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Popiežius užtaria Rusijos tautas

RU

VLIKe NIEKO NAUJA
Oro paštu iš Vokietijos.

Kai rašau šį laišką, kad lai
ku jį gautumėt, iš Paryžiaus 
žinių dar neturiu. Jau liepos 
23 d., bet derybos ten dąr 
vyksta. Kaip jau žinoma, Vii 
kas ten pasiuntė sav delegaci
ją, o iš Diplomatų pusės daly 
vauja p. Lozoraitis, p. Balu
tis ir p. Bačkis. Primintina, 
kad jie pasiūlė tartis dėl prak 
tiško bendradarbiavimo ir ne
liesti jokių principinių kausi
mų, dėl kurių jau /eko kalbė
tis, bet susikalbėti pasirodė ne 
įmanoma. Kaip derybos vyks 
ta, dar neteko patirti.

Čia kalbama, kad prof. K 
Žalkauskas ;įiu sudaręs Vyk
domąją Tarybą, kurion įėję • 
pirm. K. Žalkauskas, užsienių 
reikalams E. Turauskas ir ML 
T 'P. Brakas. Tačiau čia stip
riai kalbama, kad prof. K. Žal 
kauskas į Europą nevyks lig- 
tol, kol jis gaus Vhko pas.tikė 
jimą. O pasitikėjimui gauti 
reikia Vliko posėdžio, kuris ne 
gali susirinkti anksčiau, negu 
Paryžiuje pasibaigs pasitari
mai ir visi Vliko nariai sugrįš 
į Pfullingeną.

Bet čia vėl kyla klausima^, 
jeigu Paryžiuje bus susitarta, 
tai bus susitarta ir dėl užsienių 
reikalų tarnybos, kurioje E. 
Turauskas tokiu atveju nega
lėsiąs pasilikti. Todėl p. Žal- 
kausko sudarytoji VT galėtų 
prisistatyti Vilkui tiktai tokiu 
atveju, jeigu Paryžiuje nebū
tų susitarta.

Ir šiuo atveju, kiek girdėti 
Vliko aplinkumoje, esąs klau
simas, a? bus surinkti 7 reika
lingieji baisai, nes ir dvi KD 
grupės nenorinčios savo atsto
vo. . . Tat ir klausimų klausi
mas, kas bus? (lilj).

sas santkių detales: Kašmi- 
ras panaikina maharadžas ir jc 
parlamentas renka 5 metams 
galvą. Indijos laisvės taikomos 
ir Kašmirui ir tt.

MASKVA VYSTO PROPA
GANDĄ PRIEŠ AMERIKĄ.

Erenburgas parašė antiame 
rikinį romaną, kažkas Maskvo

riaus stažą ir realaus proto juodieji žmonės baltųjų įstai- 
žmogumi. Stevensonas išrin- goję netvarkos nepadarė, to- 
kimą priėmė giliu susijaudini- dėl jie ir negali būti pakaitin- 
nimu ir šventraščio žodžiais: ti. Žmoniškas teisėjas, palai- 
„Meldžiau Dievą, kad jis nuto- kydamas juoduosius žmones,ra 
lintų šią taurę, bet jei jau taip do išeitį — negrų nepakaitmo. 
skirta, priimu ją su viltimi, O tas jau kelia vilčių, kad juo 
kad Dievas padės man. . .“
KOVOJE UŽ ŽMONIŠKAS

TEISES
vieną moralinį barą laimėjo 
Pietų Afrikos negrai. Kaip ži
noma, Pietų Afrikos pirminiu 
kas Melanas, laimėjęs parla
mente daugumą, įvedė negrus 
varžančių įstatymų, kuriais neg 
rus atribojo nuo baltųjų, šiuos 
statydamas į privilegijuotą pa
dėtį. Be ko kita, net pašto įs
taigą padalino negrams ir bal
tiesiems skyrium. Tačiau neg 
rai tam priešingi.
grupė, pasiržusi neklausyt šių statymas, ginti darbo žmonių 
įstatymų, lankėsi baltųjų pas- teises ir laisvę, kurios neturi 

Už tai administracija juos nei Stalino, nei Franko dikta- 
Ta- turų pavergtieji žmonės.

