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AMERIKOS POLITIKOS VERPETUOSE Lietuvos ir Pabaltijo diplomatų
SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA

Praėjusias dvi savaites nu- vegija ir Danija pakėlė savo ap šiaip pasauly . yra įvykių, 
nešė savo veiksmingumu ir įs sigynimo reikalams biudžetus. įvykėlių, bet mums įdomus dar 
pūdingumu Amerikos respub- Taip pat ir Prancūzija dideliu 
likonu partijos kandidato į atsidėjimu ruošiasi gintis. Va- 
JAV prezidentus rinkimai, ku karų Vokietija neabejotinai įsi 
riuos
TRIUMFALIŠKAI LAIMĖ

JO EISENHOVERIS.
Tiesa, Taftas buvo rimtas kon 
kūrentas. Jo pasakytos 530 
rinkiminių kalbų jam davė 
500 palaikytojų, tiktai 95 ma
žiau negu Eienhoveriui, bet pa 
aiškėjus daugumai jį dar pir
mųjų balsavimų metu apleido 
Minnesotos „išdavikai“ ir Ei- 
senhoveris pirmais balsavimais 
surinko 614 balsų, o po to — 
gavo ir vienbalsišką pritarimą.
MACARTHURAS VISIŠKAI

SUBANKRUTAVO.
Taftui ir izoliacionizmo po

litikai p<>emti, gen. MacAri.hu 
ras pasakė didelę kalbą, kurio
je šis geras karys pasirodė vi
sai prastas politikas. Jis, ku
ris dėjo pastkangų Ameriką 
įklampinti Kinijoje, dabai pati 
sakė už Amerikos atsiribojimą 
nuo viso pasaulio. 
Amerika turi apsitverti kinų 
siena ir visiškai nesidomėti riu , 
ropa ir kitu pasauliu. Tokio 
artiregiškumo nesitikėjo nei 
dauguma respublikonų, kurie, 
bendrai, imant, yra linkę į 
Monroe doktrinos šešėlius. 
Laimei, Eisenhoveris realesnis 
asmuo.

Bendrai, respublikonai
ŽIAURIAI KRITIKAVO 

DEMOKRATUS, 
už daug ką vidaus ir užsienių 
politikoje. Demokratai, žino
ma, ne be nuodėmių, bet po 
kritikos respublikonai jokios 
konstruktyvios programos vis 
dėlto nepatiekė. Pažadėtas at 
simetimas nuo Jaltos nutari- ' 
mų dabar yra bereikšmis, nes 
tie nutarimai jau gyvenimo su 
griauti.

Liepos 27 d. lauksime demo 
kratų suvažiavimo. Jų susi
rinks 1230 ir jie išstatys dau
giau kandidatų į prezidentus, ■ 
deja, kol kas jokios ryškesnės 
asmenybės.

Kitas ryškus tarptautinėje 
politikoje faktas yra

SUTIKIMAS SUSIRINKTI 
DIDIESIEMS.

Tačiau, kaip rodo vakariečių 
Maskvai įteiktoji nota, galima 
spėti, kad iš to susitikimo nie
ko neišeis, nes vakariečiai Ru 
sijai pastatė' derybų sąlygas: 
Rusija turi sutikti ne tiktai su 
laisvais visos Vokietijos rinki
mais, bet ir garantuoti, kad ir 
po rinkimų galiotų visos lais
vės ir sudarytoje Vokie
tijos vyriausybė galėtų daly
vauti taikos derybose. Šios są 
lygos, žinant tikrovę, kad Ru
sija jokiu būdu neišleis gera va 
lia iš savo okupacijos to, ką ji 
turi pasigrobusi, įtaigoja, kad 
keturių didžiųjų derybos ne
įmanomos.

Vienas ryškesnių tarptauti
nėje politikoje faktų yra

DEAN ACHESONO 
KELIONĖS

į Berlyną, Vieną ir Rio de Ja
neiro. Berlyne ir Vienoje JAV 
užsienių reikalų sekretorius 
pasisakė už jų laisvę ir apsau
gą, o Rio de Janeiro buvo pa
demonstruoti JAV santykiai 
su Brazilija. Tai vis žygiai, nu 
matant netolimą ateitį.

Bendrai, visas laisvasis pa
saulis vis geriau pradeda su- sprendę savo veiklos kelius ir priežasčių.. . Turėdamas šiek priklausomos
prasti Rusijos ir jos pavergtų randa bergždžių reikalu spręs tiek skolų, aš jas turėčiau iš- mėjams —
kraštų agresijos pavojų ir ruo- ti su VLIKu lietuviškųjų rei- lyginti. Bet, žinodamaš mūsų ir aukotojams, — didelis ir nuo
šiasi jam atsispirti. Dėl to Nor kalų visumą. spaudos nelengvą būseną, aš širdus ačiū. N L.

pasitarimai
Oficialus pranešimas.

Jie su dėkingumu įvertino 
Didžiosios Britanijos, Ameri
kos Jungtinių Valstybių ir ki
tų vakarų kraštų palankumą, 
rodomą Lietuvai jos sunkioje 
kovoje už laisvę ir nepriklau
somybę.

Lietuvos ministerial širdin
gai sveikina tautą okupuota
me krašte ir visus tuos, kurie 
aukojasi ir dirba Lietuvos lais 
vei atstatyti ir lietuvių dvasiai 
palaikyti. Jie taip pat pagar
biai mini visus tuos tautiečius, 
kurie Sovietų deportuoti į kon 
centracijos stovyklas kenčia už 
Lietuvą, įrodydami tuo mūsų 
tautos valią nusikratyti sveti
mu jungu ir gyventi 
bei demokratiškai.

Pasitarimo dalyviai 
nuoširdaus sveikinimo
į užsienio lietuvius ir jų orga
nizacijas, kurios remia tautos

Šiuose pasitarimuose daly
vavo: B. K. Balutis (Lietu
va), J. Kaiv (Estija), R. Kam 
(Lietuva), T. Ozolinš (Latvi
ja), K. R. Pusta (Estija), A. 
Rei (Estija), E. Sarepera <Es 
tija), A. Torma (Estija), P. 
Žadeikis (Lietuva).

2. Susirinkusieji atstovai 
padarė nuodugnią apžvalgą 
tarptautinės padėties, o ypa
tingai visų jos aspektų, kurie 
gali turėti įtakos į Baltijos 
valstybių padėtį ir į jų laistės 
bei nepriklausomybės atstaty
mą.

3. Jie su pasitenkinimu 
konstatavo, kad glaudus bend 
radarbiavimas, kurį Baltijos 
valstybės be pertraukos tęsė 
nuo pat nepriklausomybės at
statymo, — o ypatingai nuo 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
1934 metų Draugingumo ir 
pasirašymo — yra davęs ver
tingų rezultatų ir yra pasiro
dęs naudingas visiems trims 
kraštams. Todėl susirinkusio 
ji atstovai randa reikalinga ir 
pageidaujama, kad jų bendra
darbiavimas būtų toliau ple
čiamas ir stiprinamas.

4. Sprendimas dėl formų, 
kuriomis bus nustatytas dar 
glaudesnis Lietuvos, Estijos 
ir Latvijos susijungimas po jų 
išlaisvinimo, priklauso pa
čioms Baltijos tautoms. Ta
čiau susirinkusieji atstovai pa 
reiškė savo įsitikinimą, kad si 
sąjunga turėtų būti labai glau 
di ir kad ji visais galimais bū
dais turėtų siekti bendradar
biavimo su kitais kraštais Jung 
tinės Europos rėmuose. Jie 
taip pat pabrėžė pageidavimą,

PABALTIJO DIPLOMATŲ kad ši glaudžios sąjungos kon 
cepcija būtų plačiai populiai i- 
nawia ir 
priimta.

5. Jie 
žvalgą 
kitų, Sovietų 
laisvais atstovais, 
teikia didelę svarbą.

6. Jie su dėkingumu ir di
džiu pasitenkinimu atžymėjo 
palankumą ir užuojautą, kurių 
parodė Baltijos tautoms Di
džioji Britanija, Amerikos

Dip. Šefas S. Lozoraitis ir 
Lietuvos pasiuntiniai — nūn. 
Londone B. K. Balutis ir min. 
Washingtone P. Žadeikis — 
tarėsi Londone 1952 m. nuo 
birželio 26 d. ligi liepos 7 d. 
aktualiais klausimais, liečian 
čiais Lietuvos diplomatų tar
nybą.

Pasitarimo metu buvo ap
svarstyta padėtis Sovietų Oku 
puotoj Lietuvoj, tarptautinių 
įvykių raida, kiek ji liečia Lie 
tuvos išlaisvinimą ir surišti 
su tuo užsienio lietuvių veik
los klausimai. Lygiu būdu bu
vo apsvarstyti Lietuvos diplo
matijos uždaviniai, liečią Lie
tuvos bei jos piliečių intei esu 
apsaugojimą užsienyje ir Lie
tuvos suvereninių teisių vykdy 
mo atstatymą.

Susirinkusieji konstatavo, 
kad vieningumas, kuris visados 
buvo mūsų diplomatinės veik
los pagrinde ir ypačiai sujun
gė diplomatinių bei konsulia- 
rinių atstovybių narius Sovie
tų Sąjungai užpuolus Lietuvą, siekimą atgauti laisvę ir dirba 
palieka toks pat gilus ir taip visuomeninį bei kultūrinį dar- 
pat reikiasi Lietuvos valstybi- bą. Jie tikisi, kad užsienio lie- 
nio tęstinumo reikalu.

Susirinkusieji apsvarstė vi
sus jiems pateiktus kitų pa
siuntinių, konsulų ir visuome
nės organizacijų klausimus, 
tarp kurių pažymėtini: plačio 
ji lietuviai konferencija, Mažo
sios Lietuvos Tarybos reika
lai, dalykai liečią europejinį 
Sąjūdį, bendradarbiavimas su 
Sovietų pavergtų tautų atsto
vais, Diepholzo gimnaziją, Lie 
tuvos atstovavimo užsieniuose 
praplėtimas, informacijos pa
tobulinimas, pilietybės bei pa-, 
su reikalai ir tt.

Savo suvažiavimo 
sirinkusieji sutarė 
tuo laiku esančiais 
Baltijos Valstybių diplomatais 
susitikti bendroj konferenci
joj ir joje dalyvavo, aptardami 
liečiančius visas tris valstybes 
klausimus.

„AUKSINIS“ MALIKO 
JUBILIEJUS...

Malikas 50-tą kartą JTO 
Saugumo Taryboje pareiškė 
aeto ir po to buvo atšauktas į 
Maskvą. Tas veto, tai Mask
vos bankroto faktas. Kaip ži
noma, Maskva apkaltino Ame
riką bakterinio karo vedimu 
Korėjoje. Amerika į tai pasiū 
lė neutralią komisiją, kuri iš
tirtų tą kaltinimą, bet Maskva 
nesutiko ir tuo paliko melage. 
Nežiūrint to, Malikas vetavo 
JTO ST rezoliuciją, kurią Ru
sija pripažįstama šmeižike.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
SUVAŽIAVIMAI 

mums yra įdomūs kaip perio
dinis reiškinys. Įvairiuose 
miestuose buvo susirinkę LR 
KSD, SLA, Sandara, 'S D ir ki
ti. Bendrai, lietuvių suvažia
vimai buvo skaitlingi ir pasi
žymėjo rimtimi.

MEKSIKA IŠRINKO 
PREZIDENTĄ

Juo išrinktas Revoliucinių 
institucijų partijos atstovas A. 
R. Cortines. Meksikoje, kaip 
žinoma, ilgesnį laiką vyko re
formos už demokratinę santvar 
ką. Revoliucinių institucijų 
partijai paėmus valdžią, buvo 
padaryta didelės reformos: že
mės reforma pagerino valstie
čių gyvenimą; daug pager m-

jungs į Europos apsigynimo 
bendruomenę.

Įdomu, kad
DE GOLIO PARTIJA 

SUSKILO.
Iš jos pasitraukė 35 parla

mento atstovai už tai, kad gen. 
De Gaull pareikalavo iš jų bal 
suoti drauge su komunistais 
prieš koalicinę vyriausybę. To 
kiu būdu iš didžiausios parla
mento 
smuko 
sudarė 
kančia

Tuo 
sybė atsidėjusi 
nistų sąmokslą ir daugelį są
mokslininkų jau sugaudė.

Šioje bendroje laisvosios 
žmonijos laikysenoje, disonan 
su nuskambėjo
ŠVEICARIJOS APSIGYNI

MO REFERANDUMAS, 
kurį vykdė parlamentas, prieš 

Pasak jo, tai priėmęs didelę apsigynime 
reikalams programą, kurią, de 
ja, referandumas atmetė. Ma
tyt, Šveicarijos gyventojai dar 
neįsisąmonino, kad tūla mo
kesčių našta nėra tokia sunki, 
kaip bet kokia okupacija, ku
rią jie turėtų savo pašonėje 
jausti.

MASKVOS MANEVRAS
KORĖJOJE. , , . . ,

nusitęsęs derybų forma Korė- tas darbininkų gyvenimas; ap- 
joje, metus stovi vietoje ir iš jo 
nieko neišeis.Komunistai per tą 
laiką sustiprėjo ir gerokai ap
sitvarkė. Bet dabar, kai iš de
rybų nieko neišeina, JTO jė
gos pradeda juos vėl mušti. 
Kiekvienu tokiu atveju komu
nistai prašo paliaubų derybų...
Bet JTO jėgos stipriai juos 
bombarduoja ir net atakuoja, 
nors šiaip jau tiktai ginasi.

frakcijos golininkai nu- 
į 4 vietą, o atskilusieji 
savo frakciją, nesutin- 
su golininkų diktatūra, 
tarpu koalicinė vyriau- 

krečia komu

tvakyta ligtol neribota kapita
lo ir konfesijų galia, bet reli
gijos turi laisvę. Dabar sie
kiama palaipsniui nusavinti ka 
syklas, elektros įmones ir ban
kus, kaip tas padaryta Angli
joje.

— Naujas JAV keleivinis 
laivas United States aplenkė 
Queen Mary 10 valandų ir 
perėmė iš jo mėlyną kaspiną.

proga su
su kitais 
Londone

laisvai

kreipia 
žodžius

tuviai, eidami tradiciniais ke
liais, kuriais taute visados sun 
kiomis valandomis vieningai 
žengė, ir dabar ras būdų su
tartinai bei darniai apjungti 
patriotinei veiklai visas savo 
jėgas, kaip to reikalauja gre
siantis Lietuvai pavojus.

Pagaliau, Lietuvos ministe
rial, imdami dėmesin tarptau
tinės padėties plėtojimąsi, įeis 
kia įsitikinimą, kad lietuvių 
tauta įvykdys savo teisę bei pa 
siryžimą atkurti Lietuvos Res 
publikos nepriklausomybę.

Lietuviškos aktualijos da
bar susikoncentravo į VLIKo 
ir Diplomatų santykių mazgą, 
kuriam perkirstis vis dar ne
randamas kardas. Tai sunkių 
jieškojimų ir painių narplioji
mui painiava, kurioje kai kas 
betgi jau pamažu pradeda iš
ryškėti.

Kai VLJKas atsidūrė K D 
blokadoje, kurioje dar manev
ruoja ii’ dvi kitos grupės, lyg 
bandą atsipalaiduoti nuo „lai- 
cistino“ branduolio neutronai, 
bendroji būsena dar daugiau 
komplikuojasi. Bet už tai Dip
lomatai jau turi aiškų savo kur 
są. Gal po to aiškės ir VLIKo 
laikysena.

ŽINIOS iŠ VLIKo
ORO PAŠTU Iš TREMTIES

VLIKas izoliuojasi.
Visuomenė daugumoje juo 

nusivylusi, Diplomatai neran
da bendros kalbos. Vis ma
žiau vilčių išeiti iš aklosios

KONFERENCIJA.
Oficialus pranešimas.

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai buvo su 
sirinkę pasitarimų Londone, 
kurie tęsiasi nuo 1952 m. bir
želio 27 ligi 30 d.

jų tautiečių visuotinai

taip pat padarė ap- 
bendradarbiavimo su 

pavergtų tautų 
kuriem jie

nei negalima išdėstyti.
Be ko kita, Vykd. Tarybos 

sudarymas vėl įstringa. Diplo 
matai, kaip atrodo, sutinka, 
kad p. Bačkis būtų užsienių

stagnacijos arba iš KD bloką- reikalų vadovas, o KD i cika
dos. Nors pasitarimas Bary- lauja p. Turausko, kuris Dip- 
žiuje ir sutartas, bet kadangi 
Diplomatai esminių klausimų 
nusistatę nesvarstyti, tai oelie 
ka tiktai technikiniai, kuriems 
ir visų Diplomatų nereikia. ..

Be to, yra painiavų, kurių kraštis, ir Jūsų korespanden-

„NL“ statybos ir linotypo vajus
Iš Sudbujfio „Nepriklauso- pirmau perku šėrą, negu moku 

mos Lietuvos“ redakcijoje at- skolą.. . Mano mielas skolin- 
dar pasakyti tiksliau Diplomą- siiankė visuomenės veikėja 
tų nusistatymą, bet kiek jis 
pradeda spinduliuoti iš VLIK 
o ir į VLIKą, Diplomatai at
rodo esą jau galutinai apsi
sprendę veikti visai savaran
kiškai, mažiau kreipiant dėme
sio į VLIKą.

Štai, kiek girdėti, VLIKas 
Diplomatų konferencijai Lon
done pasiūlė susitikimą ir jo 
dienotvarkę. Gautomis žinio
mis, Diplomatai atsakė, kad 
jie tinka kalbėtis konkretaus 
bendradarbiavimo plotmėje, menės veikėjas atsilankė 
bet atsisako svarstyti vad. priklausomos Lietuvos' 
pricipinius klausimus. Iš vi- cijoje ir pareiškė: 
so, Diplomatai dabar turį ap- vardės

lomatams nesąs priimtinas, 
Yra ir daugiau painiavų.

Na, bet drauge su ietuviš- 
kąja visuomene apsišarvojęs 
kantrumu, kuris, atrodo, be-

Diplomatų nusistatymas.
Jūsų korespondentui sunku

_as ir tojas, žinodamas tikrovę, dar 
„NL“ bendradarbis p. Jonas kiek palauks. . .“ Ir p. Y. X. 
Žiūkas.
ta pačia proga nupirkti Spau
dos Bendrovės „Nepriklauso- j 
ma Lietuva” akciją-šėrą. Čia - 
pat gavo ir šėrą. T 
nu, kad mūsų tautiečiai, atoa- j 
tegaudami savo pareigą laiko cpį mano paklausimą dėl pašto 
atlankyti „NL“ redakciją ir vaus apsigyvenimo Jungtinėse 
paremti spaudą, kaip tai pada- Amerikos Valstybėse, o drauge 
rė ir p. Jonas Žiūkas, įmokė- įr Gerb. „NL” Redakcijai uz 
jęs ... .j...................... $ 10,00. talpinimą „Klausimų-atsakymų

Kitas bendradarbis ir visuo skyriaus“, kuris taip yra nau- 
Ne- dingas mūsų visuomenei, nuo- 

' redak širdžiai dėkoju ir aukoju spaus 
Mano pa- tuvės reikalams 5 dol. $ 5,00.

tNe-

Tuojau jis prisiminė įnešė ......................... $ 10,00.
P. M. Šimanskis iš Otta^os 

rašo: „Did. Gerb. Teisininkui 
p. Jonui Juškaičiui už turinin- 

Labai male- gą atsakymą, patalpintą „NL“ 
' Nr. 271 š. m. birželio mėn. 18

neskelbkite, nes yra Visiems nuoširdiems
Lietuvos” 

ir šėrii pirkėjams

tas kantriai lauks dar būsenos 
vystymosi ir. .. gautinio pasi
sakymo. (hlj).

— Šiandien minime Atlan
to nugalėtojų Dariaus ir Girė- Jungtinės Valstybės ir kiti va 
no metines sukaktuves.

— Sen. Nixon išrinktas res 
publikonų kandidatu į vicepre 
zidentus.

— Komunistai Berlyne die
nos metu pagrobė laisvųjų ad 
vokatų pirm. Lindse, kuris re 
gistravo sovietinius neteisėtu
mus.

— Anglija pareikalavo per 
savaitę laiko išvažiuoti Sov. 
atstovybės sekretorių Kozne- 
covą, pagautą šnipinėjant Ru 
sijos naudai.

— JTO sekr. T. Lie Vieno 
je pareiškė, kad Austrija jau 
seniai turėjo būti laisva, bet 
sabotuoja Rusija.

— 10 miliardų JAV sena
tas paskyrė saugumo reika
lams ir 6 mil. 32 milionus kitų 
pagalbai.

— Prancūzija 4 miliaidus 
patvirtino saugmo reikalams.

— Helsinky liepos 
prasideda pasaulinė 
olimpiada.

— Lenkai nuleido
gių rusų kariuomenės trauki
nį, — žuvo 1 geneloras ir 160 
kareivių.

— Porto Riko gavo JAV pa 
ruoštą naują konstituciją, pa
gal kurią sala galės tvarkytis 
laisvai.

— Italija atsisakė Įsileisti laimės ir kad Lietuvos, Esli- 
Rusijos ir satelitų žmones tol, jos ir Latvijos — o taip pat ir 
kol Rusija neleidžia Italijos kitų Sovietų pavergtų kraštų 
žmonėms laisvai judėti Rusijo — laisvė ir nepriklausomybė 
je. bus atstatyta.

