiam darbui sekminiai pra
vesti lietuviškoji visuomenė 
yra prašoma ypatingo dėmesio 
bei visokeiiopos paramos.

1. Dei nepakankamo daly
vių skaičiaus iš žaidynių pro
gramos išimamas futbolas (soc 
cer) vyrams ir krepšinis mote
rims. V isa kita žaidynių pro

kai neous traukiami į bendrą 
skaičių.

5. Visose komandinėse var 
žybose klubas gali išstatyti po 
2 vienetus, o individualinėse— 
neribota skaičių.
lo
2

SVEIKA SIELA. ..
grama pasilieka nepakeista.

2. Žaidynių dienotvarkė.
Liepos 4 d.: 4 ;00 AM — iš 

kilmingas atidarymas, krepši
nis ir tinklinis vyrams, lygia
grečiai — stalo tenisas visiems.

Liepos 5 d.; 9:00 AM — 
1:00 PM — tinklinis vyrams 
ir moterims, lygiagrečiai — 
stalo tenisas visiems. 3 :30 PM 

■—6:30 PM lengvoji atletika 
visiems. 7 :00 PM tinklinis mo 
terims ir vyrams dėl 3-čių vie
tų ir vyrų krepšinio pusfina
liai.

Liepos 6 d.: 10:00 AM pa 
maldos Šv. Jurgio bažnyčioje 
12.30 PM moterų ir vyrų tink 

krepšinio dėl
3- čios vietos ir finalas. 5:00 
PM dovanų įteikimas ir užda
rymas. 7 :00 PM pobūvis-vaka 
ras Slovenian Kome saleje.

3. Laimėtojų apdovanojimas.
Visi r, 2 ir 3 vietų laimėto

jai gaus diplomus.
I-jų Sporto Žaidynių metu, 

pereitais metais Toronte, buvo 
paskirtos 4 pereinamosios do 
vanos: Dr. Alminus iš Kalifor 
nijos — vyrų krepšinio nugalė 
tojams, Vi. Bakūno — vyrų 
stalo teniso komandiniams lai
mėtojams, Cleveiando Tremti 
nių Draugijos — moterų tink 
linio ir Lietuvių Kultūros Fon 
do Cleveiando Skyriaus — mo klubais ir savo tarpe praveda 
terų komandinio stalo teniso 
laimėtojoms. Del šių pereina 
mųjų dovanų bus varžomasi ir 
šiose žaidynėse.

Be šių, yra paskirta visa ei
lė ir kitų, sutelktų iš įvairių 
lietuviškų organizacijų ir pa 
vienių asmenų. Iš jų ypatin
gai pažymėtina Cleveiando lie
tuvių visuomenės dovana — 
taurė, skuta klubui — bend
ram žaidynių nugalėtojui.

4. Taškų skaičiavimas:
Bendram žaidynių nugalėto 

jui išvesti, taškai už 4 pirmas 
vietas bus skaičiuojami pagal 
šią lentelę:

Krepšinis vyrams: 20—15— 
10—5. Tinklinis vyrams ir 
moterims: 16—12—8—4. Ko
mandinis stalo tenisas vyrams: 
12—9—6—3. Komandinis sta 
io tenisas moterims: 10—7.5 
—5—2.5. Estafetės: 8—6—
4— 2. Visi lengvosios atleti
kos dalykai ir stalo teniso vie
netai bei dvejetai-: 4—3—2 
—1.

Jaunučių ir mergaičių kla
sėse, lengvojoje atletikoje taš-

Moterų sta- 
temse komandą sudaro tik 
(dvi) žaidikės.
6. Individualinėse varžy .o- 
gali dalyvauti ir klubamsse 

nepriklausą sportininkai.
7. Registracijos terminą^ 

pasibaigė birželio 22 d. Jei kas 
dar notėtų užsiregistruoti, turi 
skubiai kreiptis į rengėjus. Vi 
sais reikalais susirašinėti pra
šoma šiuo adresu: Algirdas 
Bielskus, 770 E. 91st St., Cle
veland 8, Ohio.

8. Žaidynių Gaibės Komite 
to pirmininku sutiko būti Cle- 
velando Majoras Mr. Burke ir 
nariais —■ visa eilė aukštų pa 
reigūnų ir bendiinių lietuviš
kų organizacijų atstovų. Todėl 
visi dalyviai prašomi į tai at
kreipti ypatingą dėmesį ir 
drausmingai bei tvarkingai re 
prezentuotįs aikštėje ir už jos 
ribų.

9. Smulkesnės informacijos 
yra išsiuntinėjamos visiems už 
siregistiavusiems klubams ir 
pavieniams asmenims.

Organizacinis Komitetas.

ANGLIJOS MEISTERIS 
TORON TE

Fulbo.o lygio pakėlimui 
kasmet Kanadą aplanko, ypa
tingai iš britų 'Alių, geresnės 
svetimšalių komandos, kurios 
čia be susitikimų su vietiniais

Winnipeg
VAJUS T AUTOS FONDUI.

žiūrėjo per 25.GOO 
už tai sumokėdami iki 

ap. .

parodomąsias rungtynes.
Birželio m. viduryje Toron 

te viešėjo Anglijos meisteris 
Manchester United, kuris uni 
versiteto Varsity stadione su 
sitiko ou pajėgia taip pat ang
lų komanda Totenham Flot- 
spusr ir po savižudžio pirmo
jo golo nelauktai pralaimėjo 
5 :0. Hotspurs parodė parodė 
labai suderinta

*
i* 
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priteistas 11 m baudinys, 
jie pavertė įvarčiu. Vė- 
persvaroj žaidę vytiečiai 
naudai gavo net 2 baudi- 
kuriu nė vieno neišnau-

preciziškomis ir tikslingomis 
pasuot emis, žaidimą.

Be geros staigmenos prieš 
gastrolėmis USA ir Meksikoj 
pavargusį Anglijos meisterį’ 
Hotspurs patiekė ir kitą maio 
nią staigmeną dominijos fut
bolo sąiungaį. jų viešnagė 
kanadietisko futoolo organiza
toriams atnešė stamboko pel
no, nes vien Varsity stadione 
žaidimo 
žmonių,
50.000 dolerių.

FUTBOLO FRONTE
Šių metų futbolo sezone vy- 

tiečiai registruoti Il-je senjo
rų divizijoj ir iki paskutinio 
laiko sėkmingai laikosi grupes 
antroje vietoje.

Vienintelį praieimėjimą at
jauninta „Vyties“ komanda tu 
ri iš savo pirmojo susitikimo, 
kur nepelnytai puvo priversta 
nusileisti 1 oi onto Hydro Hot
spurs komandai. Po nereika
lingo mūsiškio vartininko su ■ 
faulavimo priešininkų naudai 
buvo 
kurį 
liau, 
savo 
nius, 
dojo.

Savo dvejose paskutinėse 
rungtynėse prieš italų Giovan
ni ir vokiečių Neuland vytie- 
čiai turėjo pasidalinti taškais, 
nes nebuvo atsiekta jokių pa
sekmių. Prieš trečioj vietoj 
stovinčius italus trūko futboliš 
kos laimes, nes tikros progos 
nepavyko realizuoti.

Po 7 pirmenybių rungtynių 
vytiečiai turi surinkę 10 taškų 
ir neblogą 15:5 įvarčių san
tyki. Aukščiausias laimėjimas 
6:0 rezultatu buvo atsiektas 
prie rusų L. Dickie komandą.