Minėtinas įvykis yra

dieji garės laimėti ir kitas ko
vas už žmoniškas teises.

Šios rūšies kovoje, kovoje 
už tikrą demokratiją, jautri 
yra darbininkija. Štai Tarp
tautinė
KRIKŠČIONIŲ DARBININ
KŲ SĄJUNGĄ NEPRIĖMĖ

ISPANIJOS
darbininkų organizacijų, nes 
jos nėra laisvos darbininkų or
ganizacijos, bet valdžios sada- 
rytos. Tai ne kokių nors poli
tikuojančių valdžių, bet pačių 

Viena jų darbininku organizacijos nusi-

Praėjusią savaitę žmonijos 
istorijoje tenka laikti ne eili
ne, bet pasižymėjusia tūlais is 
torinės reikšmės įvykiais.

Vienas reikšmingiausių pra
ėjusios savaitės įvykių yra 
POPIEŽIAUS LAIŠKAS

SIJOS TAUTOMS.
Popiežiaus laiške, beje, mi

nimos ir Rusijos pavergtos ki
tos tautos, bet svarbiausis krei
pinys yra adresuotas visoms 
Rusijoms tautoms.

Liepos 23 dieną Popiežius 
kreipėsi į Rusijos tautas, visų 
pirma primindamas, kad jo 
pirmtakas už Rusijos tautas 
yra paskyręs tai intencijai 
skirtą maldą. Jis pats gi sako, 
jog „Mes meldžiame Dievą, 
kad jis suteiktų rusų tautoms 
laisvę ir gerbūvį. Mes pasisa
kome už religijos laisvę ir prieš 
klaidinimus“, — sakoma 
piežiaus laiške Rusijos 
toms. Nors Rusijos tautos 
gumoje ne katalikiškos, 
Popiežius savo laišką skiria vi 
soms joms lygiai, nė vienos ne 
išskirdamas. Labai atsargiai 
ir palyginti švelniai, bet aiš
kiai, Popiežius smerkia komu
nistinį — bedievinį Rusijos re 
žimą, kuris varžo sąžinės lais
vę ir kuria nežmoniškas sąly
gas.

Šis Popiežiaus kreipimasis į 
Rusijos ir jos pavergtas tau
tas plačiai nuskambėjo per vi
so pasaulio 
Bet Maskva 
jai, žinoma, 
akin.

Savotiška 
bėjo per pasaulį Egipto Įvy
kiai. Egipto generolas Moha
med Naguib Bey padarė poli
tinį perversmą ir
IŠ EGIPTO SOSTO PAŠALI 

NO KARALIŲ FARUKĄ.
Karaliaus vietoje palieka

mas jo mažametis sūnus, kurį 
pavaduos protektoratas, fakti- 
nai — gen. Naguib.

Beje, šis paskelbė, kad Egip 
to piliečiams gražins pilietines 
teises, „apvalys valdžią nuo 
parsidavėlių ir supuvėlių", bet 
tuo tarpu įvestas karo stovis Ir 
piliečių laisvės suvaržytos.

Gen. Naguib perversmui pa 
sinaudojo naujos sudarymu vai 
džios, kuri dar nebuvo spėjusi 
įsistiprinti.

Rimtas dalykas praėjusios 
savaitės bėgyje buvo
AMERIKOS DEMOKRATŲ 
KONVENCIJA ČIKAGOJE, 
kuri po didelių ginčų ir varžy
bų išrinko 
prezidentus, 
gandai, kad 
ti parinktas 
senhoveriu.
didatu į JAV prezidentus yra 
išrinktas Illinois valstybės gu
bernatorius Adlai Stevenson, o 
kandidatu į viceprezidentus 
pietų atstovas senatorius John pos mėn. 17 d. ALTAS įteikė silvanijos gubernatorius J. S. 
Sparkman. demokratų ir respublikonų par Pine, specialiai atvykęs. At-