19 u. 
sporto

nuo bė-

karų kraštai, kuriuose tiek 
daug pabaltiečių rado prieg
laudą. Ryšy su tuo jie didžiai 
įvertino Amerikos Jungtinių 
Valstybių prezidento telegra
mą, pasiųstą Baltijos Valsty
bių Laisyės Komitetui New 
Yorke, kurioje Prezidentas pa 
reiškė Baltijos tautoms savo 
simpatiją, minint 12 metų su
kaktį nuo to momento kai So
vietų Sąjunga, sulaužydama 
tarptautines sutartis, įsiveržė 
į jų kraštus ir kurioje Prezi
dentas da kartą patvirtino Ame 
rikos Jungtinių Valstybių nu
sistatymą nepripažinti šio kioš 
to agresijos akto.

7. Jie vieningai pareiškė 
viltį, kad Genocido Konvenci
ja trumpu laiku taps efekty
viu įrankiu žmogaus teisėms 
apsaugoti ir kad Jungtinės Tau 
tos ras būdus ir priemones su
stabdyti terorui ir deportaci
joms, nuo kurių kenčia Balti
jos ir kitų kraštų gyventojai, 
esantieji Sovietų okupacijoje.

8. Jie nuolankiai sveikina 
savo tautas, kenčiančias sveti
mą jungą ir su giliu liūdesiu 
mini visas jų kraštuose viešpa 
taujančios tironijos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilgainiui

MacAri.hu
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AMERIKOS
Pabėgęs į laisvę tebesėdi 

kalėjime.
Šiemetiniame „NL“ Nr. 11 

plačiau buvo rašyta apie pabė
gimą iš pavergtos Lietuvos, 
kurį sensacinėmis sąlygomis, 
nugalėdamas visas uždangas 
Amerikos krantus pasiekė K. 
Bobertas. Apie jo atsiradimą 
Amerikoje plačiai rašė ne tik 
lietuvių, bet ir Čikagoje išei
nantį anglų spauda. Buvo 
teismas ir imigracijos įstaigos, 
neradusios nieko inkriminuo
jančio Kurt Robertą negrąžino 
atgal, tačiau ir neduoda laisvai 
apsigyventi Amerikoje. Lig- 
šiol jis dar tebesėdi Cook aps
krities kalėjime. Valdžios įstai 
gos jieško kitose Europos vals 
tybėse vietos, kurios šį vyruką 
galėtų priglausti. Jis ir Ame 
rikoje būtų paleistas į laisvę

Lietuvos.

NAUJIENOS
yra kartus. Be to supilstomas 
į bonkas be angliarūkšties ga- 
zo, tokiu atveju jis neišduoda 
reikiamos putos. Tačiau šie 
trūkumai yra labai maži ir jie 
labai lengvai bus išgyvendinti 
pagal vartotojų pageidavimą.

Dar vienas svarbesnis daly
kas tenka paminėti, tai jo 5 cen 
tais aukštesnė kaina už bonku- 
tę. J. Janulaitis.

PAVERGTOJE TĖVYNĖJE.

Baigiant KLB rinkimus
BAIGTI MANITOBOS APYGARDOS RINKIMAI.

Daliai Winnipego ALOKo kių balsuotojų balsai atkrito, 
užsispyrus neklausyti Ccntio nes negalimą buvo atsekti, kas jei kas uždėtų už jį 3(5*00 dole- 
nurodymų, Manitobos apygar- balsuoja — neparašė savo pa- rių užstatą, 
dos rinkimai užtruko apie mė vardžių. Reikėtų
nesi ilgiau, negu jie galėjo bū 
ti baigti.

Tačiau Manitobos pamoka balsų gavo: 
verta didesnio dėmesio ir ji Jonas Činga — 50, 
teks aptarti skyrium. Dabai 
gi konstatuokime fafktus.

SPAUDOS PUSLAPIUOSE 

Pabaltijo valstybėms,
vad. „American Action Com
mittee ageinst Mass Deporta
tions in Rumania", kuriuo jis 
griežčiausiai pasmerkė Sovietų 
terorą ir jų melus, kad ameri
kiečiai vedą Korėjoje bakterio 
loginį karą. Drauge ta proga 
nurodyta, ką prez. Trumanas, 
o tuo pačiu ir JAV vyriausybe 
galvoja apie pavergtų kraštų 
ateitį. Šiam Trumano pareiš
kimui, pastebi „N. Ziur. Zei- 
tung“, skiriama nepaprastai 
didelė reikšmė, nes jis atvyku
sioms pas jį prašyti rumunų 
palitikams (o tuo pačiu ir vi
sų pavergtų Europos Rytų. 
E.) pareiškė, kad jei jis galė
tų toliau tęsti savo užsienio 
politiką, tai jo lankytojai dar 
šioj kartoj išvystų, kaip Ru
munija bus vėl išlaisvinta. Pa
našiai savo nuomonę preziden 
tas nusakė kovo mėn. ir če
kams. Tiek tąsyk, tiek dabai 
tokie prezidento patikinimai su 
kelia kai kieno kritiškų pasta
bų, pastebi dienraštis, nes, to
kių žmonių galvojimu, pana
šūs pažadai, tegalimi įvykdy
ti ne kuriuo kitu būdu, kaip 
karu, tik sukelia tuščių vilčių. 
O tai, dar ko gero, gali pirma 
laiko paskatinti žmones tuose 
kraštuose imtis perankstyvų 
veiksmų, kurių padariniai bū
tų labai skaudūs, nenaudingi 
net ir pačiai amerikiečių poli
tikai. Tačiau pranešimo gale 
dienraštis daro išvadą, jog Ry
tų Europos išlaisvinimas pri
klauso prie JAV užs. politikos

su žiūrovais“, kur pirmasis žo- uždavinių, — tat parodo, vis 
dį tarė „Stalino laureatas” Tii- dažnėją panašios rūšies prezi- 
vytis, paskum rėžis. Poselskii dento patikinimai, — tačiau, 
paaiškino, kodėl ir kaip ji buvo netenka abejoti, taikiomis prie 
pagaminta. Tačiau rusų iii- monėmis, nors bolševikų pro- 
mams einant kinai paprastai paganda stengiasi visai ką kl
esti tušti, kas kita — jei rodo- ta įrodyti ir šaukia, kad arne- 
mi užsieniniai. rikiečiai kursto į naują karą.

LAISVOJO PASAULIO
Iškeliamas Trumano žodis

Galingiausios pašalyje vals
tybės — JAV — vyriausybė 
yra ne viena proga parodžiusi 
savo palankumą pavergtiems 
Pabaltijo kraštams ir užstoju
si jų teises. Paskiausiai, Pa- 
baltiečiams orgazuotai minint 
tragiškuosius birželio įvykius, 
tiek JAV ir kt. kraštų spauda, 
tiek pasaulinės telegramų agen 
tūros AP, UP, AFP ir kit. ypač 
pabrėžė prezid. Trumano bir
želio 15 d. paskelbtą į okupuo

— Iš Sibiro ištrūkę gyvi liū tąsias Pabaltijo valstybes atsi- 
dininkai tvirtina, kad daug pa- šaukimą. Juo, kaip pažymi ta 
baltiečių tarp jų ir lietuvių iš- proga 
tremtų į Kazachstaną, 
per karą, ten mirė badu

— Gautosiomis žiniomis, 
Lietuvoje, Gudeliuose pne Bal 
bieriškio, mirė Gudelių klebo
nas kun. Aleksandravičius.

— „Newsletter" Nr. 281-82 
skelbia, kad, paskiausiomis ži
niomis, raud .armija pradėjo 
statyti stovyklas, aerodromus 
ir nusileidžiamąsias aikštes 
tarp Vilniaus, Lentvario ir Tra 
ikų. Tuose naujai puošiamuo
se kariniuose punktuose kuria 
ma bazė parašiutininkų divizi 
jai, anksčiau laikytai Rytų Prū 
suose. Divizijos štabas ir prieš 
lėktuviniai daliniai jau perkelti 
į Vilnių. Motoriz. pėst. Divi
zija, ligi tol stovėjusi Nauj. 
Vilnioj, buvo perkelta į vaka
rinę Lietuvos dalį, tarp Ma
žeikių, Telšių ir Kretingos.

— Pasiekusieji Vakarus 
tikina, kad Vilniuj geresnė 
tvarka negu Klaipėdoj. Bend
ras vaizdas — Vilnius lietuviš 
kesnis už Klaipėdą, kur rusų ir 
svetimųjų esą jau daugiau kaip 
pusė.

— Kaip iš finansų ministe- 
rio Drobnio viešų pareiškimų 
paaiški, šiemet Lietuvoje „po
litiniam švietimo darbui*“ tik 
oficialiai numatyta išleisti 40 
mil. rublių, arba 10,6 proc. dau 
giau negu pereitais metais. 
Faktiškai išleidžiama dar dau
giau.

— LTSR „aukščiausiojo 
teismo pirmininku" paskirtas, 
bet apie tai viešai paskelbiant, 
kad „išrinktas“, Karolis Di
džiulis.

—■ Propagandinė soviet, fil
mą „Tarybinė Lietuva“, dau
giau skirta propagandai vary
ti užsieniuose, demonstruoja
ma taip pat ir Lietuvoje. „Po 
bėdos“ teatre buvo suruoštas 
„filmos gamintojų susitikimas

šveicarų dienr. „Die 
ypač Tat" ir visa eilė kitų, JAV pre

zidentas aiškiai ir kategorin- 
gai pabrėžė, kad JAV Lietuvos 
ir kt. dviejų Pabaltijo valsty
bių okupacijos nepripažino ir 
nepripažins. Tas prezidento 
žodis „mano draugams pabal- 
tiečiams“ buvo ne tik perduo
tas per radiją j okupuotuosius 
kraštus, bet taip pat didžio
sios spaudos ir agentūrų pa
skleistas po visą pasaulį. Ta 
proga primintini ir kiti būdin
gi Trumano pareiškimai.

plačiai spaudoje 
Suskaičiavus balsus, pasiro- apie tai paaiškinti ir reikia ti

de, kad kandidatai papildomai kėtis, kad iš tokios gausios 
lietuvių bendruomenės Ameri
koje atsirastų geraširdis tau
tietis, kuris nerizikuodamas už 
statytų už jį minėtą pinigų su 
mą. Daugelis sako, kad čia 
mūsų „vadovaujamieji veiks
niai" sūrėtų tinkamai susirū
pinti šio iš Stahnu pragaro iš
trukusio tautiečio buitimi.

Geriausi uždarbiai Čikagoje.
Amerika yra labai didelis 

kraštas ir su labai skirtingomis 
gyvenimo aplinkybėmis. Dau 
gelyje valstijų už tą pat darbą 
moka žymiai pigiau, kitose 
brangiau. Geriausia darbų ir 
atlyginimų problema išsispren 
džia Čikogoje. čia darbas la
bai lengvai surandamas. At
lyginimo mažesnio kaip 1,25 
dol. neteko girdėti. Paprastai 
darbininkas uždirba 1,35 dol. 
per valandą. Šiokie tokie spe
cialistai apmokami geriau. 
Šiems į valandą moka nuo 1,60 
iki 2,00. Sezoniniai darbinin
kai — specialistai, kaip tinkuo 
tojai, mūrininkai per valandą 
uždirba net iki 6 dolerių.

Gaivinamės lietuvišku alučiu
Gegužės 30 d. Čikagos lie

tuvių alinėse buvo pirmąkart 
pardavinėjamas lietuviškas alų 
lis „White Beat“. Pradžioje 
pasisekimas buvo labai didelis, 
nes kiekvienas lietuvis nuėjo 
būtinai paragauti ir juo pasi
vaišinti. Alaus „vartotojai" 
sako, kad alus yra geras, tik 
visa bėda, kad truputį perdaug

į Panelę ALEKSANDRĄ CHAINAUSKAITĘ 
t ir
| Poną JONĄ TUMOSĄ,
E sukūrusius šeimos žinidį, noširdžiai sveikinaume ir 
į linkime laimingo gyvenimo.
J Londoniškiai: Antanas, Vytautacs, Benjaminas
I ir brolis Pranas.

— Kai namai dega, — kai- būti Lietuvos sostinė. Taip

Jurgis Januška — 59, 
Mykilas Januška — 42, 

Iš 194 buvusių Winnipego Povilas Liaukevičius — 
Galutinėje išvadoje susuma 

tiesiuogiuose vus balsus, kandidatai baLų 
gavo:

Jonas Činga — 54 plius 50 
lygu 104,

Jurgis Januška — 41 plius 
59 lygu 100,

Mykolas Januška—50 plius 
42 lygu 92,

Povilas Liaukevičius — 47 
plius 59 lygu 

Tokiu būdu 
papildomus rin- gumą į KLB 

norinčių balsuoti paš- yra Išrinkti:
Povilas Liaukevičius, ūki

ninkas ir
Jonas Činga, agronomas.
Pirmuoju kandidatu lieka

59.
ALOKo sąrašuose turinčių 
teisę balsuoti, 
rinkimuose patys savo bakus į 
urną Įmetė 99 asmens, taigi — 
mažiau kaip pusė turėjusių 
teisę balsuoti. Pirmuose bal
savimuose kandidatai 
tiek balsų: 
Jurgis Činga — 54, 
Jurgis Januška — 41, 
Mykolas Januška — 50 
Povilas Liaukevičius — 47.

Paskelbus 
kimus, 
tu pareiškimus padavė 126 as
mens, iš kuriu vienas pareiš
kimas tuojau atkrito, nes jis 
buvo paduotas iš Ontario apy
gardos. Betgi, balsavo ne visi Jurgis Januška ir antruoju kan 
pareiškusieji norą balsuoti, bū didatu — Mykolas Januška, 
tent, balsavo tiktai 112 esine- 
nų, iš kurių Winnipego sąra- KLB-ALOKas laiko Kanados 
šuose pasirodė-esą įtrauktųjų, Lietuvių Bendruomenės rinki- 
bet nebalsavusiųjų, buvo 62 mus, kiek jie liečia Krašto Ta- 
ir 50 Į sąrašus neįtrauktų. Pen rybos rinkimus, baigtais.

ONTARIO APYGARDOS RINKIMŲ VAISIŲ 
PATIKSLINIMAS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

į<avo

106.
pagal balsų dau
Krašto Tarybą

Šiais papildomais rinkimais

Kada ir kaip ateis išlaisvinimas.

Labai svarbiu šveicarų 
„Neue Ziuricher Zeitung“ lai
ko tiek ankstesnį prezid. Tru- 
mano pasiakymą š. m. kovo m. 
laisvųjų čekoslovakų politi
kams, tiek paskiausiai pana
šiai laisvųjų rumunų grupei,

Kadangi KLB-LOKas prieš 
paskutiniame posėdyje nespėjo 
susumuoti balsų, o tą padare 
tūli asmens savo’ iniciatyva ir 
kadangi nebuvo galimybės 
skaičių patikrinti, tai laikraš
čių skelbtuose skaičiuose įsi
brovė kai kurių netikslumų.

Paskutiniame savo posėdy
je KLB—LOKas priėmė ga
lutinius susumavimų patiksli
nimus ir iš to galima konsta
tuoti, kad tie skaičiai sutampa 
su „Nepriklausomos Lietu
vos" paskelbtais, išskyrus nu
merius: 8 (p. Budreika), ku
ris yra gavęs ne 413, bet 423; 
27 (p. Yčas) yra gavęs ne 551, 
bet 576; 41 (p. Norkus) yra 
gavęs ne 428, bet 429 ir 71 
(p. Treigys) gavo ne 568, bot 
569.

Be to, per neapsižiūrėjimą 
pirmosiose išrinktųjų eilėse 
praleista kunigo-vienuolio Pet 
ro Baniūno pavardė ir įrašyta 
Antano Rinkūno; ištiktųjų gi 
yra išrinktas kun. vien. Pet
ras Baniūnas, o A. Rinkūnas 
lieka pirmuoju kandidatu. To
kiu būdu Ontario apygardos 
kandidatai į Krašto Tarybą įei 
na šia tvarka:

Jonas Gutauskas — 
Adolfas Šapoka — 
Agota Šidlauskaitė— 
Ant. Pacevičius — 
Alfonsas Zubrys — 
Kęstutis Grigaitis — 
Ant. Paplauskas — 
Jonas Matulionis — 
Ona Indrelienė — 
J. Tadarauskas — 
Povilas Vaitonis —

12. Pranas Alšėnas —
13.
14.
15. 
1'6.
17.
18.
19. St. Prapuolenytė — 

Jonas Yčas — 
Sergijus Treigys — 
Pranas Čeponis — 
Jeronimas Gaižutis— 
Alg. Šalkauskas —

25. Kostas Lukošius —
26. Herbertas Stepaitis—
27. Jokūbas Sližys —
28. Jieva Mankuvienė —

Pirmuoju kandidatu lieka
Antanas Rinkūnas, gavęs 495 
balsus ir tt. Konstatavus šiuos 
faktus, lieka aptarti rinkimus 
bendrai.

Ant. Juozapavičius— 
F. M. Yokubynienė— 
J. R. Simonavičius— 
Vytautas Meilus — 
Jonas Yokubynas — 
Petras Baniūnąs —■

909, 
792, 
768, 
746, 
716, 
706, 
688, 
687, 
677, 
668, 
656, 
636, 
633,

20.
21.
2..
23.
24.

Bolševikų Jonikas jau jieško 
virvės... 1

„Vilnyje“ jis pasakoja, kaip ' 
jis jieškojęs virvės dipukams, 
kad jie pasikartu. . .

* 1
Nieko nuostabaus: komunis- , 

tai taip ir daro — arba šaudo 
į pakaušį, kaip Katyne, arba 
karia.

Bet, esą dipukai nesiakrią, 
tai belikę jam pačiam pasikar
ti. . .

Tačiau, nors Jonikas niekam 
daugiau netinka, bet vis dėlto 
patartina jam dar palaukti ir 
pažiūrėti, kaip karsis komunis 
tai, kurie garbina visokį smur 
tą su trėmimais, okupacijomis, 
vergų darbo stovyklomis ir tt. 
Nes ką patys garbina, to ir su
silauks,

Dipukai gi virvės nenusigąs 
nes jie matė ir „gražesnių" 
priemonių, kurias naudoja „ry
tų demokratijos".

Komunistiškas objektyvumas.
Gasiūnas „Laisvėje" rašo:
„Lietuvos miškai buvo nai

kinami per šimtus metų. Dau 
giausia jie nukentėjo pirmojo 
ir antrojo pasalinio karo metu. 
Vokiečiai nepasigailėdami juos 
naikino“.

Pagal Gasiūną išeitų, kad 
Lietuvos miškus naikino tiktai 
vokiečiai. Tiesa, vokiečiai 
juos labai naikino. Bet ar vie
ni tiktai vokiečiai okupantai 
naikino Lietuvos miškus? O 
rusai - okupantai ar ne naikino 
ir dabar ar nenaikina? Juk vi
sa sovietinė spauda rašo, kad 
Lietuvos miškai stachanovietiš 
ku būdu motoriniais pjūklais 
pjaunami, kertami, naikinami 
ir vežami Donbasan, Rusijon. 
Kodėl Gasiūnas mato tiktai vo- 
kiečių-okupantų darbus, o ne
mato rusu—okupantų darbu?
Vdtui Bimba vaidu.. Lozo.i,. ^'"tov'os

Bimba baugina savo skai- jus jr tikrai neprelenktus jų kū 
tytojus. Girdi, „Laisvės“ va- rinius. 
jus vyksta labai prastai, tai, 
girdi, „Laisvei“ bus riestai“. Kaip „krankščia ir bliauja"

Veltui! Bimba gerai žino, „milžinas .
kad nieko „reistai nebus“. Prūseika apie N. 
„Laisvės“ vajus gali visiškai diplomatų konf. 
nepasisekti, bet „Laisvė" eis, anot jo, „fcrakščia 
kaip ėjusi. Be to, vajus bus ja": „Nors elipk jųpku,kaip tie 
tesėtas ne dviem šimtais pro- liliputai kranksėta ir bliauja“... 
centų, bet bus tesėtas tiek,kiek Matai gi, Leonas Prūseika

, reiks „Laisvei“ leisti pinigų, „milžinas“, todėl jam valia
Atsiras „aukotojų“ ir atsiras „krankŠti ir bliauti“... 
„pavardžių". Mandrapypkis.

Mandrapypkis yra tikras, 
kad „Laisvės“ skaitytojai visa 
tai geriausiai žino, todėl ir ne 
kiša savo dolerių ten, kur jų 
tie doleriai nereikalingi. Man 
drapypkis yra tikras, kad jei
gu „Laisvės“ skaitytojai ir 
prenupmeratos nemokėtų, tai 
dėl to ji nesustos. . . Veltui 
Bimba vaidina Lozorių. ..

„Nedidelė pasiutėlių grupė**...
L. Prūseika gėrėdamasis ci

tuoja Ilją Erenburgą: „Tiktai 
nedidelė pasiutėlių grupė išal
kus karo“.

Teisingai pasakyta apie ko
munistus, kurie ir sudaro tą 
„nedidelę pasiutėlių grupę“, 
nes Rusijos žmonių dauguma 
tikriausiai yra ištroškusi lais
vės ir taikos. Bet kas gi ge
riau gali žinoti apie komunis
tų „pasiutėliškumą“, jeigu ne 
patys komunistai.

Nelaisvės draugai...
L. Prūseika apgailestauja.. . 

dėl nelaisvės. Esą Harrimanas 
pasakęs Eisenhoweriui, kad jei 
gu jis bus išrinktas preziden
tu, tai jis pateksiąs senos res
publikonų gvardijos nelaisvėn: 
Eisenhoweris gi pasakęs, kad 
jeigu Harrimanas būsiąs išrink 
tas JAV prezidentu, tai jis bū 
siąs Wallstryto nelaisvis, o 
Mandrapypkis sako, kad L. 
Prūseika seniai jau yra Krem
liaus nelaisvis, ir ne kieno ne
renkamas.

Taigi: L, Prūseika gerai ži
no, ką reiškia nelaisvė,. .