„Vyties“ klubo vienetą dau 
gumoj sudaro pereitų metų, jau 
nių sportininkai — Vaičiūnas, 
Budreckas, Laurinavičius, Pe- 

pasižymintį teraitis, Paukštys, Preikšaitis,

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

2186 DUNDAS ST. W. TORONTO
Taiso ir parduoda laikr odžius, žiedus ir visokias bran 

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

BELLAZZI-LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 ’ Ville Lasalle.

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

* **» **
8 N

LIE'lUVIAIPAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS.

SAVININKAS M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios 
lietuvių bažnyčios. TEL. TR 0141

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

f

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.

Kilnūs sicikmai ir troškiniai 
liktų tik jaunos mergaitės ne- 
išsipiluoma svajonė, jei tiems 
norams nebūtų sudarytos pa
grindinės, realios įvykdymo są 
lygos. Nebūtų šiandien nepri 
klausomos Izraelio valstybės, 
jei ne dųosnios, nuolatinės ma 
terialines raukos, plaukusios iš 
viso pasaulio Izraelio vaikų, jų 
valstybės atkūrimui. Net ir 
Itūikstametinės istorijos dide
lės nepriklausomos valstybės 
neretai būna priverstos jieš- 
koti ekonominės paramos pas 
savo turtingesnes draugiškas 
valstybes. Žmonijos ekonomi
nis, kultūrinis ir net dvasinis 
gyvenimas yra stipriai remia
mas an<. ekonominio vertybės 
vieneto — pinigo. Jis yra tas 
tikras, realus laidas bet kokių 
norų, siekių ir planų įgyvendi 
nimui.

Mes visi gyvename nepalau
žiama viltimi, kad anksčiau ar 
vėliau, vėl turėsime savo ne
priklausomą valstybę, kad ne 
būsime tie benamiai — nemegs 
tami „pikti pinigai“. Tad pri
sidėkime kiekvie-as, kiek ga
lėdami, piie to Didžiojo Tiks
lo — prie mūsų tautos laisvės 
ir nepriklausomybės atkūrimo. 
Būkime mūsų tautos herojų— 
Lietuvos girių kaialių kraujo 
denarais. Padėkime nors ir 
kuklia savo pinigine auka tau
tos fondui palengvinti mūsų 
partizanų naštą.

Liepos mėnuo — yra tautos 
fondui vajaus mėnuo. Neliki
me nė vienas neprisidėjęs prie 
šio gražaus, garbingo tikslo 
ir pareigos. KLB Winnipeg© 
apylinkes valdybos narys Tau 
tos Fondo rekialains p. Jurgis 
Vidžiūnas, per savo bendra
darbius vajininkus, aplankys 
kiekvieną lietuvišką šeimą ir 
pavienį lietuvį priimti garbin
gą auką tautai. Jei kas nors 
dėl adreso nežinojimo ar kitų 
priežasčių nebūtų aplankytas, 
maloniai prašomas pranešti 
Jurgiui Vidžiūnui adresu: 587 
Balmoral Str., arba telefonu 
933 721 ir jis tuojau atvyks pri 
imti auką. Vaj.’ninkai kartu 
platins Lietuvio pasus ir lietu
vio pasams įklijuojamus ženk
lelius. Paso kaina odiniu vir
šeliu — 1 doleris, popieriniu— 
50 et. Ženklų kainos yra nuo 
25 centų iki 5 dolerių. J. J.

BIRŽELIO GEDULO
MINĖJIMAS.

Trumpas tradcinių nepamirš 
tarnų birželio gedulo įvykių mi 
nėjimas "šiais metais Winnipe-
k -- «x—-—Mk------ SZK--------------- 1

Šimkus, Velyvis II, Kasperavi
čius, Dobrovolskis, Lietuvnin 
kas ir be pastovui žaidžiančio 
J. Žuko taip pat patalkininkaū 
ja A. Tėvelis, J. Gojkas, K. 
Kižys, A. Pulkauninkas ir R. 
Vėlyvis. ap.

ge buvo pravestas Baltijos i).t 
tų federacijos drauge su anti- 
Jtolševikiniiį tautų bloku — 
šūkiu: „Laisvė tautoms — 
Laisvė individams“. Paminė
jimas įvyko birž/lio mėn. 15 
d. 4 vai. po pietų Playhouse te 
atro saleje dalyvaujant per 
500 įvairių tautų auditorijai 
Vyriausiu kalbėtoju buvo Ma- 
nitobos parlamento narys, 
progr. konserv. partijos lyde
ris p. Errick F. Willis. Taip 
pat kalbėjo antibolševikinio tau 
til bioKo Winnipego skyriaus 
pirmininkas ir visų okupuotų 
rytų Europos rautų atstovai. 
Meninėje dalyje puikiai pasi
rodė ukrainiečių vyrų choias.

Numatytoji eisena iš St. 
Paul college prie paminklo, dėl 
blogo oro, neįvyko.

Atkelta iš 8 puslapio, 
išsiaiškinsi.

Kito, konkretiškesnio bei aiš 
kesnio tarptautinių reikalų ko 
mentavimo nėra. Gaila, kad 
daugeliui žmonių, dargi inte7 
lektuaių tarpe, trūksta kor.kre 
tiškumo u įsigilinimo į tuos 
tarptautinės bylos negrinėji- 
mus be’ svarstymus. Ir jei jie 
pasiskaito spaudoje apie tarp 
tautinių susirinkimų debatus, 
prieina klaidingos išvados, su
darančios įspūdį, kad tie dip
lomatijos kavalieriai diskutuo 
ja bizantizmus ir tarpusavėmis 
rietenomis verčiasi. Ypač Pa
ryžiaus konferencija sudarė 
šį įspūdį.

Jei „gatvės žmogus“ nebū
tų tuo, kuo jis yra, — jausmų 
kūdikis, — dėl savo negalėjimo 
giliau pažinti tų specifinių 
priežasčių, vedančių prie karo 
tarp Vakarų ir Rytų, jis su
laikytų busimąjį Trečiąjį Ka
rą: Rytai, praradę savo ša
lininkus Vakaruose, nedrįstų 
Kariauti su Vakarais ir būtų su 
kalbamesni. Bet dabartinis 
spektaklis tarp Vakarų ir Ry
tų yra neišbaigiamas, ir nėra 
aiškiai apčiuopiamas dargi dau 
geliui tų scenų, a la vainete 
mėgėjų. Nelabai jiems ir rei
kia, tikrenybėje, žinoti, tos ko 
vos tarp Vakarų ir Rytų ter
minai. Užtenka jiems jų pa
čių simpatijų ai antipatijų. Sa
kome, „jų pačių“, bet tikreny 
bėję ir tai, jiems patiems daž
nai visai nejuntant, įkvepia ki
ti, o ne jie pavys įsigyja. Ir 
tik šiaip jie „dalyvauja“ tuose 
tarptautiniuose debatuose: my 
Ii, bet pirm visko, neapkenčia. 
Neapykanta, tai toji milžiniš
ka ir dinamiška skatintoja, 
lengvai įgaunama ir lengvai ki 
tiems perduodama, atseit, ap
krečiama. Galimas daiktas, 
kad akla meilė yra lygį aklai 
neapykantai!

Tatai paliečia ir Urugvajaus 
lietuvius, ir ne vien Urugva
jaus.
Montevideo, birželio m. 1952.

VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO.
L

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES ĄND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS 1

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WIDE PICK-UP 

p AND.D ELI VERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL!*? 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 karpetus ir fo
telius (Chesterfields), gar 
dinus lengvus ir sunkius. 
Sutaisome rūbus (iširi
mus), įsiuvame sagas ir 
pan. Kiekvieną orderį pa 
imame iš namų ir pristato

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,

A. Majauskas.

Allard Tr.1135

į AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS
į juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt.
J Neaukštos kainos.
J 288—6th Ave. Ville La Salle.
į Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

xxx’xxxxxxxvl.txi -i- xxxxxxxxxxxiTgrrrg

DĖMESIO g
Viliasaiiečiams ir apylinkės lietuviams! |

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. $
Prekyba ir pataisvrnai. §

PETE'S RADIO SERVICE j
7688 Edvard St., Ville Lasalle. HE 3372 |

XXXXXXXSZCXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXSXXSXXXXS
Gražiausias mūsų Tėvynės prisiminimas, tai

V. AUGUSTINO Lietuvos vaizdų knyga.
TĖVYNE 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.
txxxxxxxxxxxxxgrsx’txxx •. ‘Lvz.v.'iTrgt:

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

JŪSŲ PATARNAVIMUI.
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).
Viltą T a s a ’ 1 e.

A .c,a ’T?\s. r,-!. ”r

& • ............ S
7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412, ®

j SUPERIOR REAL ESTATE Co. |
® Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme S’ 
SjAve., Verdun. YO 3323. Avenue, Ville Lasalle.
$ TR. 7849. $

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS 

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS
J. H. BENOIT

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU , ISADA PASIRUOSES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0«94
. . . .. . . ____ ___ _____  _ .

TE L. FA 0209

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

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

Gaminame šviežias ir rūkytas lietuviškas dešras.
Taip pat prieinama kaina patarnauju sunkvežimiu.
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H A M1L T O N
DIDELĖ GEGUŽINĖ HAMILTONE.

VASARIO 10 GIMNAZIJA GYVUOS!?

Ši seKinadieni, liepos mėn. 
6 d., T. F. Hamiltono sk. Brid 
geman ūkyje, (tikslus kelias ir 
vieta nuiodyta 26 „NL“ Nr. 
skelbime) rengia didelę gegu
žinę, i tiria atvyksta daug 
svečiu iš Buffallc, Detroito ir 
Čikagos. Savaime aišku, kad 
joje dalyvaus ir apylinkių lie
tuviai — Toronto, Wellando, 
St. Catharines ir tt., kadangi 
r’«*<’uzii.ė žada outi labai įdo
mi savo programą, į kurią įei
ta: virvės traukimas tarp H/.- 
miltono ii Toronto stipruolių, 
1Q0 m bėgimas vyrams, bėgi
mas su maišais, premijuojami 
šokiai. Be to, šioje gegužinė

je paaiškės ii piniginės loteri
jos (1U0,— dol. bendros su
mos) laimėtojai.

Prie gražaus upelio, vaikai 
galės pažaisti, (jie vežami au
tobusais nemokamai), o jauni
mas, griežiant Beni Ferri or
kestrui ir dainuojant E. Dau
guvietytei — smagiai praleisti 
laiką p: ie europietiškų šokių. 
Primenu, kad Biidgman ūkis 
yra Mpie 15 mylių nuo Hamil
tono (5 Kelias) ir 25 mylios 
nuo loionto — ta pati vieta, 
kur ir peniai vyko gegužinės.

Visų pareiga paremti Tautos 
Fondą visų pareiga atvyk 
ti į šią gegužinę1 Kbr.

W E LL AM, Ont.
LIŪDNŲJŲ BIRŽELIO

Sekmadienį, birželio men. 
15 d., St. Mary bažnyčios sa
lėje, Kanados Lietuvių Tau
tinės S,.jaukas Wellando sky
rius surengė liūdnųjų birželio 
įvykių pantuėjinią. Atlaikė 
pamaldas ir tai dienai prilai
kytą pamokslą pasakė kun. 
tėvas Ambroziejus.

Po pamaldų skaitė paskaitą 
torontiet.s p. Budreika, kinis 
savo išsamioje paskaitoje ir 
pergyventais tragiškojo bir
želio įspūdžiais, giliai sujaudi
no klausytojus, kurie savo min
timis nuklydo net už geležinės 
uždangos i gimtuosius tėviš
kės klonius, kur raudonojo ma 
ro imperialistai nuklojo mūsų 
kraštą masiniais kapais, kur 
kruvinai sūrios ašaros renkasi 
į upelius, iš upelių patenka Ne 
munan. oiš jo išsilieja pašau 
ho jūron. Tų ašarų vanduo 
pragraužia surambėjusius upių 
krantus, išskalauna medžių šak 
nis, o pasaulio Okeanuose su 
daužo granito uolas, tik nepa
jėgia paveikti pasaulio sąžinės.

ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Meninę dali ^eilėraščius, tau 

tinius šokius ii plastikos ju
desius) išpildė naujai įsistei
gusi tautinių šokių grupes šo
kėjai, kiniai vadovauja ener
ginga ir šiam darbui pasišven
tusi p. Ulbinienė.

K. Žukauskas.

AUKOS VASARIO 16 GIM 
NAZ1JAI — VOKIETIJOJE.

Birželio 15 d., minėjimo me
tu, St. Mary bažnyčios salėje, 
pagal Kanados Lietuvių Tau
tinės Sązungos Wellando sky
riaus valdybos aukų lapus, 
Diepcholzo gimnazijai aukojo:

Po 2 dol. A. Cibas, K. Žu
kauskas. Po 1 dol. V. Bajo- 
riatė, J. Butkus, A. Eizėnas. 
V. Eizenaiėt, K. Galdikas, J. 
Grigas, S. Gudaitis, A. Kalvai
tis. P. Kalvaitis, E. Kurpeikie 
nė, J. Kulka, M. Kuzavas, J. 
Lekavičius, R. Linkevičienė, 
J. MaŠKauskas, J. Paužuolis, 
A. Prainatis, A. Petryla, J. 
Plančiūnas, A. Stankevičius, 
M. Šalciūnas, P. Šidlauskas,

Iš 115-kos 34 jau globojami
Šiandien jau mes norėtume 

sušukti, jog Vasario 16 Gimna 
zija gyvuos, neo tvirčiau ima 
me tiKėii, kad ir likusiems 81 
mokiniams atsiias nauji globė 
jų būreliai, kurie užtikrins 
jiems pragyvenimą ir mokslą 
vieninteleje pasaulyje lietuvių 
gimnazijoje.

Štai nauji pavyzdžiai, naujas 
sąrašas tų, kurie lyžosi per iš
tisus metus kas mėnuo po 20 
dol. mokėti Gimnaziaji už kiek 
vieno žemiau pažymėto moki
nio išlaikymą:

30. A. L. T. Worcesterio 
skyriaus paskirų narių grupė, 
r. o. Mi. Vytautas Orintas, 
28 Converse St., Worchester, 
Mass., USA., už Vidmantą- 
-Adolfą Raišį, VII kl. mok.;

21. The Starme Co Inc., fir 
moję, Chicago, dirbančių 5 lie 
tuvių grupe, c. o. Mr. Jonas 
Jurkūnas, 6725 Campbell Avė., 
Chicago 29, Ill., USA, už Vai 
terį Kiaupą, VII kl. mok.;

32. Rėmėjų Būrelis Pitts- 
burgh'e, i. o. Mi. Juozas Tao- 
ras, 3301 Slope Street, Pitts
burgh 1, Fa., USA, už Emili
ją Zubkutę, II kl. mok.;

33. Šv. Luko Ligoninės La 
boratoiįjoję, Chicago, dirban-

A. Šileikis, V. Šurna, A. Ulbi- 
kas, V. Vitkauskas. Po 0,60 
V. Lekavičiūtė. Po 0,50 J. Ci
bas, K. Cibas, A. Jonaitis, L 
Lomanienė, J. Statkevičius, I. 
Šajauka, K. Šerėnas, A. Šile-i 
kienė, A. Šetikas.