Renkant kandidatą į piezi- tijų komitetams pareiškimą, vykęs iš Cleveland© Jaunimo 
dentus, pačiu dramatiškiausiu kuriame reikalaujama, užakcen Teatras „Rūta“ šioje šventėje 
momentu prezidentas Trumą- tuoti partijų platformose Lie- suvaidino M. Venslausko pa
nas padavė savo turėtą pusę tuvos Latvijos ir Estijos valsty rašytą 5-kių veiksmų pasakiš- 
balso už Adlai Stevensoną ir bių atstatymą, panaudojant ką veikalą „Burtininko pinklė 
tas jau žymia dalimi nulėmė jo galimas priemones iš tenai grei

Tiesa saaknt, jau čiau pašalinti bolševikus įsibro 
galima buvo spėti, vėlius. Demokratų platformos 

kandidatu į prezidentus komitetui ALTas įteikė dar vie 
demokratai išrinks A. Steven- ną raštą, raginantį dėti pastan 
šoną. Jis labai spyrėsi renka- gas greičiau ratifikuoti Geno
mas ir kandidatūros nestatė, cido konvenciją. Šitą ALTo 
bet, kaip drausmingas partijos pasiūlymą demokratų komite- 
narys, negalėjo atsisakyti, kai tas įtraukė į partijos platformą 
daugumas už jį pasisakė.

Adlai Stevenson yra laiko
mas stipria asmenybe, didelio 
patyrimo vyru, turinčiu nema
žą valstybinio administrate-

laimėjimą, 
iš anksto
kad

Po- 
tau- 
dau 
net

radiją ir spaudą, 
dar tyli, nors tas 
dūrė, kaip rakštis

sensacija nuskaro

kandidatus į JĄ.V 
Nepasitvirtino

Trumanas gali bū 
konkuruoti su Ei- 

Demokratų kan-

te.
patraukė atsakomybėn.
čiau teisėjas išnešė sprendimą:

AMERIKOS NAUJIENOS
PASIBAIGĖ PLIENO PRAMONĖS DARBININKŲ 

STREIKAS.
Amerikos politinių partijų pro 
gramas. Viena ir kita pati jos 
užtikrina, kad Lietuva ir jos 
kaimynės kitos Baltijos valsty
bės b».s atstatytos kaip suvere 
nines valstybės.

„NEPRIKLAUSOMA LIE
TUVA“ MARGUČIO RADI

JO BANGOSE.
Populiariausias ir vienas tur 

tingiausių lietuvių radijo valan

Prezidento Trumano ultima 
tyviu įsikišimu prieš plieno 
kompanijas, Baltuosiuose Kū
muose įvyko derybos, kuriose 
plieno pramoninikai ir CIO 
plieno darbininkų unija susita 
rė. Užtrukęs 53 dienas strei
kas, liepos mėn. 24 d. pasibai
gė. Laimėtojais išėjo streika
vę darbininkai. Jiems pakeltas

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
JAV PLIENO STREIKO 

BAIGIMAS TARPININKAU
JANT PREZIDENTUI
Trumanas į Baltuosius Rū

mus pasišaukė darbininkų ir 
Plieno pramonės atstovus ir šie 
susitarė: 16 et. priedo už dar
bo valandą, 6 .apmokame,; me
tinės šventės ir dvigubas atiy- je sukombinavo antiamerikoni 
ginimas, jeigu kas dirbs, 3 sa nę operetę, o Rusijos valdžia 
vaitės apmokami! atostogų po isieido prieš Ameriką nukreip 
15 tarnybos metų, 6 et. daugiau tus plakatus, kuriuose vaizcluo 
už darbą popietinėje ir 9 et. jama, kaip JAV lėktuvai ata- 
daugiau už valandą naktinėje kuoja rusų lėktuvus.. . Kaip 
pamainoje. žinoma, viskas yra atvirkščiai:

Kovoje už tautų teises, reikš Baltijos jūroje, ties Korėja ir 
mingas įvykis yra
PORTO RIKO SALOS LAIS