Ne gi komunistams pralenkti...
L. Prūseika grožisi A. Venc 

! lovospasisakymu apieBaranaus 
1 ko Anykščių šilelį“. Girdi: 
’ „nepralenktas poetinis Lietu

vos gamtos vaizdas“.
Taigi, kad nepralenktas. Ne 

gi komunistų peckeliams pra-

618,
605,
587,
586,
577,
576,
569,
562, įėjo K. Rozmarek, — gyven- sako pati istorija... išskyrus 

tojai neturi kovoti, kurie kam senųjų aristokratų pretenzijas, 
bariai kam priklausys, kur ku- plačioji lenkų masė į Vilnių ne 
ris gyvens. Pirma pareiga — reiškia jokių pretenzijų. .. Aš 
gelbėti namą. Dabar ši tori-

549, 
549, 
546, 
534, 
505, 
496.

Mielam bendradarbiui-platintojui Anglijoje, Oldhame, 
p. A. G E R D Ž I Ū N U I, 
dėl netikėtas mirties jo žmonos 

STASĖS GERDŽIŪNIENĖS, 
reiškiame nuoširdžią užuoja

„NL" RED. ir ADM.

dar kartą pakartoju, kad mano 
torijos dalis nėra nei lietuvių, giliu įsitikinimu, Vilnius buvo 
nei lenkų, o sovietų žinioje ir ir turi būti Lietuvos“.

Šis sąžiningo ir tikro lenkų- 
-lietuvių sugyvenimo šalininko 
pasisakymas kaip tiktai patvir 
tina jo teigimą, ikad lenkų se
no raugo aristokratijos liku
čiai, kurie deja, vadovavo buv. 
Lenkijai ir dar ateity turi pre 
tenzijų vadovauti, yra kitokios 
nuomonės, kurią dėsto buv. 
Lenkijos užsienių reik. min. 
Beck‘as ir jo ministerijos aukš 
tas valdininkas J. Szembekas.

Šie abudu ponai dabar ati-

IŠKYLA SANTYKIŲ SU
„Draugas“ Įdėjo pasikalbė

jimą su JAV Lenkų Kongre
so pirmininku Karoliu Rozma- 
rek‘u, kuris i statytus jam 
klausimus atsako:

— Kaip apie rytines sienas 
su Rusija?

— Mes keliame balsą, kad 
Vokietija neturi būti atlygina 
ma lenkų žemėmis ir kad ryti 
nės sienos būtų atstatytos kaip 
1939 metais, 1

LENKAIS KLAUSIMAS.
nugalėta. Priimtina mintis 
Europos federacija, tada atkris 
tų ginčai tarp kraštų dėl ma
žesnių teritorinių vienetų.

— Šiuo metu būtų svarbu 
pavergtų tautų vieninga ko
va. Mes, lietuviai stebimės, 
kad lenkai, darydami Vilniaus 
klausimu pareiškimus, nesutin 
kančius su lietuvių teisėtais 
reikalavimais, apsunkina bend
ras pastangas prieš tą patį jų 

kai Rusija bus pavergėją...

nei lenkų, o sovietų žinioje ir 
ją reikia galbėti. Būdamas ame 
rikietis ir tų kraštų nelankęs, 
situacijos nežinau. Svarbu at
gauti nepriklausomybę, o lais
vos tautos išspręs kaimyninius 
santykius.

Taip kalba Rozmarek.
Visai kitaip pasisako Lenkų 

Susivienijimo Kanadoje pū- 
mininkas Juozas Pankovski.

„L. Liet.“ paklausatas, jis 
atsako:

— Kaip Tamsta, pone pir- dengė paslaptį, kad jie buvo
mininke, manote ir supranta- suplanavę karo jėga užpulti 
te tą dažnai girdimą lietuvių ir Lietuvą ir ją okupuoti. Tai 
lenkų broliškumą ir ar tokiam atskleidžia suminėtų ponų iš- 
broliškumui nebus kliūčių leistieji užrašai, su kuriais tu- 
sprendžiant bei nustatant tarp retų susipažinti ne tiktai visi 
šių valstybių politinius santy- lietuviai, bet ir lenkai, kad ga- 
kius? lų gale vis dėlto būtų išsiaiš-

— Aš ir ypač senesnieji rnū kinti kaimynų santykiai.
sų emigrantai tokiam tarp lie Bjaurus imperializmas ne 
tuvių ir lenkų broliškumui įgy tiktai rusiškas arba vokiškas, 
vendinti jokių kliūčių nenu- bet dar bjauresnis imperializ- 
matome. Vienintelė kiūltis, ku mas lenkįšjcas, nes grindžia- 
ri skyrė lietuvius nuo lenkų, mas visą laiką broliškumu, is- 
tai buvo lenkų senų aristokra- tarine praeitimi ir net bendra 
tų pretenzijos į Vilnių, tačiau katalikybe. Šie klausimai, kai 
šis klausimas iš viso negali bū aiškėja, mūsų „gerojo kaimy- 
ti diskutuojamas, nes visi žino- no“ grobuoniškumas, reikia pla 
me, kad Vilnius buvo ir turi čiau išsiaiškinti,

Lietuvos 
Londone, 
ir bliau-
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1950 mt. birželio mėn. 16-tą 
ją dieną trumpai po penktos 
valandos vakare, laisvės ir pa
sipriešinimo balsas nuskambė
jo komunistu valdomoje Slo
vakijoj. Rusų MVD, slaptoji 
policija, keikdama, kada jie iš
girdo radijo pranešimą, davė 
paprastą bergždžią įsakymą 
marionetiniams daliniams, ku
rių pagrindas buvo sovietų kad 
rai, susekti ir sunaikinti slap
tą pogrindžio siųstuvą.

Šią dieną pogrindžio radi 
jas turėjo perduoti vieną ypa
tingai „sultingą“ istoriją.

„Mes patiekiame atsitiki
mą“ sakė įtūžęs laisvės balsas 
iš savo slapstymosi vietos, kur 
nors Karpatų kalnuose, „Mrs. 
Lydia Sotnik, dvidešimt še
šių metų amžiaus, žmona geiai 
žinomo futbolisto Sotnik, Bra 
tislavoje. Lydia Sotnik yra 
žmogžudė. Jus, slovakai, ku
rie pažįstate ją, pasakykite jai, 
kad „baltasis lekionas“ viską 
žino, kad nebetoli diena, kada 
mes ją teisime už jos daly vaši 
mą patrioto nužudyme".

Slovakijoje yra 330.000 la- 
dijo priimtuvų ir gali būti apie 
1.000.000 iš 3.700.000 Slovaki 
jos gyventojų klausėsi radiją, 
kai pogrindis norėjo pasakyti, 
ką išdavikė, Lydija Sotmk, pa 
darė. Jan Hledik iš Brodske 
miestelio, buvęs rusų priverčia 
mas darbininkas uramjaus ka
syklose Jachymove, perbėgo 
sieną, vėliau pasiekė Vieną ir 
tuo pačiu laisvę. Prieš tai, 
kada jis galėjo tęsti savo pla
ną ir pasiekti amerikonų zo
ną Vokietijoje, komunistai pa
siuntė Sotnik'o žmoną į Vie
ną, atgabenti Hledik ą atgal. 
Vaizduodama draugę — pabė
gėlę ši papasakojo Hledikui is 
toriją, kad ji palikusi slaptas 
pinigų sumas Bratislavoje. Hle 
dik sutiko pereiti atgal sieną 
ir atgauti jos kapitalą.

„Slaptoji policija, Lydijos 
Sotnik painfomuota, lauke Jan 
Hledik‘o prie sienos“, tęsė po 
grindžio radijas. „Jie nušovė 
jį. Jis yra negyvas. Jo išda- 
vėkė sugrįžusi į Bartislavą, ga 
vo savo atlyginimą — 100.000 
kronų (apie 2.000 dol.)“.

/ Tai įvykis - nuotrupa nepa
baigiamo karo, kurį slovakų po 
grindis veda pieš komunistus, 
prieš pasaulinę sovietų agresi 
ją. Atsitikimas iš mūsų po
grindžio judėjimo (pasiprieši
nimo) yra mažas dalykas. Nors

STALINO BĖDOS SU POGRINDŽIU
RAŠO DR. V. STEFAN KRAJCOVIC, TAUTINIO SLOVAKIJOS IŠLAISVINIMO KOMITETO PIRMININKAS.

slovakų pogrindžio judėjimas 
yra tiktai dagio dūrimas į mil 
žino rusų meškos pėdą, bet 
tas dagys pradeda daryti meš
ką urzgiančią ir šlubuojančią. 
Tas „dagys“ esąs valdomas su 
didėjančiu veiksmingumu tri
jų organizacijų, susiliejusią 
drauge bendram tikslui.

Raižytuose Slovakijos kai
nuose yra „laisvės legionas", 
— grupė kovojančių patirotą, 
kurie nuverčia sovietų trauki
nius, išsprogdina ginklų san
dėlius, dirbtuves ir nubaudžia 
naminius išdavikus.

Miesteliuose ir miestuose 
yra nematomas — vaiduokliš
kas „baltasis legionas" kuris 
veikia, kaip psichologinio karo 
ginklas ir palaiko slovakų pa
triotų pasipriešinimą prieš da 
bartinę raudonųjų valdžią.

Mes žaidžiame gyvenimo ar 
mirties žaidimus Slovakijoje. 
Sovietų Sąjunga jau perkėlė 
jas vien tik į Slovakiją. Tai 
neapima MVD, slaptosios po
licijos dalinių,kurie yra kaip ve 
žio ligos narveliai visoje šaly
je. Mažiausiai 120 tūkstančių 
slovakų yra parengti išvežimui 
į Sibirą ir mūsų raudonųjų val
dytojų kocentracijos stovyklos 
yra perpildytos. Net nacių pa 
vyzdžiu veikiančios dujų nai
kinimo kameros prie Leopol- 
dov kalėjimo prie Bratislavos 
miesto, dirba viršvalandžius. . .

Mano pasiryžimas paaukoti 
savo gyvenimą kovai su visais 
laisvės priešais gimė nacių 
koncentracijos stovykloje, Mat 
hausen, Austrijoje. Šioje sto
vykloje mes buvome mišinys iš 
visos Europos: čekai, slova
kai, rusai, austrai, lenkai, veng 
rai žydai, katalikai, protestai! 
tai ir tt. Kiekvieną dieną tam 
tikras kalinių skaičius turėjo 
eiti į dujų kameras. Kiekvie
ną dieną kitas lavonų krovinys 
turėjo būti pristatytas į kre
matoriumo krosnis. Mano gy
venamoji patalpa Mathausene 
turėjo mažą langelį, kuris lei
do man matyti krematoriumo 
kaminą. Aš galėjau žiūrėti 
per langą ir matyti banguojan
čius iš kamino dūmus. Aš pa
stebėdavau: „Ten — virš kami 
no dūmais — eina Europa“. 
Aš įsivaizdavau, kad visa Eu

ropa išeis durnais ligi visos ag
resijos formos, nesvarbu kokią 
ideologinę ar nacionalistinę is 
kabą jos nešiojo, bus išnaikin
tos.

1944 m. aš pasidariau ryši
ninku Prancūzijos rezistenci
jai aprūpindamas juos karinė
mis žiniomis. Aš slėpiau bėg 
liūs nuo nacių. Vėliau aš bu
vau geštapo sugriebtas, Jugos 
lavijoje, kada bandžiau pasiek 
ti sąjungininkų vyriausiąją bus 
tinę, Bari, Italijoje. Aš buvau 
pasiųstas į Mathauseną, kur su 
žinojau esąs nuteistas kelionei 
į sunaikinimo kamerą. Lai
mingai, 1945 mt. gegužės mėn. 
generolo Patton'o tankai atvy
ko prieš tai, kol mano nume
riui atėjo eilė. Atgavęs svei
katą aš grįžau į Bratislavą tik 
tai pažiūrėti, kaip buvo per
ėmę „mūsų sąjungininkai" — 
rusai. Be skirtumo kalboje ir 
veiduose, aš negalėjau maty
ti skirtumo tarp rusų ir nacių, 
išskyrus, kad rusai buvo grei
tesni prievartauti moteris ir 
vogti. Po dviejų savaičių aš 
pabėgau į Paryžių ir per mano 
senus prancūzų rezistencijoje 
ryšius, mano patarnavimai pa
sidarė prieinami sąjungininkų 
karinei valdžiai. Vėliau aš 
gavau įsakymą vykti Ameri
kon.

1949 mt. kovo mėn. lo d. 
buvo suorganizuotas tautinis 
Slovakijos išlaisvinimo Komi 
tetas New-Yorke, o 1951 mt. 
sausio m. mes perkėlem savo 
vyriausiąją būstinę į Vašing
toną. Mes dirbame su ccntri 
niu „laisvės legiono" komite
tu ir iš politinės pusės mes va
dovaujame pogrindžio kovos 
darbui Slovakijoje. Mes esa
me pogrindžio klausymo punk 
tas laisvame pasaulyje. Tuo 
laiku, kada aš buvau išlaisvin
tas iš koncentracijos stovyklos 
ir sugrįžau į savo kraštą pačiu 
rėti, kaip ten vargingai buvo 
kenčiama po rusų „išlaisvini
mo“. Legia Slobody (laisvės 
legiono) ir Biela Legia (bal
tojo legiono) sėklos jau buvo 
sudygusios. Visos laike vokie
čių okupacijos, aišku, mažos re 
zistencinės (pasipriešinimo) 
grupės veikė iš Karpatų kainų 
tvirtovių ir rytinės Slovakijos 

miškų. Niekuomet glaudz.ai 
nesuderintos, šitos grupės ga
lėjo išsisklaidyti, jei ne uotų 
buvęs paprastas ūkininkas jai: 
Badura, kuris gyveno su savo 
žmona ir dukterimi Solna Ba- 
na, rytinės Slovakijos kaime.

Badura buvo tipiškas Slova 
kijos ūkininkas. Tada jis bu
vo apie 40 mt. — ūsotas, starn 
bus, tvirto kūno sudėjimo. Po 
litiniais ir ideologiniais daly
kais jis visai nesidomėjo. Jis 
buvo užsiėmęs tiktai pagi mili
ne žmogaus teise dirbti it ap
rūpinti save patį ir savo seimą. 
Jis turėjo 20 akrų žemes, 2 
karves ir kelias kiaules. Jo na 
mai iš nubaltintų plytų n me
džių buvo švarūs ir patogus. 
Namuose buvo patalpa, kuri 
buvo naudojama, kaip sande
lis lengvoms plunksnų pagal
vėms, kurias slovakų krašte 
žmonės renka dukterų krai
čiams. Baduros vienintelis vai 
kas duktė Anicka ėjo šešiolik
tus metus ir artėjo vedybinio 
amžiaus.

1944 m. vokiečiai nusiautė 
per Solna Bana ir kaimas bu
vo nuteriotas. Akmens ir pe
lenai buvo viskas, kas liko iš 
Badūros namo, Anickos pa
galvių ir jos turto. Tačiau pati 
šeima nenukentėjo. Susival
dantis, kantrus Badura galvo
jo, kad po karo jis galėtų at
sistatyti. Jis, jo žmona Zuzka 
ir Anicka persikėlė į kaimyni
ni kaimą ir gavo prieglaudą ma 
žame jo uošvės name. Badu
ra gavo medžių kirtėjo daruą. 
Kada jis dirbo miške, švytuo
damas savo kirviu, jis pripra
to galvoti apie žinomas kalbas, 
kurias jis girdėjo kaime. Ten 
buvo keli vyrukai — dideli kal
bėtojai, — kurie save vadinda 
vo „draugais“ ir šnibždėdavo, 
kad greitai garbingieji sovie
tai, žmonijos gelbėtojai, ateis 
atkeršyti už Badura, už tai ką 
vokiečiai jam padarė. Tada vis 
kas būtų tvarkoje. Rusai atė
jo, kaip tik prieš Kalėdas 1944 
mt. Badura, dirbdamas miške, 
galėjo girdėti tolimus šaudymo 
garsus. Kūčių vakarą, prieš 
pat sutemstant, Badura išėjo 
iš miško namo. Šaudymas da
bar buvo arti ir Badura žino
jo, kad rusai turėtų būti arti 

kaimo. Kada jis priartėjo sa
vo uošves namus. Badura isgir 
do agoniškus riksmus. Jis me
tėsi į vidų ir susitiko veidas Į 
veidą su pirmais raudonosios 
armijos atstovais, kurių jis 
niekuomet nebuvo matęs — 
keršintojais, kurie tūrėjo vis 
ką „gerai sutvarkyti“. Vienas 
kareivis laikė jo žmoną, kurios 
veidas buvo sumuštas į kiuvi- 
ną tešlą. Kitas „atakavo" ją. 
Trečias išlaisvintojas puolė jo 
dukterį, kuri mėgino gintis 
malkpagaliu. Jo uošvė gulėjo 
negyva ant grindų. Badui a 
švystelėjo du kartu savo Kir
viu ir du sovietų kareiviai kri
to negyvi ar mirštą. Jis apsi
suko sutikti trečiąjį, bet tas jau 
buvo pabėgęs. Dėkingumo pd 
na Zuzka gyveno tik kelias mi 
nutes. Badura pridengė jos 
veidą ir pasimeldė. Tada, 
prieš pabėgusiam rusui suke
liant aliarmą, Badura apkabino 
verkiančią Anicka ir pradėjo 
žygiuoti kalnų link.

Badura neilgai buvo vienas. 
Kiti slovakai su nemažiau žiau 
riomis istorijomis rinkosi kal
nuose. Kai kurie iš jų turėjo 
miškininkų kirvius, o kiti atsi
nešė „valasky" — aštriai nu
smailintas kalniečių kitkas, ku
rios gali būti mirtini ginklai. 
Keletas turėjo šautuvus ir 
sprogstamos medžiagos. Ba 
dura jau daugiau nebuvo pap
rastas ūkininkas. Jis buvo vy
ras su uždoviniu — žudyti ru
sus. Pradžioje jis buvo vieni
šas vilkas, kuris nakčia galėjo 
išslinkti iš savo pasislėpimo vie 
tos žudyti su kirviu, peiliu ar 
plikomis rankomis. Tada jo 
asmeninis kerštas išsivystė į šal 
tą, metodišką ir daugiau mir
tiną įnirtimą.

Badura greitai pasidarė vadu 
ir legenda. Jis išvystė nuosta
bių gabumų partizaninėje kovo 
je. Jis galėjo organizuoti už
puolimus, užmušti ne vieną, 
bet dešimtis sovietų karių. Jis 
žinojo, kaip vadovauti vyrams 
užpuolimuose, kuriuose jie su
naikindavo fabrikus, nuversda 
vo traukinius, pagrobdavo gink 
lų sandėlius ir parsinešdavo 
kulkosvaidžius, šaudmenų ir 
granatų. Kada vienas kaimas 
buvo paskirtas masiniam išve-

žimui, Badura turėjo būdą 
apie tai sužinoti. Jis organizuo 
davo pabėgimo partijas kaimie 
čiams, vykdant tai, kartais, 
net drąsiais atvirais užp*oii-
mais. Žmonės sužinojo apie sj 
drąsų partizaną ir pamėgo jį. 
Jie aprūpindavo jį maistu n 
pagelbėjo kaip tik galėjo. Ga 
Įritinai jie davė jam magišką 
„Janosik" vardą. Badura ture 
jo pagrindo didžiuotis.

Baduros vyrai pasidarė žino 
mi kaipo „Janosik'ų daliniai“. 
Iš jų išsivystė ir „laisvės le
gionas“. Pats Badura dabai 
yra vienas iš vadovaujančių 
dalinių vadų sąjūdyje. Pog
rindžio organizacija palaips
niui vystėsi tarp 1945 ir 1948 
metų. Pradžioje kovotojai bu 
vo žinomi kaipo „baltieji par
tizanai". Daliniai, ukrie vede 
psichologinį karą lapeliais 
(spauda) ir slaptais radijo, va 
dino save „kryžiuočiais".

1948 m. lapkričio mėn. slo
vakų patriotai nusprendė, kad 
atėjo laikas sujungti palaidus 
pogrindžio pasipriešinimo ga
lus ir sulieti tai į jungtinę crek 
tyvią jėgą. Visa eilė slaptų su 
sirinkimų sudarė veikimo pla
ną ir vadovybės grandinę. Po 
šių susirinkimų „laisvės legio
nas" pradėjo viešą veikimą, va 
dovaujamą centrinio komiteto. 
Maryan yra vadas. Jis vado
vauja centrinio komiteto dar
bui.

Šiandien „laisvės legionas" 
yra milžiniška armija — aš ne 
galiu atidengti jos stiprumo— 
apsikasę giliuose miškuose ir 
raižytose Karpatų kalnų tvir
tovėse. Daliniai pavadinti to
kiais pat patriotiškais vardais 
kaip Janosik'ai, Stefanik'ai — 
didvyriško slovakų generolo it 
kitų kovotojų vardais. Pasi
slėpimo vietos yra gerai apsau 
gotos. Daug marionetinių da 
linių ir sovietų kareivių buvo 
minomis šisprogdinti į gaba
lus arba taiklių šaulių nuskin
ti, kada jie įsiverždavo į pog
rindžio apylinkę.

Kiekvienas dalinys turi sa
vo politinį organą, sudarytą 
demokratiniu būdu, tuo suteik 
darni galimybę turėti atstovus 
visoms slovakų politinėms par
tijoms kovojančioms kartu su 
legionu.

1950 mt. balandžio mėn. pre 
zidentas Trumanas kreipėsi t 
Amerikos laikraščių leidėjų są 
Jungą teisybės ofenzyva*

Nukelta į 6 puslapį.