Viso surinkta 35 dol. ir 10 
centų. Visiems aukojusiems, 
kuo širdingiausiai dėkojame. 
KLTS, Wellando Sk. Valdyba.

čių lietuvių būrchs, c. o. Mrs. 
Birutė Žemaitienė 1433 N. Ho- 
yne, Chicago 22, ill., USA, už 
Mariją Mansvytę, IV kl. mok.;

34. Rėmėjų būrelis Melrose 
Park., c. o. Mr. Petras Kava
liauskas, 133 N. 14-th Avė., 
Melrose Park, 11., USA, už 
Kūnaitytę, V k!, mok.

Visus rėmėjus prašome ra
šyti ir pinigus dusti šių ad
resu :

„An das Litamsche Gymna 
sium, (23) Diepholz - Flug- 
platz. Block Nr. 7, Germany“.

Kiekvienam Rėmėjų Būre
liui yra paskirtas eilės numeris, 
kuri, siunčiant pinigus arba su 
sirašinėjant, prašoma visad žy 
mėti. las palengvins mums 
atskaitomybės vedimo darbą. 
Pinigus siųsti patogiausia paš 
to perlaida.

Dar kartą reiškiame širdingą 
padėką visiems rėmėjams ir 
tikimės, kad netrukus galėsime 
paskelbti tolimesnį, naujų rė
mėjų būrelių sąiašą.

Bendrom jėgom per šviesą į 
laisvę!

Vasario 16 Gimnazija 
Diepholz’e.

PAVERGTOJE LIETUVOJE..
Atkelta iš 2 puslapio.

ūkį ir tt. Straipsnius iliustruo 
ja 15 foto nuotraukų. Atskira 
me straipsnyje „Vilniaus kont 
liktas“ pateikta medžiaga apie 
imperialistinių valstybių ir vie 
tines buižuazijos intrigas atplė 
šiant Vilnių nuo Lietuvos. Be 
to, šiame tome išspausdinta 
atskirai medžiaga apie Neries 
(Vilijos) upę, Vilniaus univer 
sitetą, Vilniaus observatoriją, 
rajoninj centrą Vilkaviškį. Is 
spausdintas straipsnis ir žeme

LIETUVIŠKA

Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

į Dr. Roman Pniewski i
F S
E Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir * 
į klinikose Europoje ir Amerikoje. į
į VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ * 

LIGŲ SPECIALISTAS.
J 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623«

Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

« LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

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

Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
Vestuviniai šydai. w

g Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS į

, "Jį. -----------------J l - X— X X

VIKTUTĖ BUGAILIŠKA1TĖ
1280 King E., Hamilton, Ont. ,

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA- !
LAIKĖS ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU-

1 KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566. :

-3t----------------IP— - ir----------------įg------------------------------- ■—---------------- W----------------M ■ —-

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

lapis apie Vilniaus — Kauno 
operaciją, atliktą 1944 metais 
111 Baltarusijos fronto kariuo
menės, vadovaujamus genero
lo I. D. Černiaciiovskio.

£3 „Gegužės 13 d. Maskvo
je toliau vyko sąjunginių res
publikų mokslų akademijų 
mokslines veikios koordinavi
mo tarybos prie TSRS moks
lų akademijos sesija. Remian
tis genialiais draugo J. V. Sta 
lino veikalais kalbos mokslo 
klausimais, buvo studijuojami 
klausiajai susiję su sociaisti- 
nių naciją formavimuisi TSR 
Sąjungoje, slavų liaudies dėmu 
kraujus salių istorija. Rytų dc 
mokracr'.ių šalių ekonomika u 
kultūra, tarybinio meno isto
rija“. (Tass).

ŠIŲ DIENŲ LENKIJOS 
JAUNIMAS.

Kaip pianeša „Glos Poisici“, 
Sierpc vietovėje, netoli Ploc- 
ko, gegužės men. 8 d. į vietos 
kapines su orkestru atvyko 
jaunuolių grupe, kuri būdama 
alkoholio drąsos .kvėpime, at
kasė tik įmes 2 mėn. palaido
tą vyrą, jie į lavono lūpas įpy
lė keletą lašų degtinės. Po to
kio „žygio“, jie apėjo visų Sta 
mslovų kapus (gegužės 8 d. 
yra Stanislovo va.dailiems), su 
stodami prie kiekvieno Stanis 
lovo kapo, gerdami uz jų svei 
katą ir į ne orkesto garsų, lin 
kedami jiems u.aig „laimės" 
(greiciausai dainuodami — sto 
lat, stu lat — šimtą metų — 
Kbr.). Vežikas, kuris atvežė 
tuos iškrypėlius — jaunuolius, 
pranese vietos milicijai, kuri 
visus ir suėmė. Kbr.

PAŽINKIME KANADĄ...
Atkelta iš 2 puslapio, 

vertmgų grūdų, įskaitant 150. 
000.000 bušelių kviečių, buvo 
išgelbeti. Laba: didelis nuo
šimtis šių grūdų buvo aukš
čiausios kokybės.

Baigdami šitą sėkmingą grū 
dų gelbėjimo kacjią, Kanada 
turi pavasarinę atsargą, kuri 
yra arti 500 mil. bušelių grū
dų gelbejimo akciją, Kanada 
negu pereitais metais.

EUROPIEČIAI DAKTARAI 
GAUNa LEIDIMUS PRAK
TIKUOTIS ON i ARIJOJE.

(C. S.j Paskutinių penkių 
metų begyje 300 baigusiųjų 
Europos universitetus turėjo 
pasikalbėjimus su Ontario Col 
lege oi Physicians and Surge
ons; is situ daktarų buvo pa
kviesti 172 tolimesnei konsul
tacijai u 123 iš jų gavo pažy
mėjimus, kurie jiems duoda ga 
hmybę laikyti egzaminus prie 
Canadian Medical Council. Iš 
tų 123 daktarų, kurie mėgino 
laikyti egzaminus, 86 gavo lei 
dimus praktikuotis Ontarijoje. 
Balandžio mėnesį kiti 77 euro 
piečiai dastarai buvo pakviesti 
konsultacijai i College.

CBC PASKELBĖ NAUJĄ 
PRANCŪZIŠKĄ RADIJO 
TINKLĄ VAKARUOSE

PADĖKOS
P-lei Irena ...mirksi''tei UŽ 

malonų ir greitu salės parūp.- 
nimą neminės inanksius į . 
mokoms visam Laibo sezo;
— reiškiu nuoširdžią paaėa .

Birutė Vaitkūnaite.
* * *

M. Lietuvos Bičiulių Dr-jos 
Toronio sk., š. m. birželio m. 
22 d. vykdytoj pire liet. kat. 
bažnyčios šalpai ir M. L. Ta
rybai aukų rinkliavoj surinkta 
aukų 206,45 doi.

Nuoširdžiai dėkojame vi
siems, taip- jautriai supratu- 
siems reikalą ir aukojusiems, 
taip pat kun. kleuonui Ažuba
liui už sutikimą šią rinkliavą 
prie liet. kat. pacap. bažnyčios 
padaryti ir padejusiems aukas 
rinkti: pp. V. Aperavičiūtei, 
A. Kuoiaitei, A. Šermaitei ir 
M. Abromavičiui.
M LB D-jos Toronto sk. V-ba.