VĖS KONSTITUCIJA, 
kuri salos gyventojams sutei
kia laisvę valdytis bei tvarky
tis JAV tautų bendruomenėj. 
Porto Riko konstitucija priim
ta visuotinių tautos balsavimų 
būdu ir įsigaliojo 1952 m. lie
pos 25 dieną. O

TUNISAS VEDA KOVAS 
UŽ LAISVĘ

Tuniso nacionalistai siekia 
visiško savarankiškumo, o tuo 
tarpu Prancūzija turi protek
toratą. Tiesa, Prancūzija da
bar pasiūlė Tunisui reformas, 
bet esą jos tunisiečių nepaten
kinančios, — dėl to vyksta to
limesnė kova už Tuniso laisvę. 
KAŠMIRAS APSISPRENDĖ 

DĖTIS SU INDIJA.
Byla, kuria veda JTO, dar

nebaigta, bet Kašmiras susita naują jėgą — apie 30.000 nau 
rė susidėti su Indija, su kuria jų karių. Komunistai žmonių 
sudaryta sutartis, aptarianti vi nesigaili.

tt. rusų lėktuvai numuSv Ame 
rikos lėktuvus. Dėl šių plaka 
tų Rusijai įteikti protestai ir 
demokratinių valstybių atsto
vai Maskvoje, protestuodami 
atsisakė dalyvauti Sovietų avia 
cijos šventėje.

Tuo tarpu Maskva džiūgau 
ja

ATIDARIUS VOLGOS_— 
DONO KANALĄ,

kuriuo plaukia laivai. Maskva 
giriasi, kad tai rekordišku grei 
čiu iškastas kanalas, kas esą ga 
Įima tiktai sovietinėje santvar
koje. Nesakoma, kad tai yra 
vergų darbo vaisius ir nesako
ma, kiek ten sovietinių vergų 
yra mirę, tą kanalą bekasam.
KORĖJOJE NIEKO NAUJA, 
nes dideli lietūs trukdo opera
cijas. Veikia daugiau aviacija. 
Komunistai į rytinį frantą metė

landą, išmokamas nuo š. m. ko
vo mėn. 1 d. Darbininkai gavo dėlių rengėjas Margutis Cika- 
ir dar visdTnų lengvatų, kurios goję, šeštadieninėse prograir.o- 
paaiškės pasirašius sutartį, se turi įsivedęs ir lietuvių 
Plieno kompanijos taipgi nie- spaudos apžvalgos sknų. Pas
ko nepralošė nes joms leista pa kutiniuose dviejuose šeštadie- 
kelti plieno kaina tonai iki 5,50 niuose per radiją buvo perskai- 
dol. Dėl plieno streiko skau- tyti aktualesnieji straipsniai iš 
džiai nukentėjo visas kraštas, „Nepriklausomos Lietuvos“, 
kuris nustojo kelis milionus 
plieno tonų, kurio bendra ver
tė siekia per penkiasdešimt mi 
lionų dolerių. Ryšium su plie
no pramonės streiku negauda- 
mos žaliavų darbus turėjo su
stabdyti ir kitos gamybinius ry 
sius turinčios industrijos ša
kos. Bedarbių skaičius buvo 
pasiekęs net du milionus. Šiuo 
metu plieno gamyklų vartai jau 
atidaryti. Palaipsniui užkuria 
mos krosnys. Pamaž ;u užver 
da darbas, kuris pilną gamy
bos tempą išvystys tik apie rug 
pjūčio mė». 10 d.

SVARBŪS IR SVEIKINTI
NI ALTo ŽYGIAI.

Amerikos Lietuvių Taryba 
gyvai ir energingai budi Lie
tuvos išlaisvinimo sargyboje. 
Nepraleidžia nė vienos progos, vai 30-ties metų Nepriklauso- 
kur tik yra galima iškelti Lie mybės pripažinimo minėjimas, 
tuvos išlaisvinimo reikalą. Lie- Kalbėjo Adv. A. Olis ir Pen-