Laiškai iš Pietų Amerikos. V. Papartis, spec. „N. L-vai“

Bolivija pradeda gyventi savo 
tautine revoliucija

Bolivijos balandžio 9—11 dienų įvykiai, kurie atnešė 
revoliuciniam nacionabstų judėjimui ir Bolivijos mine
ralų kasyklų darbininkams pergalę, nuverčiant militaris 
tų režimą ir nugązdmant Rascą, arba mineralų kasyklų 
magnatų šiurpulingą hegemoniją, apvainikavo dešimties 
metų sunkiosios kovos kulminaciją.

kos galvosenos kovotojas, ma
žiau mistiškas negu Bušas, 
bet užtat mažiau ir patvaius 
savo uždaviniuose, mažiau pra 
matąs ateitį ir pasiimtųjų už
davinių įgyvendinimo sunku
mus. Abiejų šių karių politi
niu mokytoju yra buvęs dabar 
tinis Bolivijos prezidentas, Dr. 
Paz Estenassoro, iš profesi
jos advokatas ir Bolivijos uni
versiteto finansų profesorius.

Su Bušu pasielgta taip, kaip 
su Masaryku Čekoslovakijoje.

Politinė Bušo akcija, kurioj 
jis pasireiškė būdamas vyriau 
sybėje, tapo nutraukta jo nu
žudymu, kuris buvo insceni
zuotas kaip savižudystė, pri
menanti Čekoslovakijos Masa- 
ryko nužudymą, ir kurį insce-

O tai reiškė, kad jo vyriausy
bė, jei kils streikas, guls ant 
streikierių visu savo svoriu. 
Kai iškilo streikas, kuriuo dai 
binikai reikalavo, kad bolivijie 
čiams darbininkams būtų mo
kamas tas pats atlyginimas uz 
tą pat įdarbą, kaip ir amerikie 
čiams (amerikietis darbinin
kas gaudavo, už 8 vai. darbo 
dieną, 4 dolerius, tuo 
kai bolivijietis, dargi 
krašte, už tą patį darbą tegau
davo tik 1 dolerį), tai 
randa tą streiką 
kulkosvaidžių ugnimi.
Kąi iškilo Antras Pasaulinis 

karas,
Peniaranda paskelbė 
„Ašiai" ir pasinaudojo geia 
proga kasyklų militarizavimui. 
Tos kasyklos vadinasi: Gata
vi, Sigio, Llallagua, Huanuni 
ir yra trijų didžiųjų super-ka- 
pitalistinių Patinio kompanijų 
nuosavybė. Be to dar yra ir 
tokių savininkų, taip pat mul
timilijonierių, kaip Aramayo 
ir tarptautinis bankierius Roch 
schild, kurie ir sudaro tikruo
sius socialniės akitacijos lizdus 
Bolivijoje. Kasyklų darbinin
kai gyvena labai skurdžiau: ba bes darbininkų ir kaimiečių or 
rakuose, arba ežmėje iškasto-

tiems Lotynų Amerikos darbi venęs su Stalinu, o Vokietija 
ninkams. Tie įvykiai nusv^e bombardavo Londoną po Len- 
čia ir tą pergališkąją revoliuii lajos pasidalinimo, su Sov. Ru
ją, kuri įvyko balandžio 9— sija, tai Arze ir jo kairioji par 
11 dienomis ir kuri labai pa
naši į revoliucinio proceso kul 
minaciją Meksikoje.

Revoliucinio Nacionalistų 
judėjimo atsiradimas.

Peniaranda režimo metu už 
gimsta Revoliucinis Naciona
listų Judėjimas, ispaniškai va
dinamas Movimiento Naciona
listą Revoliucionario, kurio vie 
nas iš steigėjų ir yra dabarti
nis Prezidentas Dr. Paz Es- 
tenssoro. Nacionalistai pra
dėjo judėjimą, bet neturėjo sa 
vo spaudos, nes visa spauda 
tarnavo kasyklų „didiesiems“. 
O be savos spaudos daug ką 
neišjudinsi. Vargais negalais 
įsisteigė savaitraštį, pavadin
dami jį „Busch“ cardu. Jo pa 
skirtis — aktyvi tautines re
voliucijos ideologinė predika. 
Jo šūkis „Vieninga Bolivija be 
pažemintųjų klasių“.

Komunistų veikimas buvo, 
kaip ir visur kitur.

Antra politinė pajėga, kuri 
turėjo šiokias tokias galimy-

Kas buvo ir tebėra ta ROoCA.
ROSCA planuoja ir diriguo 

ja visą Bolivijos gyvenimą. 
Verčiant šį žodį, vien kaipo 
nuogą žodį, į lietuvių kalbą, 
išeina „akmuo“, kuris, aštru-, 
kaip kardo ašmenys, tinka vis 
kam, tiktai atsisėsti netinka. . . 
Bolivijiečiams šis žodis išreiš
kia užsieninio kapitalo susijun 
girną, sąjungą bei santarvę, ku 
ri papirkinėja politinius Boli
vijos dignatorius-oportunistus, 
ir turi savo rankose organizuo
tos ir lanksčios spaudos mon
tažą, su tarptautinių spaudos 
agentų informacijomis ir pro
jektais; kuri turi tš ko ir skiria 
stambias stipendijas studijuo
jančiai Bolivijos jaunuomenei, 
parenkant, žinoma, pačius ga 
biausius ir „demokratiniam pa 
šauliui" labjausiai ištikimus stu 
dentus; kuri turi visą grandi
nę privatinių bankų, glaudžiai 
bendradarbiaujančių su užsie
ninio super-kapitalizmo intere 
sais, nuolat jieškančiais ištiki
mų šalininkų visose Bolivijos 
valstybės gyvenimo srityse.

tarpu 
savam

1.

Čako karas ir jaunieji Bolivijos 
karininkai.

Čako karas, arba Bolivijos- 
-Paragvajaus karas, atnese Be 
livijai naują tautiškai socialinę 
sąmonę. Jaunieji karininkai, 
kurie dalyvavo tame kare, pa
stebėjo jo beprasmiškumą ir 
gilų socialinį nepasitenkinimą, 
kuris reikalavo energingų žy
gių ir efektingų vaistų tos so
cialinės ligos skubiam gydy
mui. Čako raistuose karo me
tu užgimė, tarp jaunųjų kari
ninkų ir kareivių, 
viltys. Tų karių 
lietuviško kraujo 
kos galvosenos, 
ninkas Germanas 
iš Rytų Prūsijos 
šeimos sūnus, gimęs ir augęs nizavo ir įvykdė Čekoslovaki- rankas Bolivijos valdžią po „že 
Bolivijoje. Sakoma, kad Bušo 
motina buvusi tikra lietuvai
tė, o jo tėvas — klaipėdietis 
Bush. Netvirtinam, kad tai 
tikra tiesa, bet tik norėtume 
pasakyti, kad Germanas Bu
šas, labai primena žemaičio bū 
dą: didžiai atsidavęs savo ide
alams, kietas, giliai įsitikinęs 
savo siekimais ir net su palin
kimais į politinį misticizmą, 
dėl ko daugelio buvo vadina
mas mezianiku. Kartu su Bu 
šu karo fronte buvo jaunas ma 
jonas Gualberto Villarroel, is 
panų kilmės. Pastarasis, kai
po ispaniško kraujo ir ispaniš-

naujosios 
tarpe būta ir 
bei lietuviš- 
Jaunas kari- 
Bušas buvęs 
imigravusios

Pania- 
numalšino

karą

Bolivijos prezidentas, kuri 
buvo parinkusi ROSCA. 
Tai senjor Peniaranda. Tai 

tas pats, kuris paėmė į savo se landynėse, kavenomris vadi 
narnose, Europos darbinin
kams sunkiai įsivaizduojamo
se. Ir nei Peniaranda pirma, 
nei Herzog po Bušo nužudy
mo bei Villarroel režimo, ne-

jos komunistai, Maskvos įsa- maičio“ Bušo nužudymo. Tai 
kyti. Visi Bušo politiniai prie stipendininkas, ėjęs mokslą už 
šai gerai žinojo, kad jo encigi- ‘
ja, geležinis užsispyrimas ir ištikimas jos tarnas.
vis didėjanti jo įtaka Bolivijos sias mineralų kasyklų magna- pripažino legalaus darbininkų 
kariuomenėje ir liaudyje te to Patinio administratorius, j. sindikatų buvimo, kuriuos be
įmanoma palaužti tiktai jį su- E. Rivera, duodavo Peniaran- vo pripažinę Bušas su Villar- 
likviduojant teroro būdu. Bet da vyriausybei
po Bušo nužudymo, jo vardas gaudavo iš jos konfidenciales bei teisės darbininkų iš darbo 
Bolivijos jaunuomenės buvo pa informacijas apie vienokio ar 
keltas nuo žemės, kaipo tauti- kitokio pobūdžio būsimus bei 
nė naujosios Bolivijos vėlia- pramatomus krašte įvykius. Ei 
va, vedanti į kovą už bolivijie- damas Bolivijos prezidento pa 
čių liaudies ekonominę ir sočia reigas Peniaranda užtikrinca- 
linę emansipaciją, kurią laike vo RASCĄ, kad ši nesibaimin 
pamynusi po savo batu ROS- tų dėl galimų konfliktų su un- 
KA (ištark: Roska). neralų kasyklų darbininkais.

slėniuose ROSCA lėšomis ir
Vyriau-

įsakymus ir roeliu, nei ta mtikros tvarkos

tija“ ruošė mitingus prieš Len
kiją ir prieš Angliją — už Hit
lerį. Kurį laiką kovojusi prieš 
ROSCĄ, dabar, kai Bolivija 
paskelbė karą „Ašiai“, „kaino 
ji partija" pasibučiuoja su 
ROSCA ir su ja išvien kariau
ja prieš „Ašį“. Bolivijos ko
munistai iš nakties į dieną pa 
sidarė Peniaranda vyriausybes 
rėmėjais. Tas faktas, kad ši 
vyriausybė dar tik vakar kul
kosvaidžiais „sutvarkė“ 
lų darbininkų streiką, 
nistamf nieko nereiške. 
Kremliaus „vienuolis“ 
buvo laikraštininkų paklaus
tas. kodėl komunistai šitaip da 
ra, tai jis visai saliamoniškai 
atsakė: „Vistiek, mus darbi
ninkus, turi kas nors žydy- 
ti!l“ Tikrenybėje šio pasaky
mo logika yra ši: po Bolivijos 
liaudžiai svetimos ir nepnete- 
liškos ROSCO, kruviną pirtį 
Bolivijos darbininkijai ruošia 
komunistų partija, kuri gina 
Rusijos, o ne Bolivijos intere
sus. Kas gi nežino Rusijos kon 
centracijos stovyklų, kuriose 
vergų gyvenimą gyvena šimtai 
tūkstančių darbininkų!

Komunistų partijai pasida
rius Peniaranda vyriausybės 
šalininke, ji prarado daugiau 
pusės savo narių, kurie pasi
traukė iš partijos dėl pasipikti 
nimo. Po gruodžio 1943 me
tų perversmo, komunistų par
tija pasiūlė Villarroeliui, bet 
vėl gatidama smūgį: dabar dar 
daugiau darbininkų iš komu
nistų partijos pasitraukė. Pa
galiau, susitaria su liepos 21 
dienos, 1946 metų perversmi
ninkais, ir praranda beveik vis
ką : iš „kairiosios komunistų 

telieka tik iškaba su

kasyk 
komu-

Kai

ganizavime tuomet buvo „kai
rioji revoliucinė partija", ispa
niškai vadinama Partido dc 
Izquierda Revoliucionaria. jai 
vadovavo Kremliaus „vienuo
lis“ Jose Antonio Arze, kuris, 
kaip ir visi komunistų vadai 
ir vadukai, pasižymėjo dideliu 
savo hipokretiškumu. Praozio 
je komunistai buvo susiradę 
šiek tiek šalininkų geležinke
liečiuose, studentijoje ir mistiš 
koje inteligentijoje, kurią ROS 
CA buvo nustūmusi į skurdą 
ir į nerimastį.

Bet Arze pasireiškė labai ne 
rimaujančiu taip pat ir nėšio 
jamu tų direktyvų, kuriomis partijos

išmetimo atvejais. Ir Penia
randa ir Hertzog prezidentavi 
mo metais, 
masis 
vimas 
tai ne 
gerai žinomi ne tik bolivijie- priversta buvo veikti jo parti- savo „generolais be armijos“, 
čiams, bet ir visiems organizuo ja. Kai Hitleris buvo susigy- La Paz. (B. d.)

kariuomenės kiši- 
ir nuolatinis policijos bu 
kasyklose darbo metu, 
melas, o tikri įvykiai.
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Renesanso laikų
genijus

LEONARDO DA VINČI.
Nėra civilizuoto žmogaus, kuo, kas tiktai buvo reikaiin- 

kuris nebūtų ko nors girdėjęs ga. Jis statė rūmus ir tvirto- 
apie Mona Lizą Džiokondą ves; jis vedė vandentiekius; 
(dabar Paryžiaus Luvro mu- jis kalo ginklus; jis state pa- 
ziejuje), o dar plačiau yra zi- minkius, kurių tarpe ir kunig. 
nomas jo Paskutinės vakarie- Sforcos; jis darė matematinius 
nės paveikslas, kuris pasiekia skaičiavimus ir tai davė nau- 
net ir tamsiausius kampjus.Tai jus kovos metodus; vedė kana- 
vis garsiojo Leonardo da V in- lūs; projektavo Milano kated 
či kūrybos darbai. Tačiau tai ra; statė lėktuvus ir tt.
tiktai palyginti nedidelis jo Leonardo da Vinči — visa- 
darbų baras. Leonardo da Vin pusiškas genijus. Jis ir moks
li buvo nepaprastų gabumų ii- iįnįnkaS) jįs įr menininkas. Šie 
begalinio darbingumo žmogus. (jll auk§tieji žmogaus savumai 

Gimęs prieš 500 metų Ita- jame sudarė nuostabią sintezę, 
lijoje, ties Florencija (Firen- Ir jam geriausiai tinka posa- 
ce) iš Vinči kaimo 16 metų kis: „Mosklas savo aukštybe- 
mergaitės, bet notaro Petro se yra menas, o menas savo 
d'Antonio sūnus, jis, pavaini- aukštybėse yra mokslas“. L. 
kis vaikas, kurio tėvas, pagal D. Vinči tai Įrodė ne tiktai sa 
madą, turėjo vesti „kilmingą vo darbais, bet ir savo raštais, 
žmoną“, nuo motinos buvo pa kurių yra palikęs apie 5.000 
imtas ir augo Florencijoje, ku lapų, deja, karų laikais išgrobs 
ri anuomet buvo didelis kultu- tytų, išbarstytų ir ligšiol dar 
ros, vad. Renesanso laikais, galutinai neišaiškintų.

LIETUVIAI TORONTO UNIVERSITETE.

Šių akedeminių mokslo me- pertraukę savo mokslą po tie- 
tų laike, Toronto Un-te studi- jetą ar ketvertą metų. Taigi 
javo per dvidešimt lietuvių, bendrai paėmus dėmesin visas 
kurie jau prieš porą mėnesių aplinkybes ir gautus rezulta- 
užbaigė pavasarini semestrą, tus, reikia pripažinti, kad lie- 
Nors visi metriniai ir išleidžrar tuviai studentai šiame didžiau* 
mieji agzaminai pasibaigė jau šiame Britų imperijos univer- 
Kovo gale, jųjų rezultatai vis sitete savo darbštumu ir suge- 
nebuvo žinomi iki šio mėnesio bėjimais vertai atsižymėjo, o 
pradžios. Dabar gi tektų bene neretais atsitikimais pasirodė 
trumpai peržvelgti mūsiškių at pirmaisiais savo gausingų ka- 
siekims bei nesuėkmes. nadiečių kolegų tarpe.

Daugiausiai studijavusių bu Šnekta apie mūsų studentus 
vo technikos fakultete, kurį nebūtų pilna nepaminėjus jųjų 
šiemet inžinieriaus vardu (B. ekstracuricularinės veiklos. Ne 
Sc.) užbaigė du lietuviai: A. sant visuotinės, visus Kanados 
Jazbutis ir E. Čuplinskas. Pa lietuvius studentus apjungian 
žymėtina, kad abudu u-tą bai- čios organizacijos (apie, kurios 
gė su pagyrimais (eurn lau- reikalą gal pašnekėsime prie 
de), o pastarasis dar laimėjo sekančios progos), torontiš- 
1500 dol. stipendiją tolimes- kiai susibūrė Į taip pasivadinu 
nėms studijoms — master de- si Universiteto Klubą. Vienin- 
gree gauti. Taipogi librarinio telis rudenį įvykęs susirinki- 
bakolauro laipsnį un-to biblio- mas išrinko valdybą iš A. Jaz- 
tekos mokyklą užbaigė A. Pau bučio, E. Čuplinsko ir G. Šer- 
laitis. Būta, kaip laikraščiai no, kuri nors ypatinga veikla 
skelbia, ir daugiau graduantų ir nepasižymėjo, tačiau, atro- 
jau nebe lietuviškomis pavar- do, atliko tą, ką prie esamų 
dėmis, kurių čia neminėsime, sąlygų būtų galima atlikti. Tie

Kiti, žemesniuose kursuose valdybos nariai buvo baigia-

Moksto-technikos naujienos

cwntras.
Anuomet kilo reakcija pries 

visokį prietarų, tamsos ir žmo
gaus proto bei valios varžymo 
viešpatavimą; mokslas pradėjo 
kilti ir rodyti savo galią. Bet 
kova su prietarais, obskuiantiz 
mu, religijų kišimusi ne į savo 
reikalus buvo sunki. Ir Leo
nardo da Vinči teko pakelti 
labai sunkias kovas už objekty 
vųjį mokslą, už pastangas iš
kovoti objektyviam pažinimui 
teises. Pav., tais laikais ana
tomija buvo miglota paslapti
mi, nors jau Hipokratas Grai
kijoje pradėjo tyrinėti žmo
gaus kūną. Ir L. da Vinči už
sidaręs, kad niekas nematytų, 
tyrinėjo žmogaus kūną, nors 
tai buvo žiauriai draudžiama.

Kadangi jis jaunuoliu būda
mas pas dail. Verokio (Verroc 
chio) mokėsi dailės, kuriai yia 
būtinas geras anatomijos pa
žinimas, tai jo anatomijos stu
dijos patarnavo ne tiktai bio
logijai ir medicinai, bet ir me
nui, kurio jis vėliau parašė va 
dovėlį, prieš tai nustatęs žmo
gaus kūno proporcijas, kurios 
ir dabar dar keka, kaip klasiki
nės.

Leonardo da Vinči talentas 
be galo daugiašakis, gilus ir 
platus. 20-ties metų jaunuolis 
jau jis buvo priimtas į daili
ninkų cechą. Dailės darbais 
pradėjęs garsėti, jis atkreipė 
žymiųjų to meto asmenų dė
mesį. Taip Milano grovas Sfor 
ca. jį pasikvietė pas save u 
vieną vakarą dainos konkurse 
jt apvainikavo laurais, nes Vin 
ii puikiai rašė eiles, dainavo ir 
skambino arfa.

Tačiau Sforca jam davė ir 
konkretesnio darbo. Jam tei
kėjo architekto, inžinieriaus, 
ginklų gamintojo, tvirtovių sta 
tykojo, paminklų kūrėjo ir tl. 
Ir Leonardo da Vinči buvo vis

Reikia žinoti, kad slėpdama 
sis nuo fanatikų ir kitokių obs 
kurantų, jis turėjo savo raš
tus užmaskuoti, kad kiekvie
nas nekultūringas žmogus jų 
negalėtų paskaityti. Todėl jis 
rašė kairiąja ranka ir atbulai. 
Taigi, Leonardo da Vinči pa
vyzdys rodo, kokiais sunkiais 
keliais eina objektyvus moks
las, bei objektyvios tiesos jieš- 
kojimas ir pažinimas.

Kai Rusijos bolševikai bur
bulus pučia apie sovietiškus iš 
radimus, tai Leonardo da Vin 
či prieš 450 metų yra išradęs: 
audimo mašiną, adatoms poli
ruoti mašiną, sraigtams tekinti 
mašiną, garo variklį, spyruok 
linį automobilį, vandens kėli
mo mašiną, siurblį, turbiną, 
žemsemę, šilto oro balioną, 
sklandytuvą, lėktuvą, hehkop 
terį, propelerį, parašiutą, gel
bėjimosi valtį, povandeninę lai 
va, narų varpą, išardomą til
tą, šarvuotį, tanką, raketinę 
patranką, dujų bombą, dujo
kaukę, matavimo įrankius (ane 
mometrą, areometrą, dvigubą 
plūdę srovei matuoti) ir kita, 
kas dar bus iššifruota iš jo 
rankraščių, kuriems išaiškinti 
ir išleisti yra sudaryta speciali 
komisija.

Prieš Koperniką jis pareiš
kė, kad Žemė sukasi aplink Sau 
lę. Ir daugelį kitų mokslinių 
tiesų iš fizikos, geologijos, ma
tematikos, gamtotyros ir tt. 
jis yra nustatęs prieš 450 me
tų.

Štai kodėl mums reikia su
sipažinti nors ir pačiom apgrai 
bom su šiuo didžiu anuomet 
dar tamsių ir sunkių laikų as
meniu, kuris, nežiūrint nieko, 
ėjo pirmyn į šviesą ir tiesą, 
nors plačiajai publikai jis dau
giausia žinomas kaip dailinin
kas.