VIEŠA FADĖKA.
Vysk. M. Valančiaus Lietu 

vių šeštadienio mokykla Hamit 
tone užbaigė savo mokslo me 
tus. Tai j i a, atrodo, labai pa
prasta. Bet tremties sąlygo
mis tai nėra eiimis įvykis, i ai 
yra ištisas žygis. Ir tą naštą 
nešė Kaip tik musų mokytojai 
Jie dirba lokį pat eilinį sun
kų fiziškai, neįdomų fabriko 
darbą, taip kaip ir visi kiti sa
vo egzistencijai išlaikyti. Ir 
štai savo laisvą šeštadienį ir 
istisus vakarus aukoja lietuvis 
kam jaunimui sviesti. Ir taip 
ištisais metais, neatlyginami, 
mažai musų visuomenes ir įver 
tinami, nes taip jau žmonės 
yra apsipratę, Kad mokytojas 
turi dirbu, turi mokyti viekus.

Šiandieninėse tremties są
lygose mokytojo darbas yra 
daugiau negu savo pareigos at
likimas. daugiau negu bet 
koks visuomeniškas įsipatei- 
gojimas jų darbas prilygsta 
didelei aukai, kuri tyliai yra 
sudedama ant Tėvynės aukuro.

Ir šie mokslo metai buvo uz 
baigti pačios mokyklos pastaty 
tu vaidinimu „Joninių naktis“, 
kurį rengė ii režisavo tie patys 
mokytojai, pasvęsdami ilgus 
darbo dienų vakarus.

Tėvų Komitetas, matydamas 
ir įvertindamas tokius ne ei
linius darbus, negali praeiti ty 
Jonus ir todėl nutarė pareikšti 
savo ir visų tėvų vardu viešą, 
giliai cuosiidų oadekos žodį 
Mokyklos Vedėjui p. jonui 
Mikšiui, mokytojams: p. Sla
vinskienei, p-lei A. Grajauskai- 
tei, p. J Kyckiui. p. Kl. Mal
kevičiui ir moKj klos kapelio- 
-nui kun. dr. J. Tadarauskui.

Jūsų darbą, ponai Mokyto
jai, šiandien mums sunku yra 
Įvertinti, jį pil rumoj įvertins 
Jūsų mokiniai, jį Įvertins ir 
Laisvoji Lietuva, statydama 
tremties mokyklai ir jos va 
vams nenykstančius paminklus. 
Vysk. M. Valančiaus Lietuvių

Mokyklos Hamiltone 
Tėvų Komitetas.

KAME VASAROTI JAV-
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1 F(>10 STUDIJA
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33—5 avė., Verdun, Montreal, P. Q. I
Telef. YOrk 6116.

1
? Fotografavimas įvairiose sueigose bei jūsų namuose. 7 

Vestuvių, grupių ir pasų nuotraukos. I
Portretai. Reklamos. Foto reportažai.
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a RŪBŲ SIUVĖJAS
■ Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- ? 
į riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- t 
Y gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. E 
š ED. KONDRATAS.
| 1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto, j 
g Tel. LL 9626.

i a-ari MM'iar aarnni—iOT—mif r.-?

Dr. DORAGORDON I

Dantų gydytoja

Kalba lietuviškai
Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

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 
madieuius) galima susisiekti telefonu: OR 8081

LIETUVIS LAIKRODININKAS

ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321 1434 Rolland \ve., Verdun.

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

(C. S.) The Canadian Broad 
casting Corporation paskelbė 
naujo prancūziško tinklo įstei 
girną vakarinėm provincijom, 
kuris ocndradai biaus su pran
cūzišku tinklu, kuris dabar ap 
tarnauja Quebec o provinciją.

Vakūiinis prancūziškas tink 
las apims pradžioje: CKSB, 
St. Boniface, Man., C1IFA, Ed 
monto.i n KFK CFCL, Tim
mins, Ont.

LIETUVIS BATSIUVYS.

Pataisymai ir užsakymai.
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

bėse ir KANADOJE PAS 
LIETUVIUS.

Daugeliui pageidaujant tokiu 
pavadinimu įvedamas skyrius 
Pasaulio Lietuvių Žinyne. Va 
sarviečių lakytojai lietuviai 
prašomi galimai skubiau su
teikti adresus ir žinias apie sa
vo laikomas vasarojimo vietas 
Žinyno redaktoriai. Rankraš
tis gegužės menesio gale ati
duotas spaustuvei, todėl infor 
macijas reikia siųsti galimai 
skubiau, adresuojant: Mr. A. 
Šimulis, 41 W. 82 Street, 
New Yoik 24, N. Y.

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 1 7 d., nes siuntiniai siunčiami iš Europos sandėlių.

Siuntinys Nr. 6 i Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60|_ ; 7* j 7“r, Q . «n!5 sv. oaltu kv. miltuB. 20 sv. cukr.—$ 4.70L .-. . .■_ , ... , . ■—— »3 sv. gr. kiaul. tauku

Siuntinys Nr. 7 sv šokolado
A. 10 sv.kv. miltų $2.50h sv. kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90| --------------------------------
E. 9 sv. kiaul. t. S 5.25įSiunt. Nr. 12—$6.40
Siunt.Nr.il—$6.50 |2sv. rūkytų lašinių 
5 sv. cukraus '2 sv. kiaul. taukų

1 sv. deg. kavos
1 sv. kakavos
Siunt. Nr. 19 — $ 9.95
4 sv. rūk. lašinių
2 sv. kiaulinių taukų 

sv. margarino 
sv. marmelado

1 sv. deg. kavos

2
2

Pilnas draudimas.
1 sv. šokolado
2 sv. kakavos
4% sv. cukraus
2 gab. tualet. muilo

Siunt. Nr. 22—š 5.50
3 sv. gi. kiaul. taukų 
3 sv. rūkytų lašinių 
3 sv. cukraus
1 sv. šokolado

Jono LADYGOS 
į baldų 

studijoje
„ARTI S“

i. priimami užsakymai ir pa- 
)' taisymai sofų, fotelių 

( (chesterfields). „St. Lo
uis Textiles" medžiagų ir 

) baldų atstovybė fabriko 
kainomis.

Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathei-.re), Spe 
cial.a; lietuviams šešta

dieniais iki pietų.
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Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet

\\o \ i3i;i:.\i
ATVYKSTA Iš AMERIKOS SVEČIŲ

Šį sekmadienį, Montrealy 
lankysis iš Bostono grupė lie 
tuvių visuomenės veikėjų: inž. 
dr. J. Gimbutas ,dirbąs didelė 
je Bostono firmoje kaip pro
jektuotojas, dr. M. Alseikaitė- 
-Gimbutienė, dirbanti Harvar, 
do universitete mokslinį ar
cheologijos darbą, b. ilgame- 
tis vyriausia skautų vadas prof. 
V. Čepas su šeima. 
Bostone yra sukūrę kultūrai 
remti draugiją. Montrealy jie 
žada būti penktadienį vakare 
ar šeštadienį ir išbūti iki pir
madienio. Jie žada atsilankyti 
ir Montrealio piknike, kur nu
matomas jų žodis Montrealio 
lietuviams. Iš Montrealio jie 
vyks į Ottawa, Toronto ir Nia
garą.