PA VERGTOJE L1EI TVOJĘ
VIEŠA KOMUNISTŲ IŠPAŽINTIS

„Tribūnoje — rašytojas J. 
Baltušis. ,,VKP(b) Centru Ko 
miteto nutarimų ideologiniais 
klausimais ir vadovaudamiesi 
Lietuvos KP (b ) Centro Komi 
teto nurodymais, Tarybų Lie
tuvos rašytojai sukūrė apie 
20 naujų pjesių, kurios buvo 
pastatytos respublikos teatrų 
scenoje, eilę trumpų dramos 
kūrinių meninei saviveiklai. Bū 
simąjai lietuvių literatūros me
no dekadai raštojas A. Gri
cius kuria pjesę apie inteligen
tiją „Mūstj rajone“. Rašytojas 
Juozas Paukštelis rašo pjesę 
kolūkine tematika.

„Bet visa tai nepatenkina 
darbo žmonių vis augančių po 
reikių. Nuo 1950 metų respub 
likos teatrai nepastatė nė vie
nos originalios pjesės aktualia 
tema.

„Vilniaus Valstybinio uni
versiteto rektorius piįof. J. Bu 
čas: Vykdydami VKP(b) CK 
nutarimus ideologiniais klausi
mais, pertvarkydami savo dar 
bą draugo J. V. Stalino genia 
lauš veikalo kalbos mokslo klau 
simais šviesoje, Vilniaus Vals
tybinio universiteto profesoriai 
ir dėstytojai pasiekė tam tik
rus laimėjimus. Per pastaruu-

mą .
LTSR Mokslų akademijos Ii 

teratūros instituto direktorius 
Instituto

Margutis sekmadieninėse 
prograrribse duodavo nepapras 
tai rūpestingai paruoštus p. 
Vyt. Kąsniūno reportažus iš 
gražiosios Nemuno šalies. Va 
saros laiku ketvirtadieni!; ir 
sekmadieniti programose Mar
gutis duoda vaikų valandėlę, 
kuiai vadovauja Čikagos lietu
vių mokytojų s-gos pirm. p. J. 
Tamulevičius, duodas rinktines 
pasakas. Margutis savo tradi 
cinėje vasaros šventėje - pik
nike, kuris įvyko liepos mėn. 
20 d. Čikagoje Riverview par
ke, įteikė laimėjusiems vaiku
čiams radijo valandėlių kiaušy- kurio pagalba jie stengiasi nu- dakcijos atsakingasis sekr. V. 
tojams dovanėles, kurias pa- ginkluoti pasaulio tautas die- Rudaitis pabrėžė, jog šis laik- 
skyrė pats Margutis ir mūsų ologiškai, kad palengvintų sau 
kilnaširdžiai tautiečiai. Mar
gučio vasaros šventėje buvo 
pravestas ir Amerikos Lietu-

„Tiesa“ rašo: „Birželio 2—4 nės ideologijos likučių pasileis 
dd. įvyko Vilniaus miesto in te kimais, o respublikos Švietime 
ligentijos pasitarimas. Pasita- ministerija nepakankamai pa
rimo darbe dalyvavo mokslo ir deda mums pašalinti šį trūku- 
meno veikėjai, rašytojai, aukš
tųjų mokyklų profesoriai ir dės 
tytojai, viduriniu mokyklų mo
kytojai, gydytojai inžinieriai, prof. K. Korsakas: 
ministerijų, leidyklų darbuote darbe esama esminių trūkumų, 
jai — iš viso daugiau kaip 600 Jis dar nesuteikė 
žmonių.

„Pranešimą apie inteligenti 
jos uždavinius padarė Lietu
vos KP(b) CK sekr. A. Snieč
kus:“ „Vystydami tarybinį pa 
triotizmą, mes turime griežtai 
kovoti su bet kuriais buržuazi
nės ideologijos pasireiškimais. 
Tai įpareigoja stiprinti kovą 
prieš Amerikos imperialistų 
skleidžiamą kosmopolitizmą,

pagrindinių 
mokslinių darbuotojų jėgų įvyk 
ciyti pagrindiniams uždavi
niams. . .

„Vilniaus rusų dramos teat
ro vyriausias režisierius J. Mar 
kova: „Tačiau per praėjusį se
zoną teatras nepastatė nė vie
nos pjesės šiuolaikine tarybine 
tema, o taip pat iš Tarybų Lie 
tuvos gyvenimo.