J. Kardelis.

buvusieji lietuviai savo vyrės- muosiuose metus ir jiems rei 
niems kolegoms irgi perdaug kia pripažinti, atliekamo laiko 
nenusileidžia. Štai architektu tikrai daug nebuvę. Tačiau ir 
ros pirmuosius metus su pagy- taip Kalėdų atostogų metu bū
rimu baigė V. Liačas, likusie vo surengtas jaukioje nuotai- 
ji sumušė savotišką rekordą, koje praėjęs finis semestri ir, 
išlaikę egzaminus be jokių pa- pabaltiečių suėjimo suor- 
taisų, be ko 60 proc. jųjų drau ganizavimas. Iš jos pusės bu- 
gų kanadiečių negalėjo apsi- vo norų suruošti kokį nors va- 
eiti. Aišku, neapsieita ii be karą klubo nesamam iždui pa- 
aukų. Gana liūdnas faktas yra pildyti, bet laikui ir visuome- 
tas, kad iš septynių pernai nau nės kooperacijai stokuojarit, 
jai įstojusių į un-tą lietuvių, matomai teko nuo to sumany- 
keturiems tenka pakartoti kur mo atsisaikyti. Šiuo metu ta
šą, tačiau tas nelaimes tektų riamasi surošti tadircinį finis 
priskirti kitoms priežastims ne semestri suėjimą, kuris turė- 
gu nesugebėjimui ar apsileidi- tų lyg ir užbaigti šiuos daug 
mui. Reikia juk atsiminti, kad prakaito, nemigo naktų ir sun- 
visi tie „naujokai“, išskyrus kiai uždirbtų dolerių pareikala 
vieną jau minėtą V. L., buvo vusiucs metus. Algis P.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street, Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 
muotame Hollywood Floridoj. Apartamentus užlaiko
me pirmos rūšies su visais patogumais. Kviečiu visus 
lietuvius atsilankyti į saulė tą Floridą, nes čia būna 
nuolatinė vasara. Svečius iš geležinkelio stoties parsive

žame, paskambinus telefonu 3290.

DIDELI TURTAI
Anksčiau mokslininkai skai

čiavo, kad kaikurių gamtos tur
tų, kurie gaunami iš žemės gel 
mių, kaip nafta, akmeninė ang 
lis ir tt., teužteksią labai ribo 
tam laikui. Pav., prieš 50 me
tų buvo spėliojama, kad akine 
ninės anglies ir naftos beužtek
sią tiktai 60-čiai metų. Bet tai 
buvo apsirikimas.

Tiesa, žemės gelmių turtai 
nėra neriboti; jie per tūlą laiką 
bus išsemti. Ta prasme dabar 
ties žmonės yra labai netaupūs, 
neatsargūs ir net nesąžiningi. 
Dažnu atveju dabarties žmo
nes elgiasi, lyg tas Prancūzi
jos karalius Liudvikas, kuris 
sakė: „Po manęs nors ir tva
nas. . .”

Vis dėlto, žemės turtai, pa
lyginti, yra labai dideli. Jie lig 
šiol dar nėra nei apytikriai ap
skaičiuoti, nei net apytikriai 
apjieškoti, apčiuopti. Yra dar 
žemės sričių, kurių žmogus dar 
nėra aplankęs, nėra aptyręs. 
Tokių vietų ir Kanadoje gau
su. Kiekvienas jteškojimas ati 
dengia naujus turtų šaltinius.

Be ko kita, yra tokių vietų, 
apie kurias anksčiau niekas ir 
negalvojo, o dabar dėl jų par
lamentuose eina ginčai. Pav., 
konstatuojamas faktas, kad 
yra didelės vertės turtų po jū
romis. Taip Amerikos konti 
nento pakrantėmis yra rasta 
po vandenynais milžiniškos ver 
tęs turtų; aliejaus už 40 miliar 
dų ir natūraliųjų dujų už 10 
miliardų dolerių. Ir štai, žino 
ma, ne viskas, nes ne visos jū
ros ir vandenynai aptirti.

Ligšiol iš po vandenyno 
Amerikos yra išpumpuota 235 
milionai statinių aliejaus. Dėl 
šių turtų JAV parlamente 
prasidėjo didelis ginčas tarp 
atskirų valstybių. Vieni, prie 
kurių valstijų pakrantėse tie 
turtai yra, nori, kad jie būtų 
laikomi tų valtijv, bet_ne visos 
valstybes. Ta piasme jiems pa 
sisekė n parlamente įstatymą 
pravesti. Bet prezidentas Tru 
manas, sakydamas, kad randa 
mi po vendenynais turtai, pri
klauso visai valstybei, įstatymą 
atmetė ir reikalauja, kad JAV 
parlamentas įstatymu pripa
žintų, jog randamieji po jūro
mis turtai priklauso visai vals
tybei, ne vienai kuriai nors 
valstijai.

DIDŽIAUSIA PASAULY 
UŽTVANKA

Washington valstybėj, nuo 
Kanados sienos,Rocky kalnyne 
prasidėjus, netaisiklinga S iš 
sivingiavusi, su dideliu pietiniu 
intaku Snake, į Didįjį Vende- 
nyną Įteka Columbia upė. Jos 
baseine praeitais metais baigta 
statyti ir įrengti didžiausia pa 
šauly Grand Coulee užtvanka 
su galingiausia pasauly elekt
ros jėgčune. Grand Coulee už
tvanka dažnai vadinama aštui

PO VANDENIU
tuoju pasaulio stebuklu. Ta
čiau tai nėra stebuklas, bet tik 
žmogaus rankų darbas, išnau
dojant tam tikslui tinkamas 
gamtos sąlygas. Štai keletas 
duomenų.

Grand Coulee užtvankai pa 
statyti sunaudota 10.585.000 
kub. jardų betono, sverenčio 
21.600.000 to. Tai yra sunkaus 
tipo Konstrukcija 4.173 pėdų 
ilgio (atstumas tarp užtvankos 
krantų). Pamato plotis — 500 
pėdų, 30 pėdų pločio viršuje. 
Jėgainių sunauduijmo vandens 
kelias yra 1.650 pėdų pločio; 
jame telpa 11 angų po 135 pė 
das ilgio ir 28 pėdas aukščio, 
kurios veda vandenį į turbinas. 
Vandens kritimas 320 pėdų — 
tai yra dvigubai negu Niaga
ros, ir kiitimo plotas sudaro 
apie 15 akrų. Birželio vidury 
jėgainėms skirto vandens kie
kis būna 4.000.000 gal. per se 
kundę.

Jėgaines, kurių viena yra va 
karinėj, antra rytinėj užtvan
kos pusėj, turi po 765 pėdas 
ilgio, 112 pėdų pločio ir 292 
pėdas aukščio. Kiekviena jų 
turi po 9 Francis tipo turbi
nas, 150.000 HF kiekviena. 
Bendras apkrovimo galingu
mas 2.370.000 kilovatų arba 
3.175.000 HP. 1951 m. jėgainė 
pagamino 13 bilionų kWn.

Pirmas generatorius buvo pa 
leistas j darbą 1941 m. kovo 
18 d., gi galutinai paleisti dar
ban visi generatoriai tik 1951 
m. rugsėjo mėn. Kiekvienas 

-neratorius turi 32 pėdas 
aukščio, 45 pėdas skersmens. 
Inkarai su velenų sveria 500 
tonų, skersmuo 30 pėdų, ge
neratoriaus greitis — 120 aps. 
per minutę. Generatoriaus sto 
vo svois — 238 to. Velenas 
jungiąs turbyną su generato
rium, yra 75 pėdų ilgio, 44 co 
lių skersmens ir sveria 75 to.

Jėgaine aprūpinta automati
niais jungikliais, veikiančiais 
1-20 sekundės (3 periodai) 
greičiu.

Užtvankos darbas buvo pra 
dėtas 1933 metais ir baigtas po 
septynerių metų. Pati užtvan 
ka sudaro tarytum didelį eže
rą, nusitęsianti 151 mylią ilgio, 
apie 4000 pėdų pločio iki 375 
pėdų gylio ir 12b kvadr. mylias 
ploto. 1948 metais užtvankos 
vandeniu buvo pradėta drėkin 
ti 5.800 akrų diroamos žemes, 
o praeitais metais iki 200.000 
akrų. Irrigacijos darbams 
skirta apie 610 milionų dole 
rių. Grand Coulee jėgainės 
tarnybą sudaro 118 tarnauto
ju-

— Birželio 2 d. Paryžiuje 
įvyko lietuvių, latvių ir estų 
bendratį pobūvis, kurio metu vi 
sos tautinės grupės turėjo pro
gos arčiau susipažinti ir suar- 

i tėti.

LIETUVOS S1ENLI 
PROBLEMA

XV.
Per klaidą pereitame „NL“ nr. buvo pažymėta „Pa

baiga“, tuo tarpu pabaiga dar seka čia.
5. Lietuvių ir gudų politiniai santykiai.

Svarstant Lietuvos rytininių sienų klausimą,reikia nuola 
tos prisimint santykius su gudais. Šitame ryšyje gudų proble 
ma yra labai svarbi. Nekalbant apie anglo - saksų politinius 
siekimus, ir didžiųjų kaimynų užsimojimus, reikia pabrėžti, 
jog lietuvių, latvių ir ukrainiečių politiniai sluogsniai reikalai! 
ja, kad Gudija imtų gyventi atskirą savo valstybinį, bei politi
nį gyvenimą. Čia lietuvių interesai pilnai sutampa su tauti
nėmis gudų aspiracijomis. Su gudais lietuviai yra išgyvenę 
eilę šimtmečių bendros istorijos ir bendro jungo. Ir dabar ga
li būti kalba apie bendradarbiavimą, ar net federacijos ar ko
kius kitus politinius bei valstybinius Lietuvos ryšius su Gudi
ja, kaip atskira valstybe.

Rasės savybėmis dabartiniai gudai, kilę iš 3 slavų skil 
čių (krivičių, drogovičių ir radimičių) baltams yra artesni už 
rusus (didžiarusius), turinčiusugro-finiškų žymių. Kultūros 
atžvilgiu gudai yra žinomi savyta tautine kultūra, kuri, per 
šimtmečius yra patyrusi nemaža lenkiškos ir rusiškos įtakos, 
bet ji savo charakterio nėra nustojusi, besireikšdama ne tik sa
vyta kalba, bet ir savo liaudies menu ir papročiais. Tiesa, 
Gudijos abi dalys (vakarinė po lenkais iki 1939 m. rugsėjo 
mėnesio ir sovietiškoji) yra išgyvenusios visai skirtingą po
litinę, kultūrinę bei ekonominę evoliuciją, tačiau abi jos turi 
ir vienijančių fermentų. Jeigu tautinis sąjūdis, kuris buvo 
pradėjęs aktyviau reikštis, įgaus daugiau reikšmės, galimas 
daiktas, kad gudai, esant jiems palankiai tarptautinei kan- 
junktūrai, susiras kelią į nepriklausomybę. Nors gyventojų 
ekonominis skurdas ir žymus kultūrinis atsilikimas yra tam 
ryškūs stabdžiai, tač:au vis t Ilk vra tam tikra materialinė 
visuomenės ūkio (pramonė, suorganizuotas žemės ūkis, su

sisiekimas, miškų ūkis) bazė, kuri įgalina valstybės atsiradi
mą. Bendri ekonominiai interesai tarp Gudijos ir Lietuvos 
gali skatinti abiejų valstybių bendradarbiavimą. Lietuva, 
kurios uostai Gudijai Bus būtini, virs jai tranzitiniu kraštu. 
Vienintelis Lietuvos ir Gudijos interesų prešinguimas yra 
tas, kad gudai pretenduoja į visus plotus Vilniaus krašte, 
kur tik nors kiek yra kalbančių gudiškai. O kai kurie neap
dairesni gudai net Vilnių laiko istorine Gudijos sostine. Ži
noma, nuo savo pretenzijų į 1920 metų sienas Lietuva, tu
rėdama visas teises ir titulus, negali atsisakyti. Be to, ir 
1920 metų sienose yra reikalingos, kaip matėme, korekty
vos, pirmoje eilėje liečiančios kairįjį Namuno krantą, kuris 
gudams neturi ūkinės reikšmės. O, Lietuvai, valdančiai di
džiausią Nemuno vagos dalį ir jo žiotis, jis yra būtinas. Ži
noma, jeigu atsistatančiai Gudijai būtų galima parodyti pa
kankamai nuoširdumo pačiu reikalingiausiu momentu, duo
dant jai pagalbos ir specialistų, sienų korektyvos ir jos išlygi
nimai būtų galima lengvai padaryti susitarimo keliu.

Kitoje plotmėje atsistotų lietuvių - gudų santykiai, jei 
gudai neįstengtų sukurti savos valstybės, arba jeigu atsiras
tų pasaulinių veiksnių, kurie tai sutrukdytų. Išeinant iš te
zės, kad Lietuvaine vistięk, kas už 1920 metų sienos daros;, 
reikėtų tokiu atveju pasistūmėti toliau į rytus ir ypač į pie
tus. Suprantama, jog kairysis Nemuno krantas ir tos dvi 
korektyvos rytų sienose turėtų būti savaime suprantamas 
lietuvių reikalavimas. Bet Lietuvai tada tektų siekti iki bu
vusios Lenkijos sienos rytuose. Idealu būtų toji didžioji pel
kių juosta, kuri nuo Dauguvos eina iki Pagirio. Tokiu atve
ju yra keliama balsų, kad pietuose pagedautina būtų Lietu
vos sieną nutiesti iki Pružanos ir Pinsko, t. y., iki bendros 
sienos su Ukraina. Šitokiu atveju, anapus 1920 metų seinos 
esančiuose plotuose, gudai turėtų gauti autonomiją.

-J'

Suvedant visus čia patiektuosius duomenis, naujose sie
nose Lietuva, be tu nedidelių ekonominių pataisymų, užimtų 
plotą ca 100.0CO qkm. Lietuva 1920 metų sienose (su Klai
pėdos kraštu) apėmė 88.000 qkm. Prie to dar reikia pridė
ti 12.000 qkm. Mažosios Lietuvos. Prieškarinėmis statisti

komis būtų 4,5 mil. gyventojų. Toji svarbi ekonominė pa
taisa, liečianti tik kairįjį Nemuno krantą iki Deliatyčių, su
darytų ca 2.000 qkm. Prie to dar reikėtų pridėti 4.500 qkm 
rytinių priedų (Breslaujos šone ir Nalibokai - Derevniaj. 
Tad visos padidintos Lietuvos plotas būtų ca 107.500 qkm.

Rytuose Lietuva, iš tiesų, reiaklaja to, kas 1920 metais 
buvo su Sovietų Rusija sutarta, be jokių klauzulių pripažįs
tant Lietuvos suverenitetą. Prie 1920 metų sienos pageidau
jamos pataisos yra susitarimo reikalas. Kraštutiniausiu at
veju, dėl Lietuvai būtino kairiojo Nemuno kranto, būtų ga
lima daryti išlyginimų net rytiniame sektoriuje (Brėslauja).

Šiaip jau visą savo dėmesį Lietuva kreipia į vakarus. 
Artimoji praeitis parodė, jog lietuviams priėjimas prie jū
ros ir atsipalaidavimas nuo ekonominės Vokietijos priklau
somybės (intensyvūs, tiesiogiai prekybiniai ryšiai su Angli
ja) pozityviai veikia visą ūkinį krašto gyvenimą, o laisvi ke
liai į pasaulį skatina jų energiją ir plečia horizontą. Valdy
dama Karaliaučių ir turėdama ca 300 km priėjimo prie jūros, 
Lietuva ir toliau dar labjau pateisintų savo ekonominį suge
bėjimą, kurį parodė Klaipėdoje per 16 metų, nežiūrint na
ciškų intrygų, dažnai užmaskuotų patogia didžiųjų signata
rinių valstybių duotąja konvencija.

Susikūrę savo didesnį prekybinį laivyną, kuris buvo 
jau gražioje užuomazgoje, lietuviai sudarytų ekonomiškai pa 
jėgų vienetą ir savo ūkiškais užsimojimais suaktyvintų visą 
Lietuvos plotą. Turėdami tik vienintelį uostą Klaipėdą, ku
riam Lietuvos užnugaris ano meto ekonominėmis sąlygomis 
pajėgė taip tvarkytis, jog ne tik nugalėjo po I-jo pasaulinio 
karo atsiradusius sunkunjus, vokiečių trejų metų okupacijos 
nųteriotame krašte, bet jie rado savyje jėgų iš naujo kurti 
savo krašto kultūrinį gyvenimą, plečiant jo ekonominę pa
žangą, (ypač kooperaciją), derinant ir vystant krašto susi
siekimą, išsprendžiant sėkmingai socialinius reikalus ir kar
tu pakeliant nelengvą krašto apsaugos išlaidų naštą.

Padidintoje Lietuvoje visas tas aparatas, padarytas su
kuriant centrines įstaigas ar įmones, kurioms būdavo duo
damas ne kartą padidintas mastas, bus produktyviau ir pil
niau išnaudotas, nes aptarnaus didesnius objektus.

Bus daugiau.
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KULTURWWK&OVIKA
LIETUVIŲ KULTŪROS SAVAITĖ AUSTRALIJOJE.
1952 metų' balandžio mene

sio 20 dienos L. K. F. Austra
lijos Valdybos nutarimu orga
nizuojama lietuvių visuomenei 
kultūros savaitė. Ši savaite yra 
rengiama tikslu pagyvinti lie
tuviu kultūrinį veikimą ir pa
skatinti jų tautinį budrumą.

Kultūros savaitės proga lau
kiame lietuvių bendruomenių 
organizuoto pasirodymo suruo 
šiant šiais metais laikotarpyje 
birželio, liepos ir rugpjūčio mė
nesių bent po vieną lietuvišką 
kultūros vakarą. Pagal turi
mas vietoje kultūrines pajėgas 
vakaro programai patariama pa 
imti: 1) trumpą paskaitą iš ne 
tuvių kultūros srities; 2) mu
zikaliai menišką dalį (vaidini
mai, choras, solistai, deklamaci 
jos, tautiniai šokiai, išraiškos 
šokiai ir pan.); 3) vakaro už
baigai — bendri šokiai visiems, 
loterijos ir tt. Kur vietoje ne
užtenka savo pajėgų progra
mai įvykinti, patariame kviesti 
iš kitų bendruomenių dainos ir 
choro ansamblius, tautinių šo
kių grupes, prelegentus, solis
tus. Pravartu būtų, kur sąly
gos leidžia, kviesti p. Gučiaus 
vadovaujamą Teatro Studiją 
iš Adelaidės, S. A. o taip pat 
Melbourne p. Kardeliukienės 
Teatro Studiją ir p. Nasvyty- 
tės-Gabrijolavičienės išraiškos 
šokių grupę, taip pat prašyti 
prisidėti mūsų smuikininkus p. 
Matiuką (Adelaide), p. Gabri- 
jolavičių (Melbourne), p. Va
lių (Melbourne, klarnetas), 
Sydney teatro grupę, šokių an 
samblį ir chorą bei kitas me
nines pajėgas. Į vakarų pro
gramas įtrauktina mokyklinis 
ir pomokyklinis jaunimas su sa 
vais meniškais pasirodymais 
(dainos, deklamacijos, šokiai, 
gyvieji paveikslai ir tt.)

Prašome krikščioniškųjų baž 
nyčių lietuvius kunigus ir ka
pelionus prisidėti prie kultū
ros savaitės pasisekimo. Tai 
galima būt tarp kita savaitės 
proga paminėti šį įvykį atitin
kamais pamokslais bažnyčiose 
ir rinkliavomis lietuviškojo 
švietimo reikalams.

Lietuviškųjų sekmadienio 
mokyklų vedėjai ir mokytojai 
yra kviečiami kultūros savaitės 
proga suruošti atitinkamas pa
mokas mokyklose su paaiškini 
mu lietuviškosios kultūros ir 
jos vertės tautiniam gyvenimui 
ir budrumui.

Lietuviškosios kultūros savai 
tės pasisekimas yra visų lietu

vių reikalas, bet pirmoje gal
voje tuomi turi rūpintis L. K. 
F. skyriai, Švietimo ir Kultū
ros Komisijos, kur tokios vei
kia, Apylinkių Valdybų Švie
timo ir kultūros vadovai.

L. K. F. Australijos Valdy
ba kviečia į talką visus kultū
ros darbuotojus ir turi vilties, 
kad jos sumanyta kultūros sa
vaitė įneš gyvumo į mūsų pilką 
kasdieninį tremties gyvenimą.

Vykdydami kultūros savai
tę atsiminkime reikalingumą 
nuolatinės organiazcijos. Tam 
tikslui steikime, kur įmanoma 
L. K. F. skyrius.

Tai yra gražus Australijos 
lietuvių Kult. Fondo atsišauki 
mas, įrodąs gražią veiklą, ku
ri gali būti ir kitų vietų lietu
viams geras pavyzdys.

KOMUNISTAI GARBINA 
ŽMUIDZINAVIČIŲ

Dail. Antanas Žmuidzinavi
čius sulaukė 75 metų am
žiaus ir 50 metų dailininko dar 
bo sukaktuvių. Ta proga 
Maskvoje buvo atidaryta jo 
darbų paroda, o dail. J. Macko 
nis, sovietinėje spaudoje, ra
šo :

„S būdinga jam kūrybine 
energija prof. A. Žmuidzinavi
čius įsijungia į tarybinio gy
venimo1 statybą. Nuo 1945 m. 
prof. A. Žmuidzinavičius — 
nuolatinis Visasąjunginių dai
lės parodų dalyvis. Tokie šio 
laikotarpio paveikslai, kaip 
„Vaikai grįžta iš mokyklos“, 
„Išplaukė į marias“, „Sėjė
jai“, „Miškas valstybei“ — ku
pini veržlumo ir džiaugsmo. 
Paskutinieji jo darbai — „Bal
tijos pirmaidė”, „Šienas vals
tybei“, „Į naktinę žvejybą“, 
„Pramonė atstatoma“ liudia, 
kad prof. A. Žmuidzinavičius, 
sulaukęs garbingo 75-rių metų 
amžiaus, savo kūryboje pasili
ko jaunas, šviežia®, meistriš
kai apvaldantis socialistinio re 
alizmo metodą. Jo kūriniai 
eksponuojami šalies muziejuo 
se, o paveikslas „Nemuno žio
tys“ atrinktas į Visasąjungi
nę dailės parodą Maskvoje. 
Talentingojo peizažo prof. 
A. Žmuidzinavičiaus paroda 
mūsų didžiosios Tėvynės sos
tinėje Maskvoje, — keliančios 
ir ugdančios stalininės nacio
nalinės politikos išdava. Ir pa 
čiam jubiliatui šis įvykis yra 
tvirtas, įkvepiantis akstinas 
dirbti toliau, dirbti su dar di 
desne energija, atkuriant dro
bėje naują, besikeičiantį Ta-

rybų Lietuvos peizažą, atran
dant tame peizaže naujų moty 
vų ir siužetų .naujų šviesos vai
sų ir džiaugsmo“.