MONTREALY LANKĖSI 
DAUG SVEČIŲ

Praėjusį seikmadienį Monl- 
realy lankėsi iš Amerikos ir

( kitų Kanados vietų daugelis he 
tuvių. Iš Detroito lankėsi Iz. 
Juškys su žmona Marcele ii 
dukra Genovaite, viešėjęs pas 
pp. Mincevičius; iš JAV lan
kėsi ir pp. Šukių šeima; iš To
ronto — Pr. Kozulis, Alma ir 
Petras Šalnos, Ida Ratkevičių 
,tė, Vincas Pūga, p. Naujokai
tis, atvykęs pasimbatyti su pp 
Vizgirdais, p. L. Vasaris-Sta- 
delninkas, Vincas Vaičaitis su 
žmona ir dukrele; iš Ottavos 
— Juozas Ambrazas, Bronius 
Daukša; iš Kirkland Lake — 
Albertas Dransutavičius, su 
žmona Sofija ir Valentinas Bet 
natonis, viešėjęs pas p. Intą; 
iš St. Catherines — Antanas 
Vyniautas, viešėjęs pas p. Bu 
zinskienę; iš Hamiltono — p. 
Kažamėkas, p. Kūkalis, p. Ra
manauskas, p. Petronis ir p. 
Paulinskas, viešėjęs pas pp. 
Jokūbaičius; iš Sudbmįy — 
Antanas Gudaitis, pagarsėjęs 
ledo sportininkas, Šudburio 
anglų sportininkų treneris, gal 
vojęs persikelti į Montrealį. 
Visi jie apsilankė ir Montrea
lio' lietuvių piknike, kur susiti 
ko daug pažįstamų.

LDD IŠVAŽIAVIMAS
nustatytas liepos 13 d. sekma
dienį į pp. Bakanavičių vasar
vietę Brome, kuri pasiekiama 
per Victorijos tiltą kebu Nr.
1. Draugija kviečia visus, ne
turinčius savo susisiekimo prie 
monių, užsiregistruoti pas p. 
Bakanavičių, telef. TR 6įl8, 
pas p. Matulį, telef.: TR 8112, 
p. Kiškį YO 0381, p. Girinį 

• WE 0619 ir p. Šimeląįtį, TR
2859.

Prašome registruotis anks
čiau, kad palengvintų Dr-jai 
parūpinti susisiekimo priemo
nes. .

UŽVEDĖ KALAKUTŲ 
ŪKĮ

Du montrealiečiai — p. Bi~ 
levičius ir K. Lukas — jsigijd 
kalis sklypus žemės ir užvedė 
kalakutų ūkį. Jie pasiryžę iš,BIRUT£S VAITKŪNAITĖS 
auginti bent 2.000 kalakutų.

DR. E. ANDRUKAIČIO 
IŠLEISTUVĖS

Birželio 28 dieną dr. E. And 
rukaičio bičiuliai, p. Alberto 
Norkeliūno iniciatyva, suruošė

IŠNUOMOJAMAS gražus, 
saulėta j kambarys, vienam as 
meniui, vyiui ar mergaitei (mė 
nėšiui 20 d.). Sužinoti 8172

Nizemunt Ave, Park Ext.,
Montreal, telef. CR 2610.

gražias išleistuves, kuriose da
lyvavo arti pusantro šimto žino 
nių. Dr. Andriukaičiui, kuris, 
gąvęs karališką stipendiją, iš
vyksta į Yale universitetą gi
linti savo specialybės 
susirinkusieji linkėjo 
sėkmės .

Dr; E. Andrukaitis 
išvyksta liepos 2 d. ir 

Visi jię-btis dvejus metus. ,
SKAITYTOJŲ DĖMESIUI
„NL“ atostogauja nuo lie- 

6 iki 12 dienos, todėl lie- 
9 dieną laikraštis neišeis.

P. J. STANIULIO 
VARDINĖS.

Birželio 29 d. verduniečių 
Staniulių vasarvietėje susi

rinko gražus svečių būrys at
švęsti p. Jono Staniulio vardi
nes. Vasarvietės salė, papuoš 
ta žalumynais 
spalvomis, vos 
čius už gausiai 
lų, šeimininkių 
mintais valgiais 
vinančiais gėrimais. Pp. Ma- 
čionio-Petronio orgestras links 
mino šokančius. Pp. Staniu- 
liai yra veiklūs visuomeninin
kai, rėmėjai lietuviškų darbų, 
o jų dukrelės taipgi yra nuo
latinės lietuviškos veiklos da
lyvės. Todėl visai pp. Staniu
lių šeimai linlkima geriausios 
kloties.

žinių, 
gražioj

i JAV 
ten iš-

pes 
pos

P-

ir tautinėmis 
sutalpino sve- 
apkrautų sta- 
skaniai paga- 
ir šaltais, gai-

| Panelę STASĘ MAŽIONYTĘ
g ir
| Poną JONĄ LATVĮ,
S sukūrusi ils lietuviškos šeiimos židinį, toli nuo savo 
g gimtosios Lietuvos, sveikiname ir linkime idealaus ir 
a saulėto gyvenimo dienų
g J. P. Miekai, Bronius, Vladas..

VASARIO 16 D. GIMNAZIJOS RĖMĖJŲ SKAIČIUS 
DIDĖJA.

laikyti uždarytas. Krautuves, 
kurios nesilaikė šio įstatymo, 
buvo nubaustos, 
sios 
nas, 
tos, 
mui, 
mas 
tikrai nesuderinamas su kons- i 
titucija ir jį panaikino.

STOJA į UNIVERSITETĄ 
KLCT Rev. kom. pirminin

ko inž. P. Klimo sūnus Olis 
Kimas šį pavasarį baugė aukš 
tesniąją mokyklą (high scho
ol) ir stoja į universitetą stu
dijuoti inžinerijos. P. O. Kli
mas aukštesniąją mokyklą pa
baigė labai gerai.

Algirdas Keršulis taip pat 
pabaigė aukštesniąją mokyklą 
ir stoja į McGilli universitetą.

Tai yra labai gražu, kad lie 
tuvių jaunimas siekia aukštojo 
mokslo.

BUVO STAIGMENA
Konstancijai ir Aloyzui 

Kregždėms birželio 21 d. bu
vo surengta staigmena jų si
dabrinių vedybinių sukaktuvių 
proga. Sukaktuvininkai ouvo 
pagerbti ir apdovanoti.

SLA 123 KUOPOS 
nariai, nesumokėję nario mo
kesčių, maloniai prašomi susi
mokėti šį sekmadienį AV sa
lėje tuojau po pamaldų fin. 
sekr. agr. M. Juodviršiui.

QUEBECO PROVINCIJOS 
seimelio (parlamento) rinki
mai paskirti liepos 16 dieną, 
trečiadienį.

KAIP BRITAI SUKŪRĖ SOVIETŲ PRANAŠUMĄ ORE. 
Taip Hissas buvo paliktas to
liau 8 metus dipl. tarnyboj ir 
žymiai prisidėjo piie Jaltos ir 
kt. suistarimų sudarymo.Net ir 
paskiau iškilusi l’isso byla te 
sudarė visos tos tikrovės tik 
nedidelę iškarpėię, juo labjau, 
kad vėliau Hissas pasidarė Ro 
osvelto patikėtiniu ir galėda
vo prieiti prie pačių slapčiau
sių JAV valstyb. dokumentų. 
Tuo taipu ’H. Dexter White4 
as savo paslaptis nusinešė į 
karstą. Tačiau viena yra aiš
ku, pastebi laikraštis, jog gar 
sųjį amerikeičių Morgenthau 
planą sudarė Sovietų agentai, 
prieš tai jį smulkiai aptaręs su 
Jkomunistų pogrindžiu?’.

Pagaliau, ir teismas paskel
bė sprendimą: Hissas buvo pri 
pažintas kaltu.

Be kita ko, visiems paverg
tiesiems pravertu žinoti, kad 
Jaltos konferencijos metu jis 
buvo vienas iš svarbiausių pa
tarėjų. Galiausiai užs. reik, mi 
nisterijoje jis buvo skyriaus ve 
dėju, o Rooseveltas jam net pa 
vedė sudaryti Jungtinių Tau
tų Chartą.. .

Po Jaltos ir užs. reik. min. 
Stetiniups pasiėmė jį kaip„nepa 
mainomą patarėją“, galop jam 
buvo pavesta suorganizuoti pir 
mąją Jgt. Tautų konferenciją 
San Francisko mieste. Ten jį 
foto nuotraukos rodo stovint 

.Roosevelto^rū- tribūnoj tarp Molotovo n Ste- 
tinijaus. Hissui nebuvo sun
ku gausiais pinigais atidaryti 
net pačias slapčiausias duris su 
stalčiais tiek Londone ir Pa
ryžiuj, tiek Briusely ir kitur, 
netenka stebėtis, jei net Mrs. 
El. Roosevelt po jo nuteisimo 
spaudai pareiškė: „Aš dar ir da 
bar negaliu tikėti, kad Hissas 
būtų savo krašto išdavikas“. 
Taip manė ne tik ji viena, bet 
ir veik visos Amerikos vado
vaujančios sferos. . .

Gale savaitraštis stato klau 
simą, kaip buvo galima prie to 
viso prieiti, jei, kaip iš liudi
ninkų pareiškimų paaiškėjo, 
Hisas jau 1935 m. buvo savo 
auto paskyręs komunistų par 
tijai ir Rooseveltas jau 1939 
m. apie viską žinojo?

Paskutiniu laiku gimnazijai 
aukoti po 1 dol. kas mėnesis 
pasižadėjo šie asmens:

Juozas Lukoševičius,
Jonas Lukoševičius,
Jonas Ladyga,
Irena Lukoševičienė -Keme-

/žytė,

GRAŽI GEGUŽINĖ
Birželio 28 diena buvo ne

aiški. Nors radijas pranešė, 
kad diena bus giedri, bet po 
pietų pradėjo laščioti, 
piais net lynoti. Tas 
tautiečių sulaikė nuo 
į pikniką. Nežiūrint 
dėlto piknikas įvyko 
dalyvavo nemažas būrys tautie 
čių. Ypač daug buvo atvyku
sių svečių iš kitų vietovių: iš 
JAV Detroito, labte daug sve
čių iš Toronto, Hamiltono, 
Kirkland Lake, Sudbury, St. 
Catherines įt kt.

Pažymėtini du momentai. 
Atsilankius poetui Pranui Ko- 
zuliui, buvo tuojau išplatintos 
visos „NL“ turėtos jo knygos 
(Dulkės ežere), kurioms auto 
rius padarė specialius įrašus ii 
davė savo autografus.

Iš Detroito atsilankęs p. 
Juškys „Nepriklausomai Lie
tuvai“ paaukojo du dolerius, 
už kuriuos jam nuoširdžiai dė 
kojame.

Šio sekmadienio piknike, 
kaip pranešama iš Amerikos, 
dalyvaus ekskursijos dalyviai 
iš Bostono. O liepos 27 d. nu
matomas ypatingas piknikas.

SUTOKTUVĖS
Birželio 28 dieną susituokė 

Eugenija Lukoševičiūtė su 
Edvardu Juodžiu. Šliubas bu
vo AV bažnyčioje, o gražus ba 
liūs gausioje pp. Lukoševičių 
šeimoje. Jaunai porai linkin|e 
gražaus gyvenimo.

gra

VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

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

Teirautis pas M. Šukį, TR 
0141, Montreal.

protar- 
daugelį 
vykimo 
to, vis 

ir jame

J. Navikėnas,
Alfonsas Daugelavičius,
P. Dikaitis,
Kostas Toliušis,
Povilas Pliuščiauskas,
Stepas Kęsgailą, 
Skolastika Remeikaitė. 
Laukiama daugiau.
Kan. prof. Končius rašo — 

„kad mokiniams mėsos duoda 
ma tik vieną kaitą į savaitę“.

KLB-LOKo Vasario 16 gim 
nazijai remti komisija, norėda
ma palengvinti aukotojams, au 
kų ir rėmėjų verbavimui kvie
čia talkininkus. Pirmieji tal
kininkai pasisiūlė: p. J. Jurgu
tis, gyv. 6622A Dės Erables 
Ave, Rosemount, telef. Victo
ria 2983 u p. Navikėnas, 5515 
—13 Ave, Rosemount, telef. 
FA7141.

Katalikių Moterų D-jos va 
karienes metu parduota vargo 
mokyklai tremtyje remti ženk 
lėlių už 25 dol. širdingas ačiū 
pirkėjams ir dr-jos pirmininkei 
p. Navikenienei.
KLB-eOKo V 16 GRK-sija.

TEISMAS PANAIKINO 
ĮSTATYMĄ

Pernai Montrealio miesto sa 
vivaldybė buvo išleidusi Įsta
tymą, kuris Trijų Karalių, Šeš 
tinių, Kalėdų ir Naujų Metų 
dienomis įpareigojo krautuves

ritminės mankštos pamokos, 
sėkmingai vykusios visą darbo 
sezoną, nutraukiamos vasaros 
atostogoms.

Pamokų pradžia 
skelbta vėliau, spaudoje.

VEDYBINIS SKELBIMAS.
Esu 32 metų vyras, kasyklų 

darbininkas, gimęs Kanadoje, 
bet tėvų išauklėtas lietuviu ir 
patriotu. Tėvų noras buvo, 
kad sukurčiau lietuvišką šei
mą, ir aš pats noriu vesti lie- 
euvaitę. Todėl, būčiau laimin
gas, jeigu į šį mano pasisaky
mą atsilieptų lietuvaitė, norin
ti sukurti lietuvišką šeimą. Pra 
šau rašyti: Mr. P. Ov 7722 Gc 
orge St., Ville Lasallle, Mont 
real, P. Q., Canada.

PARDUODAMAS Habai pri
einama kaina Poolrom'is (4 
stalai). Yra daug vietos res
toranui bei kirpyklai. Teirau- 

.'o 6 vai. vak., telef.:
TU 00/4. 27-9.

(Atkelta iš 1 pusi.) 
niai lėktuvai, kurių geritis ir 
veikimo pajėgumas stratosfe
roj žymiai sumažėja, 
lėktu'vuą, traukiamus 
PS ir 8 spindulinių 
ore aprūpina benzinu 
vai-tankai“. Vienos tokios ma 
šinos pagaminimas JAV-ėms 
atsiėjo1 daugiau kaip 4 mii. do 
lerių. Naujausios rūšies trans 
poritiniais galima pergabenti 
7.200 kg krūvio arba 40 karei 
vių su visa apranga į bet kurią 
pasaulio vietą. „Galvojanti ra
keta“ Įsu tikriausiu tikslumu, 
radaro automatiškai valdoma., 
pasiekia savo taikinį, jei tik 
prie jo priartėja apie 6.000 
metrų. Čia nuo jos negali iš 
sisukti joks manevravimas. Jas 
paleidus, nuu dangaus galima 
nušluoti kiekvieną bombone
šių junginį.

MORGENTHAU PLANAS 
IR JUNGI. TAUTŲ 

CHARTĄ.
Įtakingas ir gerai informuo

tas vokiečių evangelikų savart 
raštis „Christ uud Welt“ smul 
kiai aprašo, kaip į JAV užs. 
reik, m-jos atsakingas vietas 
buvo įsiskverbę komunistai 
ar jų simpatikai ir kaip slap- 

bus pa- ti ministerijos dokumentai bu 
vo išdavinėjami bioševikų agen 
tams. Pagaliau Hissas pasi
daręs tikras ____
mų agentas“, o minimoji afe
ra buvusi pati didžiausioji tos 
rūšies JAV-se. Ten kom. par
tija buvo užverbavusi visą eilę 
žmonių, priklausiusių vad. „ty 
linčiam skyriui“, kuris, iš to
lo atrodydamas komunistams 
net priešingas, faktiška —i tik 
labai slaptai — vykdydavo re
tai teduodamus atskirus kon
krečius uždavinius. Be Hiso, 
kitas panašus agentas buvęs 
Harry Dexter White’sa, finan 
su ministerijos pasekretoris, su 
daręs 1944 m. išgarsėjusį 
„Morgenthau pianą Vokieti
jai sutriuškinti” ir jį išdėstęs 
raštu. Kai apie ruošiamą iš
davimą Valst. Dep-to pasekr. 
Berle akis į akį painformavo 
Rooseveltą, tas tik nusijuokė.