Taigi, dėka tiktai Stalino 
Žmuidzinavičius dailininkas. . .
A. KUPREVIČIUS KONCER 

TAVO MUZIKOS 
SĄJUNGAI

Buenos Aires provincijos 
miestas yra pagarsėjęs turtin
giausiu muziejum irgarsiąja ka 
tedira. Tame pačiame mieste 
argentiniečiai intelektualai tu
ri mzikos sąjngą — Ausocia- 
cion Musican Lujan, — kuri 
ruošia pasaulinio garso meni 
ninku koncertus. Tos sąjun
gos 71-mo koncerto programą 
išpildė specialiai pakviestas 
pianistas A. Kuprevičius. Kon 
certas įvyko Teatre Lujan, ku
ris buvo pilnas vietinių inte
lektualų.

Trijose savo koncerto prog
ramos dalyse Andrius Kupre
vičius paskambino Bach, Bach 
-Busoni, Bethoveno, Debussy, 
Prokofjevo, Čiurlionio, Aguir
re ir Šopeno kūrinius. Publi
ka artistui kėlė ovacijas: vieti 
nė spauda su pasididžiavimu 
atžymėjo Andriaus Kuprevi
čiaus atsilankymą Lujane. Pro
gramose buvo atspausdinta A. 
Kuprevičiaus biografija.

PAGARSINO LIETUVĄ
Sao Paulo Lietuvių Meni

ninkų Klubas surengė meno 
parodą. Birazilijos dienraščiai 
labai palankiai atsiliepė apie tą 
parodą ir lietuvius bendrai.

Sao Paulo dienraštis „A Ga 
zeta“ talpina straipsnį — Ar
te popular Lituana — per 5 
skiltis ir iliustruoja jį dailinin 
kės V. Stančikaitės-Abraitie- 
nės atvaizdu su trimis jos kū
riniais. Kituose paveiksluose 
parodomos Brazilijos lietuvai
tės tautiniuose rūbuose au- 
džiant, verpiant ir rankdarbius 
dirbant.

Tekste pasakoma, kad be mi 
nėtos dailininkės, savo kuri
nius buvo išstatę Antanas Kai
rys ir M. Ivanauskas.

Beveik visi dailininkų kūri
niai sukurti Brazilijoje.

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
„AIDAI” 6 nr. birželio mė

nesio. Numeris iliustruotas 
dail. M. Dobužinskio kūrimais.

News from behind the 
IRON CUTAIN. June 1952. 
Vol. 1, Nr. 6.

NAUJAI ATVYKUSIEMS
į Kanadą „Nepriklausoma Lie 
tuva“ siunčiama bargan, ligi 
jie užsidirbs ir galės atsilyginti. 
Prašoma pranešti tiktai adresas

i

POSVETISnUERDMONO SIMONAIČIO
ŠALPOS REIKALU.

Jau anksčiau buvo kreiptasi 
lietuvių visuomenę sunkion

materialinėn padėtin pateku
sio Maž. Lietuvos Tarybos pir 
mininko Simonaičio šalpos rei 
kalu. Atsišaukime buvo nu
šviesta, kodėl vokiečiai jam ka 
cetininko pensiją atėmė ir kaip 
jis per tai pateko į vargą. Maž. 
Lietuvos Bičiulių D-jos ėmėsi 
šalpos akcijos ir keletą mene
sių E. Simonaitį sušelpė.

Tai akciaji padarė galą bal
sai, kad E. Simonaitis gaunąs 
pašalpą iš VLIKo. Tiesa, kad 
E. Simonaičiui, pradėjus minė 
tą šalpos akciją, buvo paskirta 
iš VLIKo pašalpa. Tik pa
miršta nušviesti, iš kokio fon
do, būtent iš tokio, kuriame nė 
ra jokių pinigų. Taigi tarp pa 
šalpos paskyrimo ir jos mo- 
mokėjimo yra skirtumas. Tat 
labai gaila, kad pradėtą šalpos 
darbą šie gandai sutrukdė, taip, 
kad jį vėl iš naujo reikia pra 
dėti.

Aukštai reikia įvertinti že
miau išvardintų montrealiečių 
pastangas, kurie savo kuklio
mis aukomis ir privačia inicia
tyva prisidėjo prie nutrukusio 
šalpos tęsimo. Iš „Bond Clot
hing" Longueuil fabrike dir
bančių lietuvių aukojo po 0,50 
dol.: A. Jankauskas, H. Čerkre 
nė, B. Adomaitytė, E. Mackcvi 
čiūtė, Išganaitienė, B. Barsins kimų Komisija išsiuntinėjo vi- 
kienė ir V. Lauraitienė. posiems skautų vienetams bei va- 
1.00 dol. V. Effertienė, O. pj-dovams šių rinkimų taisykles 
cevičienė, V. Ivanauskienė ir ir mandatinius lapelius. Iki 
A. Latvaitis. Po 2.00 dol. B. liePos 10 d- ^si atstovai pnva 
Botyrienė ^jo užsiregistruoti Rinkinių
Be to, 5.00 dol. auka prisi- Komisijoje ir pasiūlyti kanai- 

j • • r? t .• datus rinkimams. Iki liepos 15deio K. Lymantiene. , . .v . 1 . . .J . .d. atstovams bus išsiuntinėti
Viso surinkta 14.50 doi. Mi kandidatu sarašai ir balsavimo 

a^kK^JLl;™-a.^kortelės- ' Iki rugpjūčio 18 d.
atstovai grąžina komisijai bal
savimo korteles. Rugpjūčio 
30 d. bus suskaičiuoti balsai 
ir paskelbti rinkimų rezultatai.

Visi skautų-čių vienetai bei 
vadovai-vės, negavę informa
cijų, tuojau prašomi kreiptis į 
Rinkimų Komisiją adresu: Mr. 
Algirdas Aglinskas, 4314 
Lake Park Ave., Chicago 
Ill. U. S. A.

SKAUTŲ STOVYKLOS 
SUOSE KRAŠTUOSE.

Sakoma, kad skautai teturi 
dvejis metų laikus. — Pirmas 
— 1—2 sav. stovyklos ir ant
ras — 50—21 nepaprastai il
gos laukimo savaitės. Skautai 
atgyja ir tikrai gyvena savo sa 
vitų gyvenimu tik stovykloje

pasiųsta M. L. T-bos pirminiu 
kui E. Simonaičiui į Vokietiją.

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką. Šiuo gra 
žiu pavyzdžiu prašomi pasekti 
visi mūsų tautiečiai. Norintie 
ji E. Simonaitį sušelpti, prašo
mi savo aukas siųsti šiuo 
rašų: A. Lymantas, 7116 
tier, Montreal, P. Q.

Aukos, nors ir pačios 
liausies, bus mielai priimamos. 
Jos prisidės vrie sušelpimo tau 
tiškam darbui pasišventusi© ir 
dėl jo nukentėjusio mažlietu- 
vių veikėjo.
M. Lietuvos B. D-jos Montre- 

alio Skyriaus Valdyba.

ant-

Kllk-

LIETUVIS BATSIUVYS.
Pataisymai ir užsakymai. 

4666 Park Ave, Montreal. 
Telefonas: DO 0357.

Veda sktn. inž. J. Bulota.
SKAUTŲ SĄJUNGOS RINKIMAI

Pasibaigus Lietuvos Skautų — gamtos prieglobstyje. 
Brolijos ir Skaučių Seserijos Džiugu pranešti skaityto- 
vadovių rinkimams, pradėta jams apie gausias šių metų 
paskutinė šių rinkimų fazė — skautei stovyklas. Bus laikas, 
centrinių Pas. Liet. S-gos oi- kada saulė patekėjusi pro vie- 
ganų rinkimai. Bus renkami
— Skautų S-gos Garbės 'teis
mas, Kontrolės Komisija ir ke
turi nariai S-gos Tarybom 
Brolija ir Seserija jau išsirin
ko po 4 narius šion Tarybon.

Šie rinkimai, kaip ir prieš tai stovyklauti rytinio JAV pak- 
darytieji, dėl nenugalimų tarp- raščio skautai iš Bostono vie- 
kontinentinių atstumų bus pra tininkijos. Atlante patekėjusi 
vesti korespondenciniu būdu. 
Jiems pravesti sudaryta komi
sija, kurion įeina skautininkai: 
A. Aginskas — pirmininkas, 
O. Ščiukaitė — I pirmin. pav., 
A. Flateris — II pirm, pav., E. 
Vilkas — sekr. ir M. Budrienė
— ižd. Mandatų komisiją su 
daro skautininkai: A. Augusti
naitis, K. Bertulis, A. Kalvai
tytė, A. Paltarokaitė ir Ed. Za- 
barskas.

Birželio pradžioje S-gos Rin

ną skautiškąją stovyklą, už 
tūkstančių mylių leisis pro ki
tos stovyklos laužą.

Štai Petrinių išvakarėse „An 
čiuko“ paežerėje (Loon Pond) 
prie Lakeville, Mass, pradėjo

6 dienomis, 
keliaus per 
rajono plo- 
Kalifoi nijos 
krikštolinio

So.
15,

saulė, liepos 4 — 
pro Loon Pond 
plačiuosius JAV 
tus vakarop pro 
kalnų pušyne prie 
ežero stovyklaujančią Los An 
gėlės vietininkiją ir leisis į 
Ramųjį Vandenyną.

Birželio 28 — liepos 12 die
nomis ddižiųjų ežerų srityje 
vakarais spindėjo skautiškieji 
Chicagos „Lituanicos“ ir 
„Aušros Vartų“ tuntų stovyk
lų laužai bei skambėjo skautiš 
kosios sutartinės.

Liepos 4 — 6 dienomis Ta
bor farmoje J. Bačiūno vasar
vietę užplūdo Akad-nio Skau
tų Sąjūdžio nariai. Jie šalia 
manymosi gamtoje diskutavo 
skautybės bei studijų temomis.

Kiek vėliau, liepos 21 — rug 
pjūčio 4 dd., Niaurų ūkyje iš
dygs Clevelando skaučių „Du
bysos“ tunto palapinių so
džius.

O rugpjūčio mėn., ar tik ne 
Kedro kalne, stovyklaus Bos
tono skaučių „Baltijos“ vieti- 
ninkija.

Ir iš anapus Atlanto ateina 
gandas: Vokietijos rajonas sto 
vyklauja liepos mėn. pradžio
je. Anglijos rajono Vadeiva 
sktn. L. Vaitkevičius liepos 26 
—rugpjūčio 4 dd. rengia tradi
cinę to rajono vasaros stovyk- 

Laukia suvažiuojant arti 
skautų. Did. Brit. Lietu- 
S-ga labai efektingai re- 
lėšomis šią stovyklą, joje

lą.
100 
vių 
mia 
numatoma pravesti skiltininkų 
kursus, nes emigracinė banga 
labai praretino skautų vadovų 
eiles.

VICTORIA 
CLEANERS 
BUYERS CO.

EXPERT CLEANING S DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A^D 
KO USE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS M

MINOR REPAIRS. 1
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \ '
CITY-WI DE PICK-UP 

p A N D,D E L 1 V E R Y \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREALIS 2836

Mes valome h 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 j namui.
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

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100

TEL. 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.

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.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran 
genybes. Garantuotas darbas, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS,
> juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. ;
Į Neaukštos kainos.
J 288-—6th Ave. Ville La Salle. J

Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

PETE‘S RADIO SERVICE
7688 Edvard St., Ville Lusalle. HE 3372

I
 7582A, Rue Edouard, Vi'.Je Lasalle TR. 7412. |

SUPERIOR REAL ESTATE Co. |
Gerard Cool 4337 Verdun J. Alcide Blais, 29—4ieme §

Ave., Verdun. YO 3323 Avenue, Ville Lasalle. ®
TR. 7849. &

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational 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.

TT,

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

TĖVYNĖ LIETUVA

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

(Our Country Lithuania) J
J Kaina $ 5,-—, o odiniame įrišime $ 12,— *
' Užsakymus su pinigais siųsti tiesiog į leidyklą :
i Povilas Ališauskas, 107-17 118 Str. Richmond Hill 19, Į
; N. Y., U. S. A.

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU / ISADA {'ASIKUO8ES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AWwrst 004
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Laiškai Redakcijai
Gerbiamas p. Redaktoriau! Kaip šlykščiai skamba Tams 
Prašau patalpinti Jūsų reda tos korespondencijoje žodžiai, 

guojamame laikraštyje žemiau 
dedamą pareiškimą:

Skaitydamas straipsnį „Mū
sų Lietuva“ 1952 m. gegužės 
mėn. 24., nr. 152(21) „laiškas 
redakcijai“, nustebau, kad taip 
nepagrįstai yra puolami dideli 
spaudos rėmėjai bei platintojai. 
Jų tarpe šlykščiai puolamas vi 
sai nekaltas Meldutis Laupi- 
nailas, kurą pažįstu dar iš Lie 
tuvas laiku, kaip dorą ir gerą 
jaunuaiį. Šu juo kartu ir trem 
tfnio gyvenimą vargome Vo- 
kietijaje.

Iš kur Ąžuolo slapyvarde pri 
■idengęs pilietis, štabo narys, 
nedrįsdamas parodyti savo vei
dą iš po kaukės, drįsta taip kai 
tinti poną Meldutį Laupinaitį, 
kad jisai dirbąs raudonųjų nau 
dai? Iš kur Tamsta, Ąžuole, 
įrodysi, kad jisai buvo komjau 
nuolis? M. Laupinaitis tokiu 
nebuvo? Tokiu ir nebus!

kad foto aparatą dabar tik čio
nai, Brazilijoje, įsigijo tam, kad 
galėtų paveiksluoti žymius as
menis ir juos pasiųsti pas „tė
velį“ !

Ar tamsta žinai, kas už tai 
gręsia? Laupinaitis, kiek ži
nau, aparatą jau turėjo Vo
kietijoje. Tokio aparato Tams 
ta, Ąžuole, nerasi nei vienoje 
Sao Paulo krautuvėje, kaip kad 
tvirtini, jog čionai jį įsigijo!

Visa Tamstos koresponden
cija pagrįsta 
šmeižtu tuo 
tamstos štabo 
sos skelbėją, 
toją Meldutį Laupinaitį.

Šiuo reiškiu savo pasipikti
nimą tokio laikraščio redakto
rium, kuris drįsta nepamatuo
tas, iš piršto išlaužtas žinias 
skelbti savo laikraštyje.

Su pagarba
Juozas K. Aukštakalnis. 

Kow Kasch, 17. 6. 52.

melu ir grynu 
norint suteršti 
nemėgiamą tie- 
spaudos piatin-

vertė atsigulti London, Ont. 
sanatorijoje. Linkėtina p. O. 
Švilpienei kuo greičiausia pa
sveikti, o abiems pp. Švilpams 
ireito grįžimo mūsų kolonijon.

J. Sk.
SUNKIAU DAROSI SU 

DARBAIS.
Birželio mėn. pabaigoje ii 

liepos mėn. pradžioje pablogė 
jo mūsų mieste reikalai su dai- 
bais. Patys vėliausiai atvyku
sieji tautiečiai darbus gavo, 
bet keletas mūsų miesto darbo 
viečių įvykdė didesniame ai 
mažesniame maste atleidimus 
iš darbo. Daugiausia darbinin 
kų atleido, nors žada greitai at 
gal pašaukti, didžiulė staty
bos bendrovė „Fondation Coin 
pany of Canada“, 
lengviausiai darbą 
tur atvykusiems. 
kad ateidimų gali 
džiausioje miesto 
je „Steel PLant'e“
rike), jeigu ilgiau užtruktų da
bar sustojęs kai kurių fabri
kui reikalingų medžiagų prista 
tymas.

Reikia tikėtis, kad pablogė
jimas, kas link darbo gavimo, 
mūsų mieste yra tik laikinas 
reiškinys, kuris neužilgo gaus 
geresnį vaizdą. J. Sk.

kur būdavo 
gauti iš ki- 
Yra gandu, 
būti ir di- 
darbovietė- 
(pieno fab-

ST. CATHARINES LIETUVIŲ B-NĖS V-BA LOK 
Liepos mėn. 26 d. Port-Weller — Garden City Beach 
(toj pat vietoj, kur renge pereitą kartą, St. Catharines 

lietuviai); rengia

GEGUŽINĘ
čia 
yra 

geras 
Gerai atvėsus besimaudant, ne pro

Didelė loterija ir 
Gros vietinis orkestras.

Vieta labai smagi, ant pat Ontario ežero kranto, 
pat maudynės—pliažas, užėju s lietui, — šokiams 
po stogu patalpa. Bus bufetas su šaltu alučiu, 
ir pigus užkandis,
šalį ir čierkelė, kuri rasis veitoj.
kiti malonumai.
Laukiama ne tik vietinių, bet ir svečių iš toliau. Ge
gužinės pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijai Diep- 
holze remti. St. Catharine* B-nės V-ba.

MAŽLIETUVIŲ DAINOS 
Rašo Vydūnas.

Didiai gerbiamas Raštvedį, 
atgavęs iš artimų seniai nebe 
matęs savo knygelių dvi, ku
riose mano šio šimtmetio pra- 
dioj sukurtos dainos su gaido
mis, kurias aš ir iš dalies sukū
ręs esu, rasdamas, pamaniau, 
ar netiktų kaip tik dabar ir 
Jūsų laikraštini atspausdini
mui. Dažnai, Tilžėj, Klaipėdoj 
ir kitur Prūsų Lietuvių sam 
būrio jos dainuotos. Viena dau 
giausi dainuota, šitoji:

Lietuva.
1. Lietuva, brangi šalelė, visa

dos aš tavo.
Vis tik prie tavęs širdele, tu 
Tėvynė mano.

2. Kur žvelgiu, kur vaikštinė
ju, man visur nameliai,
tše nameliai pagirėliais, ten 
žali laukeliai.

3. Kad rymoju ant kalnelio, to 
menu, kas buvo.
Reiks giedros, kaip ir palai
mos, ūkanose žuvo.

4. Ak, Tėvyne, kur būt žodių, 
viską apsakyti!
Noriu, kas tik tau ant gy- 
raus, ko augštiau statyti.

5. Lietuva, brangi šalele ir tt 
kaip 1 posme.
Kita:

Laivininkų Daina.
1. Vėjelis kyl, bangelės už, 

kilk Lietuvon, laiveli!
2. Ten mylimoji tėviškėlė, ten 

lauk manęs tėveliai.
3. O jūron mergužėlė žvelg, ar 

nematyt laivelis.
4. Tik plauk, laivei, plauk Lie

tuvon, taip lauk manęs
T ėvynė!

5. Sparneliais lėktiau Lietu
von per tolimąsias jūras.

Dar ir ši:
Lietuvos Dainelė.

1. Skrisk, Lietuvos dainele, 
skrįsk į visų Širdeles! 
Šventąją žadink meilę! 
Žadink visas grožybes!

2. Meilė sukelia džiaugsmą. 
Vargo tad nyksta naktis, 
auštas palaimos rytas, 
Saulėta užtek viltis.

3. Veski mus į palaimą švel
niai, grožybe doros!
Švies širdyse skaistybe, 
švies ir dangus Lietuvos.

4. Skrisk, Lietuvos dainele, 
skrisk į visų širdeles! 
Šventąją žadink meilę; 
Žadink visas dorybes. 
Sveikinu geriausiais linkė

jimais pagarbą reikšdamas.
Vydūnas.

— Kad. Sov Sąjungoje vyk 
domas ne tik konkretus pasi
ruošimas į karą, bet net ir da
linė mobilizacija, „Newsletter“ 
sprendžia taip pat iš nepapras
tai didelio paruošimo traktori
ninkų. „Socialističeskoje Zem 
ledelije“ rašo, kad įvairios me 
chanikos mokyklos ir kursai

Sault Ste Marie, Ont.
NAUJA LIETUVIŠKA ŠEIMA.

čias dvi deinas po vestuvių to
rontiškiai svečai ir vietiniai jau 
navedžių giminės „minėjo“ jau 
navedžių stono pakeitimą.

Jaunavedžiams linkėtina kuo
„Čiurlioni'o' geriausio ir laimingiausio ve

dybinio gyvenimo, o torontiš- Bayview, lenkų salėje. Tai die 
kiams svečiams — nepamiršti nai pritaikytą paskaitą skaitė 
naujųjų savo draugų ir pažįs- p. Vincas Skaržinskas. Po pa- 
tamų.

IŠSIKĖLĖ GYVENTI 
LONDON, Ont.