Tokius 
80.000 
turbinų 
„lėktu-

Bet didžio- 
krautuvės, kaip Simpso- 
Eatonas, Morganas ir ki- 
įstatymą apskuįndė teis- 
kaip nekonstitucinį. Teis 
pripažino, kad Įstatymas

PABALTIJO MOTERYS
Gegužės pradžioje įsisteigė 

ir Kanados krašte Baltų Mo
terų Taryba, kurios tiksės 
skatinant asmeninį ir socialinį 
bendradarbiavimą tarp estų, 
latvių ir lietuvių moterų, dir
bant glaudžiame kontakte su 
Baltų Federacija Kanadoje, ko 
voti už tų tautų nepriklauso
mybę ir laisvę.

Baltų Moterų Tarybos sie
kimas yra sujngti estes, latves 
ir lietuves savitarpinei pagel- 
bai, keliant jaunimo auklėjimo 
problemas ir kitus kultūrinius 
reikalus.

Baltų Moterų Tarybą šiuo 
metu sudaro po tris atstoves ' 
nuo kiekvienos tautybės, ku
rios atstovauja didesnes savo 
tautybių organizacijas.

Kiekviena tautybė išsirenka 
iš savo tarpo po pirmininkę, 
kurios lygiomis teisėmis visos 
trys įeina ir į Baltų Federaci
ją.- Savo viduje pirmininkės 
tam tikram laikui praėjus kei 
čiasi. Būnant vienai pirminiu 
kei, kitos dvi eina vicepirmi
ninkių pareigas.

Šiuo metu Kanados Baltų 
Moterų Tarybą sudaro: Jo
haną Pats (Estija) pirm., An
gelika Gailite (Latvija), vice- 
pirm., ir Emilija Garbuzaitė - 
- Jurkevičienė (Lietuva) vice- 
pirm., Ana Ledins (Latvija) — 
sekretorė ir Iz. Matusevičiūtė 
(Lietuva) — iždininkė. Narė 
mis yra: Helene Johani (Esti
ja), Irma Svanks (Latvija) ir 
Stasė Šileikytė (Lietuva).

Kanados Baltų Moterų Ta
ryba jau yra priimta nariu 
Tarptautinėje Moterų Organi 
zacijų Sąjungoje — General 
Federation Council of Interna
tional Clubs.

Birželio 14 proga lietuvių 
pirmininkė p. Garbuzaite-Jur- 
kevičienė per radiją pasakė kai 
bą, kurioje be ko kita pareiškė:

„Minėdami aną baisios at
minties birželį, prisimindami 
Rainių, Praveniškių ir kitų Lie 
tuvos vietų žudynes, nuo ko 
mus skiria 11-kos metų laiko 
tarpas, žinome, kad ir šiandien 
ten diktatoriaus Stalino ir jo 
■bendradarbių įsakymu tebe
vyksta trėmimai, kalinimai, ka 
rinių tribunolų mirties spren
dimai ir atkakli NKVD kova

■ su laisvę ir lietuvio teises gi- 
naničais partizanais — kovoto 
jais. Žinome, kad ten siekiama 
mūsų tautos išnaikinimo, kad 
teroras ten yra pagrįstas rusų 
brutališkumu, be moralinių ir 
teisinių skrupulų.

Didžioji mūsų dauguma esą
■ me čia gyvi liudininkai, visa 

tai matę ir išgyvenę. Toks pat 
žiaurus likimas ištiko ir kitus

■ mūsų kaimynus — estus ir 
1 latvius, kurie šiandien tragedi 
' jos dienas mini drauge.
1 Mes visi vieninagi, gerbda

mi savo tikybą, papročius ir

KOVOJE UŽ LAISVĘ.
kalbą, jungiamės drauge su bro 
liais ir sesėmis, esančiais mū
sų tėvynėje ir visam pasauly
je, bendron kovon.

Šia proga mes dėkojame Ka 
nados vyriausybei ir parlamen
to nariams už ratifikavimą Ge
nocido Konvencijos ir visiems 
tiems, kurie tiesiogiai ar netie 
siogiai mūsų šventą reikalą re 
mia.

Tvirtai tikime, kad mes vėl 
būsime laisvi savo žemėje, sa
vųjų tarpe“.

PLIAS KANADOS S-RIAUS 
valdybos sudėtis šiems metams: 
pirm. J. Sližys, vicep. V. Bal
sys, sekr. J. Dragašius, ižd. A. 
Cipliajuskas, vaid. narys P. Če 
ponis. (sekr.)

IRENA SLAVINSKAITĖ,
21 metų lietvaitė baigė šį pa
vasarį Brantford General Uos 
pital gailestingųjų seserų mo
kyklą pirmąją mokine. Atvy 
kusi 1948 m. iš tremtinių sto
vyklos Į Kanadą, ji pasižymėjo 
moksle ir gavo Dr. James A. 
Philips stipendiją. Panelės 
Slavinskaitės tėvelis buvo bol
ševikų persekiojamas ir kali
namas Lietuvoje laike 1940 — 
1941 metų okupacijos. J. J. J.

TORONTE „NEPRIKLAU
SOMA LIETUVA“ MĖGSTA

MA.
Vienas iš mėgstamiausių ir 

plačiausiai skaitomų lietuviškų 
laikraščių yra „Nepriklauso
ma Lietuva“. Čia pastoviai gy 
venantieji ją prenumeruojasi, o 
laiukinai apsistojantieji ir pra
važiuojantieji perkasi pas lietu 
vius biznierius. „NL“ paklau 
sa yra tokia didelė, kad net 
nelietuvių krautuvės ją mielai 
platina. Mūsų tautiečiai megs 
ta seniausi lietuvių laikraštį 
Kanadoje dėl to, kadangi 
skelbia lietuvio toleranciją 
tuviui, dadangi ji tarnaja 
siems patriotingiems mūsų 
tiečiams, neatsižvelgiant Į
kokios pasalėžiūros jie bebūtų.

A. R.

31S 
lie 
vi
lai! 
tai,

ĮVERTINAMAS 
K. ŠAPOČKINAS.

Žiemos ir pavasirio metu To 
ronto miesto vakarinėj daly bū 
na pastoviai suorganizuoja
mos Bathurst-College bendruo 
menės krepšinio varžybos, ku
riose dalyvauja įvairių svetim
šalių gi upių komandos. Svar 
biaustą organizacinę naštą pa 
kelia ukiainiečiai, kurių patai 
pose šie žaidimai ir praveda
mi. Ši ųmetų sezono uždary
mui įvykusiame pobūvyje gra
žiai atžymėtas „Vyties“ klubo 
pirmininkas K. Šapočkinas, ku 
riam uz rūpestingumą ir gerą 
organizaciją Įteikta asmeniška 
dovana-statutėle. ap.

Kalbinė pagalba teismuose, štuokos, 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.

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. TESL1A REAL ESTATE & INSURANCE BROKER 
575 Queen Str. W. (prie Bathurst str. antras aukštas) 

TORONTO.
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