Tautietis Algis Švilpa,

Birželio 28 d. Blessed Sec 
rament bažnyčioje kun. L. Ke
mėšis sumainė žiedelius jaunai 
ir puikiai tremtinių tautiečių 
porelei — pp. Valerijai Volei- 
šaitei, buvusiai 
ansamblio dalyvei, gyvenan
čiai Clevelande, USA ir Kazi
mierui Barauskui iš Toronto. 
Mūsų miestą jaunavedžiai sa
vo vedyboms pasirinko, nors 
nei vienas čia negyvena ir ne
mano apsigyventi todėl, kad 
čia gyvena jaunosios teta ir 
dėdė pp. E. M. Chinai, kurie vienerius metus laiko išgyve- 
•avo dukterėčiai vestuves ir nęs mūsų kolonijoje ir dnbęs 
surengė. Vestuvėms iš Toion vietos plieno fabrike „Steel 
to atvkyo draugų-draugių bū- Plante“, o kas svarbiausia tai 
relis. Šliūbo ir vestuvinio po- buvęs vietos lietuvių koloni- 
būvio metu pamergės ir svo- jos parengimų — vaidinimų 
čia buvo apsirėdžiusios grupės organizatorius, režisie- 
tautiniais kostiumais, kas la rius ir veikliausias narys, nuoš. 
bai domino kanadiečius. Ves m. gegužio mėn. persikėle į 
tuvių pobūviui buvo pasinnk- Londoną, Ont. Vietinis komi- 
ta Labai graži vieta užmiesty- tetas ir likę draugai — lietu
je, vasarvietėje Hiavatha Park viškoji visuomenė, labai apgai- 
Ladge, kur susirinko pora de lestauja. Kiek šių eilučių au- 
šimčių jaunavedžių giminių, toriui teko sužinoti, tai p. Al. 
draugų ir svečių. Vestuvnis Švilpa nebūtų mūsų koloiūjos 
pobūvis su šokiais nusitęsė net apleidęs, jei ne žmonelės, p. 
po vidurnakčio ir dar sekan- Olgos Švielpienės liga, kuri pri

BAISIŲJŲ BIRŽELIO IŠVE 
ŽIMŲ MINĖJIMAS 

mūsų kolonijoje buvo sureng
tas, š. m. birželio mėn. 15 d.

J. Sk.

apie

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

LAIKIUS FRIZAVIMUS, DAŽYMĄ IR KT. 
Sav. BIRUTĖ DODONA1TĖ (B. M. Dodon).

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

AMERIKOJE „NEPRIKLAU SOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J. Sedai ti s, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. 
J. Karvelis, 4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
VI. Panza, „Neringa“, 1906—25th St , Detroit 16, Mich. 
D. Krause, 3466 So. Hoisted St., Chicago 9, III.
J. Bajorinas, 3100 So, Halsted St., Chicago 8, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.

BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE 
273 — 1 Ave., Ville Lasalle.

Tei. TR 8351.
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.

SUSIVIEKlJIMAS
LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
J Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies

tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki
& $ 5.000,08. Nariais priima'mi abiejų lyči,ų lietuviai 
i nuo gimimo dienos iki 60 metų

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

skaitos įvykusiame susirinkime 
buvo aptariami įvairūs koloni
jos reikalai. J. Sk.

Atkelta iš 3 pusi.
prieš komunistų melą. „Balta 
sis legionas“ paėmė jo kreipi
mąsi ir perdavė jį per slovakų 
pogrindžio radiją. Diena iš dit 
nos jis įtikinėjo, kad jo tikslai, nojaus valsas 
suderinti su prezidento T. pa- 
žiūromis. „Tylėti — reiškia 
savižudystę“ sakė jis liaudžiai.
„Mes privalome iškelti komu
nistų didelį melą — skleisdami guoja piktai ir duoda pieno ma 
tiesą“. J. Sk. žiau.

SOVIETIŠKOS KARVĖS IR MUZIKA.
„Pritaikius soviet, šėrimo 

techniką", pereitais metais Vo 
kieti jos soviet, zonos Dauber s- 
bacho dvare prie Eisenacho 
(Tiuriningijoj) karvė „Wal- 
ze", net negaudama joKiu 
„spec, priedų“, davė 10.661 lit 
ra pieno. Dabar, kaip pastebi
„Der Spiegei“, minimoji kai- per šią žiemą paruošė daugiau 
vė, apšaukta „geriausia Vokie kaip 500.000 traktorininkų bri 
čių Demokratinės Respublikos gadų vedėjų. — - •
karve“, iššauks į socialistines 
lenktynes geriausias Lenkijos ūkių didelis traktorininkų skai 
liaudies respublikos karves. .. čius buvo šį pavasarį mo'oili- 
Tuo tarpu Žem. Saksonijos 
Dannenberko vietovėje radijo 
agentas Horstas Schmidtke 
konstatavo, jog muzika geriau 
karves šerti, kaip dobilais, nes 
jos tada duoda daugiau pieno... 
Todėl jis įvairiuose ūkiuose 
įtaisė karvių tvartuose spec, 
radijo aparatus su tefifono 
juosta. Melžimo brigados vir 
šininkas Lotharas Nieberis pri 
pažino, jog tokiu būdu jam pa
vyko jo „karvių tvarto pieno 
dieninę produkciją pakelti 13 
litrų“. Čia ypač gerai veikian 
čios, kad duotu daugiau pie
no, ramios melodijos: „Du- 

Svajonės apie 
Pietų jūrą“ arba „Balta ves
tuvių karieta“. Jei paleidžia
mos „pasiutusios džazo ar sam 
bos melodijos", karvės rea-

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak. 

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

J. GRAŽYS
"siuvu naujus ir

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNES 
KAIP KITUR.

688 ALLARD Ave, Verdun. 
T e 1 e f o n a i HE 5853. 
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

į

Paslaptis išsiaiš 
kiną tuo, kad iš kolektyvinių

zuoti, o susidariusi spraga turi 
būti užkišta moterimis.

— Šveicarų dienr. „Vater- 
land“ įsidėjo Kipos žinią, skel- 
benčią, kad komunistai sunai
kinę garsiąją lietuvių Marijos 
šventovę Aušros Vartus ir Ra
sų kapines, kur buvo palaido
ta Pilsudskio širdis.

KAS „NL“ prenumeruoja, 
TAS už Lietuvos laisvę kovoja.

Jono LADYGOS 
baldų 

studijoje 
„ARU S“ 

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

kainomis.
Biuras St. Denis 1251, 
(prie St. Cathemre). Spe 

’ cial.ai lietuviams šešta
dieniais iki pietų.

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

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas:

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

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

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D<BELANGER & SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

•*-=- ■'>1— ii— n n į

Duodame ir kreditan

^PARAMOUNT JEWELLERS'
| Į 363 ST. CATHERINE ST. W. netoli Bleury HA 0888 [ 
\ ([ 78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI

be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

CYMA fli LONGINES 
BULOVĄ ■ OMEGA 
Šviesiai melsvi deimantai

Mokame aukščiausias kainas 
už seną auksą ir deimantus.

EKSPERTŲ GARANTUOTAS
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

— M .*« M MM

J DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

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

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO

/

į Alberto N or keitimo
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už $o,ol $LOOO.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
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LONDON, Ont. EDMONTON, Alberta AL. BRAZIS — BALF. DI DŽIOJO NEW YORKO 1952 
M. VAJAUS KOMITETO PIRMININKAS

LONDONO ŠELPIMO SK. RENGIA DIDELĘ

GEGUŽINĘ o

kuri įvyks š. m. LIEPUS mėn. 19 d. (šeštadieni; 
„DREAMLAND“ salėje (savininkas — George Ti- 
ner), prie upės, netoli Dorchesterio (iš Londono va
žiuoti Hamilton Road ir jo tęsiniu — vieškeliu į ry
tus ; porą mylių nedavažiuoti ligi Dorchesterio; bus 
rodyklė). Iš Londono autobusai išeina 4 vai. 30 min. 
p. p. vasaros laiku nuo Ciarence-Dufferin g-ų kampo. 
GROS 5 asmenų geras orkestras. ŠOKIAI pievoj ir 
salėj su puikiom parketo grindim. BUFETAS. LO
TERIJA. Įvyks ir lyjant. Proga sutikti pažįstamus n 
smagiai pasišokti. Pradžia 5 vai. pp. Kviečiami VISI.

Rengėjai.

PAŽVELKIME Į EDMONTONĄ.
1941 metais miestas turėjo mil. dol. vertės. Paskutiniais 

apie 94.000 gyventojų ir tai metais 112 mil. dol. buvo iš
buvo Albertos sostinė, Provin- leisti miesto kapitalo investi
cijos Universiteto miestas ir 
prekybos centras.

Šiandien Edmontonas turi 
160.000 gyventojų ir stovi aš
tuntoje vietoje Kan'ados mies
tų tarpe. Jo gyventojų skai
čius kas mėnesį padidėja po 
1.000. Namai, viešbučiai, pre
kybos namai ir industrijos iao 
rikai yra pastatomi taip greit, 
kaip tam reikalui gali būti su
rasta medžiaga. Daugiau kaip 
10.000 žmonių laukia, kad jų po tokios naštos, mėgindamas 
butams būtų įrengti telefonai, duoti darbą savo naujiems gy- 
Pradžios mokyklų statybai per 
ateinančius 3 metus bus išleis 
ta apie 6 mil. dol. Pastatų lei 
dimai šiais metais sieks arti 50

zacijai.
Pastatytos dvi aliejaus rali- 

nerijos, kurios kainuoja 20 
mil. dol.. Imperial Oil rafine- 
rija bus sumoderninta ir tas 
kainuos 5 mil. dol. Kalbama 
dar apie 50 mil. dol. vertės che 
mikalų fabriką, 14 mil. dol. ce 
lulozės ir popieriaus fabriką, 
17.522.000 dol. nikelio rafine- 
riją ir tt.

Bet Edmontonas svyruoja

ja! Ir pasibaigia išmetinėji
mas — juk tai BALFo parei
ga, ne mūsų. . . Bet kas yra 
tas BALF? BALF yra bend
rasis Amerikos Lietuvių Fon
das — reiškia mes visi lietuviai.

ventojams ir savo naująjai in
dustrijai. Visokiu atveju — 
tai sparčiai augantis miestas.

(C. S.)

23 draugijų atstovai ir paviė 
niai veikėjai nutarė 1952 m. 
BALF Vajų New Yorke pra
vesti nuo spalių 26 iki lapkri
čio 9 d., pirmininku nutarė 
kviesti Metropolitan Operos
dainininką Algirdą Brazį, kuris Ir prieš 60 metų į Ameriką at- 
mielai sutiko; vicepirmininkais vykę, ir čia gimę ir tik vakar 
kun. A. Račkauskas, P. Kimi- iš laivo išlipę. Ir tie visi MES 
liūs, iždininku Leopoldas Dyin turėtume ne teisti likusiųjų 
ša, fin. sekretore Ona Valai- jiems negelbstint, bet galime 
tienė, sekretore išrinkta S. Nor ir privalome ištesėti jiems gel- 
■keliūnaitė. bėti! Nejau negalime ištesėti

Mes, kurie galvojame apie ligoniui pailginti amžių, nejau 
patogesnį butą, apie naujaus- negalim tam nelaimingam bro 
nio modelio automobilį, apie liui nušluostyti ašarą, verkian- 
naują teleivziją, pykstam, kam čiam kūdikiui nupirkt stiklinę 
ji dar nespalvota, kurie rūpina 
mės geresniu darbu ir uždar
biu, labai pykstam, kad koks 
nors BALFAas mums vis tuos 
vargus primena, kad likę Euro 
poje lietuviai tremtiniai badau

pieno? Galim.. Mes turim vis 
ko, nuo visko perdaug mes ken 
čiame apsėsti apsileidimo, ne
bojimo. Mūs ausys atbuku
sios nuo prašymų, maldavimų, 
verksmų. . . BALFas.

Winnipeg
GYDYTOJOS TEISES TURINČIĄ 

LIETUVĘ.
Klovaitė-Žymantie- 
gegužės mėn. prie 
universiteto išlaikė

Gegužinės nesutruk- egzaminus ir įsigijo teises vers 
tis gyd. praktika Kanadoje 
Med. mokslus yra baigusi Kati 
ne, Vyt. Didž. Universitete, 
1938 metais.

Tremtyje dirbo įvairiose vo pakviesta dirbti Princess Eli- 
kiečių ligoninėse, Breslau ir zabeth ligoninėje Winnipege. 
Delish, o vėliau įstojo Mitins- Sėkmės savo specialybės darbų 

grindim, ga susitikti savo pažįstamus ir terio universitetan, kur ruošė srity! St. Z-tis.

ŠAUNI GEGUŽINĖ LONDONE
K. L» B. Londono apyl. v- 

bos Šelpimo skyrius rengia 
nuotaikingą gegužinę,

...... ""■«« —**

ras. Veiks turtingas bufetas 
ir loterija. Sportas ir komiškas 

kuri sportas dalyvaujant publikai, 
įvyks liepos mėn. 19 d. (šeš- Geras privažiavimo kelias. Erd 
tadienį) „Dreamland“ saleje vi ir neapmokama vieta maši- 
(savininkas — Mr. George Ti- noms pastatyti. Upėj galima 
nėr), prie upės, netoli Dorches žvejoti.
terio (iš Londono važiuoti Ha- dys nė lietus. Pelnas skiriamas 
Tniltono Road ir jo tęsiniu — Vokietijoje likusiems lietu- 
Aieškeliu į rytus. Pervažiuoti viams sušelpti. Laukiama sve- 
Nibestown ir porą mylių neda čių iš Amerikos, Windsoro, To 
važiuoti ligi Dorchesterio). ronto, Hamiltono, Woodstock' 

Pradžia 5 vai. pp. Šokiai gra o, Ingersollo, Delhi, Rodney ir 
žioj pievoj ir erdvioj salėj su kt. vietovių. Labai gera pro- 
puikiom parketo
Gros geras 5 asmenų orkest- smagiai pasišokti. Š. S.

TURIME

Dr. K. 
nė, š. m. 
Manitobos

DAKTARE

disertacijaimokslinį darbą 
„Uber die Analys endiiferen- 
zen bei der polarimetrischen 
Harnzuckerbestimmung“. U ui 
versitetas, gerai įvertinęs atlik 
tą darbą, 1948 mt. suteikė jai 
medicinos

Dabar
daktaro laipsnį.
dr. Žymantienė yra

St. Z-tis.

PADĖKOS

Liepos 
Katalikų 
lietuviams

DELHI, ONT.
PAMALDŲ REIKALU.

20 dieną Delhi R. sezonui praslinkus, pamaldos 
bažnyčioj pamaldų vėl bus laikomos iš naujo. Tuo 

nebus, Vasaros reikalu bus pranešta spaudoje.

KANADOS DIDŽIAUSIA

REAL ESTATE IŠTAIGA
't

S
Bet kokiose nekilnojamo turto transakcijose lietuvių 
patarnavimui mūsų vakarinėj įstaigoj dirba jūsų 

tautietis BRONIUS SERGAUTIS
2390 Broos St. W. Toronto, MU 7377, High Parko ir 

Vakarų Toronto specialistai.

Rėmėjų Bū- 
o. Mrs. Eini 
1251 James 

23, Md., US

Ke-

Mano vyrui, Stasiui Bružui 
sunkiai susirgus ir tebesant 
jam ligoninėj, visiems tiems, 
kurie mane su vaikučiais už
jautė, mane betarpiai ar per 
Ottawos apylinkės v-bą me
džiagiškai parėmė, vyrą ligo
ninėj lankė ar pagelbėjo man 
jį lankyti — reiškiu nuošir
džiausią padėką.

Negalėdama visų geradarių 
asmeniškai išvardinti, prašau 
priimti mano, vaikučių ir ligo- 
nies vyro kartu bendras, nuo
širdus, lietuviškas

D.
39- tas Rėmėjų Būrelis 

nosha, c. o. Mr. Aleksas Lau
raitis, 5128—25 th Ave., Ke
nosha, Wis., USA, išlaiko V 
kl. mok. Mikelaitytę Aslridą; sitikėtų pasisekimu i

40- tas Detroito Moterų Šel
pimo Dr-ja, c. o. Mrs. Zita Rud 
valis 2351 Ferris Ave., Detroit 
9, Mich., USA. išlaiko H kl. 
mok. Jurkutaitytę Zelmą;

41- mas Rėmėjų Būrelis Bal 
timore c. o. Mrs. Eug. Bogu- 
tienė, 635 W. Lombard St., 
Baltimore 1, USA, išlaiko III 
kl. mok. Hutopaitę Eleną.

Jau netoli pusės mokinių tu-

*
ačiū. 
Bružiene.

*
6 d. mūsųĮvykusi liepos 

metinė gegužinė praėjo su ne- 
ir sutiau- 

vaikų, 714 sve-

iit riiimii wiw wmimtmitiiaiaOT MmiTiinrrT w-nT-«i- ~ ""T1) 

DR: ALEKSAS VALADKAĮ 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS į

1081 Bloor St. W. — Toronto
(tarp Dufferin ir Dovercourt) 

priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 — 4 I 
pp. ir 6,30—8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933 įį

į LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

JUDITH HAT SHOPPE i 
| 7334 St. Hubert St., Montreal. Tel. CA 8859. g 
J Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai.
J Vestuviniai šydai. g

Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS į

VASARIO 16 GIMNAZIJA TURI GYVUOTI!
Sušuko 800 tautiečių 

užjūriuose
Čia skelbiame tolimesnį są

rašą tų, kurie jau susiorgani
zavo į būrelius ir apsiėmė iš
laikyti po vieną mokinį, siųs
dami Gimnazijai kas mėnuo po 
20 dolerių.

35- tas iš eilės
relis Baltimore, c.
lija Šilgalienė, 
Street, Baltimore
A, išlaiko IV kl. naok. Laniaus 
ką Anzelmą;

36- tas Rėmėjų Būrelis Omą 
ha, c. o. Mr. Juozas Narkevi
čius, 3423 So. „U“ St., Omą- ri užtikrintą išlaikymą, o kiti 
ha 7, Neb., USA. Išlaiko V 
kl. mok. Masaitį Joną;

37- tas Rėmėjų Būrelis 
Brockton'e, c. o. Mr. P. Ma
žeika, 22 Brett Street, Brock 
ton, Mass., USA. išlaiko V kl. 
mok. Mariūnaitę Rimą;

38- tas Brocktono „Lietuvių 
Tarybą“, c. o. Mr. P. Mažeiką, 
22 Brett Street, Brockton, 
Mass., USA., išlaiko 5 kl. mok. 
Juraškaitę Elę;

71 dar neturi.
Siunčiant pinigus ir susira- 

šinėjant prašome visad žymėti 
būrelio eilės numerį ir adre
suoti šiaip:

„An das Litauische Gyrimą 
sium, (23) Diepholz-Flugplatz 
Block Nr. 7 Germany“.

Dėkinga visiems rėmėjams
Vasario 16 Gimnazija 

Diepholze.

kė, neskaitant 
čių!

Gegužinėje 
mūsų mielieji 
Petkevičius, V. Keženaitis ir 
F. Krivickas — rinkadami prie 
įvažiavimo aukas: A. Asmina- 
vičienė, L. Tolienė, J. Tolis, 
Kl. Jurgėlys ir B. Rocevičius 
— padėdami bufete: St. Šku- 
dienė — davusi savo mašiną. 
Už šį jų darbą, mes reiškiame 
jiems šia proga didelę padėką.

Poniai J. Kazlauskienei, pa
siuvusiai dvi mūsų trispalves, 
tariame širdingą ačiū!

talkininkavo šie
tautiečiai: A.

Visiems piniginės loterijos 
bilietų platintojams, kurių dėl 
vietos stokos negalime išvar
dinti, o taip pat ir visai eilei 
mūsų sportininkų, dalyvavu
sių programos išpildyme — su 
augusiems ir 
tariame didelį dėkui!

Laimėjusių 
ačiū ir mažajai Aldutei Eis- 
montaitei, gyv. 13 Arthur St., 
S., Hamilton, kuri savo ranku 
te paskirstė 100 dol., padaly
dama juos 6 asmenims.

Tikrai mums trūksta žodžių 
pareikšti mūsų padėką gei>. 
lietuviškai visuomenei už taip 
skaitlingą dalyvavimą šioje ge 
gužinėj. Dalyvių skaičiumi ji 
yra rekordinė. Toks Tamstų 
pasitikėjimas mums priduoda 
daug jėgos tęsti šį sunkų dar
bą ir toliau su ta pačia energi 
ja. Šia proga mes labai, labai 
Tamstoms dėkojame!

Ir dar atskiru 
piamės į mūsų 
svečius ir viešnias 
V-bių. Už Tamstų 
dalyvavimą mūsų 
mes tariame 
ačiū!

mažiesiems

vardu tariame

žodžiu krei- 
tautiečius —

iš Jungt. 
skaitlingą 
gegužinėj 
lietuviškątikrą

TFA-bės Kanadoj 
Hamiltono sk.

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

1
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VIKTUTĖ B U G A 1 L 1 Š K A I T Ė
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566. į
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FOTO STUDIJA
V. JUKNEVIČIUS

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

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

Portretai. Reklamos. Foto reportažai. 
--------at y.......... -M . — M M - —38-------W 

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu
riu didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžia
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. 

E D. KONDRATAS.
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto.

Tel. LL 9626.

v

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
s 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

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Teks WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.
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{į Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. j

«te issues'^

I Dr. Roman Pniewski j
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BELLAZZI LAMY, INC
7679 George St.,TR 5151 Ville Lasalle.

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

' Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 
klinikose Europoje ir Amerikoje.

J VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ
( LIGŲ SPECIAUSTAS.

į 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623
jį Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.

SEKS

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

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70

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

Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.

5 sv. baltų kv. miltų 
sv. gr. kiaul. taukų 
sv. šokolado 
sv. kavos

3
1
1

Siunt. Nr. 12—$6.40
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaul. taukų

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

sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
2

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

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

PAJIESKOJIAI
— Viktorija Lukoševičienė 

prašo atsiliepti dukterį Danu
tę Barauskienę, gyvenančią Ka 
nadoje, Montreal, P. Q., šiuo 
adresu: 59 Me Connell 3t., 
Kensington, Australija, Vic.

—m k—k--------- yt:

TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Visi raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami,
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Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet

JAUNIMO DĖMESIUI
Kanadiečių draugija, padėti Sask. Stasys Sapkauskas su 

rytų Europos pabėgėliams, ruo žmona Valerija ir sūnum Sta- 
šia kursus įsigyti amatininkų Isiu (nupirkę šėrą) ir drauge 
specialybėms, bendro lavini- Stasys Zelba; iš New Yorko 
mo, braižytojų, o jeigu atsiras Leonardas Paršelis, viešėjęs 
tų kandidatų (gimnazijas bai- pas brolį Juozą; iš New Jorsy 
gūsių) ir vakarinį universite- pp. Grašiai; ir New Yorko Izi 
tą (baigusiems suteikiant vi- dorius Paukštys su žmona 
sas Kanados universitetų lei- Ona ir JAV karo lakūnas, 
sės) su skyriais humamtari- bombardavęs Wiurcburgą, Ed- 
nių mokslų, matematikos ir pre vardas Mailas; iš Čikagos Me 
kybos. Mokslas nemokamas, čislovas Bankauskas su žmona 
(vyriausybės remiamas). Valerija ir dukra Danguole, 

Kas norėtų, prašomi regis- dainavos dalyve, taipgi Juozas 
ir Janina Daunorai, viešėję pas 
pp. Kęsgailus ir pirmieji atga
benę iš Čikagos Montrealin lie 
tuviško Baltos Meškos bravoro 
alaus (kuriuo Montrealio pik
nike, bent pamatyti, labai do
mėjosi tautiečiai) ; iš Waterbu 
rio pas pp. Balzarus viešėjo 
Antanas Pūras su žmona; iš 
Rochesterio pas pp. Milerius 
viešėjo Adelė Grėbliūmenė su 
3 sūnumis; pas pp. Škudus vie 
sėjo Ona ir Vytautas Baltu
čiai su dukromis Živile ir Da
lia, atvykę iš New Yorko; iš 
Toronto V. Vaitkevičius, A. 
Kiršonis, J. Urbonas ir A. Kve 
daras, viešį pas pp. Urbonus; 
iš Detroito 
Ditkus; $ New Yorko Kazi
mieras Brazauskas (žymus 
sporto meisteris), Albinas Ku 
dirka, Vyt. Sąldaitis, viešėję 
pas inž. Bulotą ir kitus pažįs
tamus Verdune; iš Detroito 
Juozas Olševskis su žmona; iš 
Kirklake Valentinas Benotas 
(kuris ir pasilieka Montrea- 
ly) ; iš Čikagos Kostas Vaičai 
tis, viešėjęs pas p. J. Krikščio 
kaitį; p. Ržvuckas viešėjo pas 
brolį Petrą; pas pp. Tamošaus 
kus viešėjo duktė su šeima.

Iš ekvatorinės Venecuelos 
viešėjo vienuolis kun. Saba
liauskas, kuris pasakojo, kad 
Venecueloje yra apie 2000 lie
tuvių, kurie beveik visi yra pa 
kenčiamai įsikūrę: profesiona
lai gavo darbų savo specialy
bėje be patikrinamųjų egzami
nų ; ūkiuose įsikurti nepasise
kę; paprasti darbininkai men
kai teatlyginami, bet jų Vene 
cuelon tepateko tiktai keli.

Vakar į Montreal} iš Toron
to atvyko atostogų L. op. sol. 

Radzevičiūtė.
PASIKĖSINIMAI
Lamberte 25 m. vyras 
pasigrobęs 3 metų mer- 
ir nešėsi per Victorijos 
bet 8 m. broliukas pakė-

Mieią narę
p. ONĄ MOTUZIENĘ 

jos broliui, 
JONUI VENCKUI

mirus, Jai ir J. Venckaus šeimai reiškia užuojautos
L. Kat. Moterų Dr-jos 

Montrealio skyrius.

LIETUVIŲ EVANGELIKŲ SUVAŽIAVIMAS 
TORONTE

Kunigui A. Trakiui savo kal-
Lutheran Chuich boję iškėlus nūdienius opiuo-

truotis nuo pirmadienio iki 
■ trečiadienio, telefonu UN 6- 
-0880 tarp 6,30 ir 9 vai. vaka
ro, „NL“ redakcijoje, arba 
gūžinėje prie mikrofono.

BUS NEPAPRASTA 
GEGUŽINĖ

Liepos 27 d. Montrealio 
tuviai susilauks nepaprastos 
gegužinės, kuri turės didelę ir 
įvairią programą. Be ko kita, 
bus dovanų paskirstymas, pre
mijos ir tt. Kas tam piknikui 
būtų malonus skirti dovanų, 
prašome jas įteikti : L. Giri- 
niui, Atwater 749, tel.: WE 
0619; A. Matuliui, Edvard ir 
6 Ave, kampas Ville Lasalle, 
tel. TR 8112; K. Andruškevi- 
čiui, tel. TU 5918; W. Kiškiui, 
774 Church, tel. YO 0381; J. 
Parojui, VI 7634, Querbes 
Ave 7204 ir „NL“ redakcijai.

BUS EILĖ VESUVIŲ
Liepos 19 d. tuokiasi Rūta 

Grigaitytė su Petru Silevi- 
čium, o liepos 26 d. — F. Niau 
ra su E. Danisevičiūte. Susi
žiedavo ir Jonas Skardžius su 
Elena Kazlauskaite (neteisin
gai „Liaudies Balsas“ parašė, 
kad jis tuokiasi su angle).

SERGA
Klubo pašalpinės nariai Be

nediktas Šakinskas ir Pranas 
Gyvis, P. Kilkevčius ir P. Ki
sielienė. P. Matusevičius, il
gokai gydęsis, pasveiko ir jau 
apleido ligoninę.

MONTREALY LANKOSI 
DAUG SVEČIŲ

Per paskutines dvi savaites 
Montreal}, piknikus ir „NL.. 
redakciją aplankė labai daug 
svečių iš Amerikos ir kitų Ka
nados vietų: iš Hartfordo Jo 
nas Bučas su žmona, viešėjęs 
pas pusbrolį Joną Rimkų Ver
dune; p. Bajoras viešėjo pas 
brolį p. Bajorą Verdune; iš 
Sudburio Jonas Žiūkas, nu

pirkęs „NL“ šėrą; iŠ Čikagos 
keli kunigai — Čekavičius, Ka 
raleviČius, Narbutas; iš Eston,

ge-

ke-

P.

Albina ir Aldona

PUIKI SKAUČIŲ STOVYKLA.
Taip ir nejutom, kaip pra

bėgo bedirbant, 
besilinksminant, 
10 gražiausių 
dienų ir turėjom 

l Montreal’}.
SKAUTAMS IR 
VILKIUKAMS,

Šį šeštadienį, liepos 
St. Adolphe apylinkėje 
deda Montrealio

Stovykloje, kiuri įvyko rū
pestingoje sktn. I. Lukoševi
čienės globoje, nuo birželio 
mėn. 27 d. iki liepos mėn. 6 d., 
gražioje St. Emile de Mont
calm apylinkėje, stovyklavo 
beveik visas „Neringos“ 
čių tuntas.

Esant puikam orui, 
sesės praleido 10 dienų 
je skautiškoje nuotaikoje.Sykiu 
su skautėmis stovyklavo ir tė
vas Pečkys, kuris-kiekvieną ry ties dienų stovykla. Verdune, 
tą pakeldavo jas dvasioje savo Ville Lasalle ir Ville Emarde 
gražiais pamokslais.

Bendrame lauže lietuvės 
skautės nenusileido sesėm ka
nadietėm savo gražiais pasiro gyvenanteiji — 5431 Lafond 
dymas ir lietuviškais tauti- St. Stovyklon išvykstame šį 
niais šokiais, susilaukdanios šeštadienį, lygiai 9 vai. ryto, 
gaasių katučių. Nors ir nebu Visuomenė yra nuoširdžiai 
vo kvepiančių Lietuvos pušy- kvėčama aplankyti stovyklau- 
nų, bet lietuviška trispalvė 
aukštai plevėsavo, pasakyda- informacija bus paskelbta šė
ma kiekvienam praeiviui, kad 
čia stovyklauja lietuvės skau
tės.

skau-

visos 
tikro

kų

bežaidžiant, 
besimaudant 

stovyklavimo 
grįžti į tvan-

įvyko liepos 4—6 dienomis St. 
Andrews
patalpose. Dalyvavo apie 400 sius lietuvių evangelikų visuo- 
asmenų.
siu iš kitur grupę, sudarė čika simus, suvažiavimas 
giečiai (apie 60 asmenų), taip šiai priėmė šiuos nutarimus ir 
pat dalyvavo atstovai iš Mont rezoliucijas:
realio, Hamiltono, Rodney ir 1) Pasveikinti Lietuvos 
kitur. Evangelikų Liuteronų Bažny-

Laepos mėn. 4 d. įvyko susi- čios Senjorą kun. A. Kelerį ii 
pažinimo vakaras-kavutė, ku- veikėją p. Šlenterį;
rią surengė Toronto Evangeli- 2) Pasveikinti Lietuvos 
kų Jaunimo skyrius. Evangelikų Reformatų Gene-

Liepos 5-toji diena buvo nu ralinį Superintendentą prof, 
matyta, kaip svarbiausia šuva Povilą Jakubėną, gyv. Šveica- 
žiavimo programos diena. Jau rijoje;
9 vai. ryto buvo pradėti pešė- 3) Pasveikinti Lietuvos mi- 
džiai. Trumpą atidarymo kai- nisterį Vašingtone P. Žadei- 

S. P. bą pasakė kun. A. Trakis iš kį;
Čikagos, kuris ir vadovavo vi
sam suvažiavimui. Skaitomi 
gauti sveikinimo raštai iš Lie- 

Liuteronų Bažnyčios 
Senjoro kun. A. Kelerio, gyv. 
Vokietijoje ir Anglijos Lietu
vių Evangelikų Bažnytinės Ta 
rybos Wolverhamptone. Asine 
niškai sveikino lietuvių evang. 
reformatų vardu jų atstovas iš 
Čikagos p. Žigas ir kiti.

Antruoju kalbėjo liet. ev. re 
formatų atstovas kun. P. Di
lys apie Ekumeninę veiklą lie
tuvių evangelikų bažnyčiose, 
jų santykius su kitomis bažny
čiomis ir ateityje kviesdamas 
brolius liuteronus į glaudų 
bendradarbiavimą.

Čikagietis kun. M. Preikšai 
tis davė trumpą apžvalgą Duo 
nelaičio Metų, kuriuos, anot 
prelegento, galima lyginti net 
su Psalmių knyga. Buv. Klai
pėdos Vytauto Didžiojo gim
nazijos direktorius E. Naubu- 
ras kalbėjo apie reformacijos 
paplitimą Mažojoje Lietuvoje, 
jos įtaką jų charakteriui bei 
tautiniam ir kultūriniam gyve 
nimui. Ekonom. dr. Bražaitis 
kalbėjo, daugiau taikydamas 
jaunimui, tema apie profesijos

Didžiausią, atvyku- meninio gyvenimo veiklos klau 
vienbal-

d., tuvos 
prasi-

Tunto 10-
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gyvenantieji skautai ir vilkiu
kai renkasi Aušros Vartų pa
rapijos salėje, o Rosemonte

jančius skautus. Smulkesnė

kančiame laikraštyje.
Psktn. St. Naginionis, 

tuntininkas.

P-lę EDITĄ HORN 
ir

p. VOLDEMARĄ JUOZAPAITį, 
vedybų proga sveikina ir linki šviesios ateities

Birutė Markevičiūtė 
Stasys Baltauskas, 
Rūta Sližaitytė ir 
Juozas Parojus.

ir

»
4

4) Pasiųsti protesto raštą 
Jungtinėms Tautoms dėl So
vietų Lietuvoje vykdomojo ge 
nocido;

5) Pareikšti protestą Vy
riausiai Liet. Skautų valdybai 
dėl lietuvių evangelikų kunigo 
kaip, Dvasios Vado, nepakvie- 
timo į vyriausią lietuviu skau
tų valdybą.

6) Sekančiam suvažiavimui 
ruošti išrinkti komitetą iš šių 
asmenų: Montrealio atstovas 
p. O. Lingaitytė, Toronto inž. 
J. Preikšaitis, Hamiltono p. 
Mileraitis, Čikagos kun. A. 
Trakis ir Vilis Vėlius ir iš ev. 
reformatų kun. P. Dilys.

Po trumpos pertraukos bu
vo meninė dalis. Čikagiete p. 
Preikšaitienė solo pagiedojo 
giesmių taip pat Čikagos Ev. 
Liuteronų bažnyčios choras, va 
dovaujamas P. Lacyčio giedo
jo giesmes. Dar trumpa kun. 
Trakio alba ir dienos progra
ma užbaigiama Tautos Himnu.

Jaunieji suvažiavimo daly
viai išvyko į šokius*ta proga 
suruoštus UNF salėje, liku
siems Dr. Anysas skaitė pas
kaita apie VLIKo, Diplomat!- 

pasirinkimą, stipriau akcentuo lr Mažosios Lietuvos
damas praktiškųjų - techniš- ‘ x........"
kūjų mokslų reikšmę. Vėliau 
įvykusiose diskusijose, kun. 
Trakis vykusiai oponavo, iš
keldamas dvasinį lietuvių bū
dą bei pašaukimo reikšmę.

Antroji suvažiavimo progra 
mos dalis pradedama kun. A. 
Trakio lietuvių evangelikų gy
venimo apžvalga tremty Vo
kietijoje ir dabar emigracijo
je, pasidžiaugiant nuveiktais 
darbais itr nurodant kliūtis ir 
nesklandumus.

Lietuvių Evangelikų Susivie 
nijimo Toronto valdybos pirm, 
inž. J. Preikšaitis Susivieniji
mo vardu padėkojo suvažiavi
mo dalyviams, kviesdamas įr 
kitas kolonijas pasekti Toron- žiavimo dalyviams, 
to pavyzdžiu dėl susiorganiza svečiams iš Čikagos, 
vimo, nes tik organizuoti bū- teko atlikti tikrai nemaža ke- 
dami geriau galėsime atlikti pa lionė. Torontiškiai tikisi, kad 
reigas tiek evangeliškame dar- sekantis suvažiavimas vėl 
be, tiek Tėvynės ir tautos ge- įvyks Toronte Ir taria: Iki pa
rovei. simatymo! Torontiškis.

PP. BULOTAI SUSILAUKĖ 
šeimos prieauglio — liepos 8 
dieną p. Bulotienė pagimdė 
ketvirtą sūnų. Sveikatos 
vams ir sūnui gražiai augti!

DVI OPERACIJOS.
P. Gašlūnui padaryta akių 

operacija, o 
cistoma.

PP. 
persikėlė į 
Bloomfield, 

MOTERŲ ŽINIAI.
Pranešama visų moterų ži

niai, kad p. Birutės Dodonai- 
tės Lietuviška moterų kirpyk
la, esanti 2521 Centre St., pa
keitė telefoną, naujas telefo
nas yra: FItzroy 3292.

MONTREALIEČIŲ EKS
KURSIJA J TORONTO. 
Būreliais ir pavieniai Mont

realio evangeliškasis jauni
mas, įvairiomis susisiekimo

DIDELĖ NELAIMĖ.
Liepos 6 d., beatostogau

jant savame vasarnamy, kai
mynas pradėjo šaudyti iš šau
tuvo. Vienai kulkai pataikius 
į p. Mačionio automobilį, Vac 
lovas Šipelis atsikėlė įspėti kai
myną, kad jis nešaudytų, nes 
gali atsitikti nelaimė dėl tokio 
neatsargaus šaudymo. Bet vos 
jam atsikėlus, šūvis pataikė 
stačiai p. Šipeliui į akį. Ne
laimingas vietoje sukrito. Li
goninėje paaiškėjo, kad kulka 
nukirto akies nervą ir pasiliko 
akies srity. P. Šipelis liko be 
vienos akies ir dar neaišku, ar 
nereikės operuoti kulkos iš
ėmimą. Didelė nelaimė pp. Ši-

tė-

p. Otto operuota

GRAŽIAI 
savo namus 743
Park Extension,

St. 
buvo 
gaitę 
tiltą, 
lė triukšmą ir policiją pasikė-
sintoją sulaikė.

Šv. Jono eisenos metu tū
las Y. Dube kiaušiniais apmė
tė miesto majorą Camil. Hou 
de. Pasikėsintojas suimtas, bet pelius baisiai sukrėtė ir prida- 
paleistas už 1.000 dol. užstatą, rė jiems didelių nuostolių ir 

nemalonumų. Dėl įvykio ke
liama byla.

TIK KĄ NENUSKENDO
Liepos 14 d. Ville Lasalle

Šv. Lauryno upės maudynėse priemonėmis, praėjusį savait- 
mirė Jonas Makauskas, sulau Jurgis Petraškevičius buvo pa galį skubėjo Toronto link, kur 
kęs 68 m.

GRAŽIOS SUTUOKTUVĖS
Liepos 12 d. evangelikų baž

nyčioje susituokė Edita Horn 
su Voldemaru Juozapaičiu, 
abu mažlietuviai. Povestuvi
nėse vaišėse, kurias suruošė p. žvejų valtis, taip pat nepajė- 
Juozapaičiai, dalyvavo apie 50 gusi kovoti su srove. Vos ne 
asmenų, kurių tarpe net iš Či- vos p. Petraškevičius buvo iš- 
kagos Arturas Horn ir p. Pu- gelbėtas, bet, srovės aplamdy- 
puts. Jaunavedžiai gavo daug tas ir sužeistas, jis buvo nuga- 
dovanų, sveikinimų ir gražių 
linkėjimų.

Vytautas Šlekys susituokė 
su Zofija Adomaityte.

PADĖKA.
Aš tariu širdingai ačiū už 

man suruoštą „surprise Sho
wer party“. Širdingai ačiū už 
gražias ir vertingas dovanas.

Ačiū sesutei A. Gudienei, te 
tai Barzdėnienei ir būsimoms 
pamergėms. Ir širdingai ačiū 
visoms prisidėjusioms vieš- - 
nioms, prie šios gražios skait- (

VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

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

Teirautis pas M. Šukį, TR 
0141, Montreal.
rjrrmrinrirrtnnrB^^
PARDUODAMAS 4abai pri
einama kaina Poolrom'is (4 
stalai). Yra daug vietos res
toranui bei kirpyklai. Teirau- 

■ tis po 6 vai. vak., telef.: 
TU 00/4. 27-9.

PROGA! Parduodamas geras 
automobilis, pilnoj tvarkoj už 
350 dol. su leidimu 1952 m. 
Savininkas išvyksta ir yra pri
verstas parduoti. Naudokitės 
proga! 378-—7 Ave., Ville 
, Lasalle. Šaukti: EL 0040, 

neatsiliepus: TR 7826 
„George“.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
su visais patogumais. Vedu
sių porai, arba vienam asme

niui : 687 Marmier Avė, 
Montreal, South. (Langueuil).

IŠNUOMOJAMAS kambarys
vienam ar dviem asmenim, ga- lingos „Suprise Shower par- / 
Įima su miastu ir be maisto: ty‘. Širdingai ačiū. _ į

684 Riverview, Verdun. Gina Jakšys. J

JONAS VENCKUS
iš Allard Ave, Ville Emarde, 
mirė liepos 13 d. ir laidojamas 
liepos- 17 d. per Šv. Kazimie
ro bažnyčią. Birželio 25 d.

gautas stiprios srovės ir neša- vyko Amerikos ir Kanados be
rnas per krioklius. Jau už už- tuvių evangelikų su-mas, pir- 
tvarinės salos, jam pasisekė masis šios rūšies įvykis šia- 
įsikybti į uolą vidury upės, kur me kontinente. Ten salėse, 
kovodamas dėl gyvybės, jis iš- knibždėjo pilna žvalaus jauni- 
silaikė apie pusvalandį, ligi vai 
gaiš negalais prie jo priartėjo

mo, kuris turėjo progos išklau 
syti daug paskaitų, skaitytų 
žymių, prelegentų, skaitytų 
naudingomis temomis ir akty
viai dalyvauti diskusijose. Ypa 
tingai svečiai buvo patenkinti 
gerai organizuota, beveik mi
nutės tikslumu paruošta, pro
grama, davusia progos per pa-

bentas į ligoninę, kur jam bu
vo aptvarstytos uolų padary
tos žaizdos. Deja, Ville La- lyginti gana trumpą laiką pa- 
salle savivaldybė nepasirūpi- matyti ir Toronto miestą ir tt. 
na, kad maudynėse būtų bet Tai buvo tikrai puiku, 
kokia apsauga. Montrealietė.

391 ST. CATHARINE ST. W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara
tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmeny 

Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 

lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien.
TEL.: LA 8621.

teisinius santykius.
Liepos 6 d. 8.45 vai. St. 

Andrews Lutheran Church įvy 
ko užbaigiamoji suvažiavimo 
dalis — pamaldos su komuni
ja, kurias celebravo trys ku
nigai: kun. A. Trakis, kun. P. 
Dilys ir kun. M. Preikšaitis. 
Po pamaldų dalis svečių išvy
ko namo, kiti, kartu ąu toron
tiškiais, dalyvavo ekskursijo
je į Niagaros krioklį.

Suvažiavimas praėjo darnio
je nuotaikoje, buvo užmegzti 
glaudesni ryšiai tarp įvairių 
kolonijų, nustatyti veikimo šie 
kiai ir tenka tikėtis, kad sekan 
tis suvažiavimas bus dar gau- 
singesnis. Ačiū visiems suva- 

ypatingai 
kuriems

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

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO.

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 MOŠŲ BIURUI.

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