„Literatūra ir menas“ rė

ir Čikagoje partijos konventas 
patvirtino.

ALTo iniciatyva ir pastan
gomis Neprikl. Lietuvos atsta 
tymas yra įtrauktas į abiejų

naujo karo kurstymą.“
„Lietuvių kalbos instituto už 

davinys, remiantis marksisti- 
ne-leninine metodologija ir vi
sų pirma genialiais draugo Sta
lino kūriniais kalbos mokslo 
klausimais, — paruošti moksli
nę lietuvių kalbos gramatiką.

„Jaunų inteligentijos kadrų 
paruošimo darbe uždavinys 
skiepyti mokiniams materialis
tinę pasaulėžiūrą, aukštus ta
rybinio patriotizmo idealus, 
meilę ir atsidavimą Lenino-Sta 
lino partijai.

Vilniaus Valstybinio peda
goginio instituto direktorius

— Helsinkyje futbolo rung M. Ročka: „Tačiau, reikia pa- 
tynėse Vengrija nugalėjo Šve- sakyti, kad mes mažai rūpino- 
diją 6 :0. mės moksliniu darbu, susijusiu

su lietuvių tautos literatūrinio
PASKUTINĘ VALANDĄ palikimo įvertinimu genialių- 

gauta žinių, kad Paryžiuje ne- jų draugo Stalino nurodymui 
siseka. * kalbos mokslo klausimais švie

VLIKas projektuojamas per soje, nepakankamai kovojome 
kelti Amerikon. su buržuazinės - nacionahsti- bu Lietuvos istorijos kursą.

se“. Režisavo p. P. Maželis. 
Publikos dalyvavo apie penkio 
iika tūkstančių.

J. Janulaitis.

raštis teisingai kritikuojamas 
už tai, jog jis blogai nušviečia 
literatūrinio palikimo klausi
mus, ne visada laiku ir kvalifi 
kuotai atsiliepia į svarbiausius 
įvykius, ne laiku įvertina nau
jas rašytojų knygas, 
senoji rašytojų karta, 
literatai beveik nieko 
rė laikrščiui pagerinti.

„Tribūnoje — prof. T. Iva- sius kelerius metus profesoriai 
nauskas. Jis pripažino, kad dar ir dėstytojai žymiai pakėlė sa- 
maža tėra padaryta ruošiant 
jaunuosius biologų kadrus.

„LTSR Mokslų Akademijos 
viceprezidentas prof. J. žiugž 
da kalbėjo apie uždavinius, iš
kilusius mokslo darbuotojams, 
ypatingai istorijos mokslinio 
instituto bendradarbiams lietu 
vių tautos kultūrinio palikimo 
marksistinio tyrimo srityje. Jis 
pripažino, kad institutas ilg
šio! dar neįstengė mobilizuoti 
visų istorikų išspręsti svar
biam uždaviniui: paruošti Tary

Iki šiol 
prityrę 

nepada-

vo idėjinį politinį lygį. 35 dės 
tytojai gavo laipsnį, trys moks 
lininkai darbuotojai apgynė 
daktaro disertacijas. Dabar 
universitete yra 38 aspirantai. 
Šiais metais aspirantūron pri
imta dar 40 žmogių. Šioje sii 
tyje universitetui didelę pagal
bą teikia Maskvos ir Lenmgra 
do universitetai, kurie ruošia 
nemaža lietuvių aspirantų. 
Moksliniam ir dėstymo darbui 
vis iškeliama daugiau jaunų 
kadrų. Pokariniais metais uni 
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Krašto Tarybos 
rinkimams praėjus

Įdomu panagrinėti KLE tikslas yra apjungti visus lie- 
Krašto Tarybos rinkimų duo- tuvius į vieną bendrą organiza 
menis — dabarčiai ir ateičiai, ciją patiems bendriesiems — 
Tiesa, šitie duomenys, deja, nė didiesiems — tautos tikslams, 
ra pilni, bet jie galėtų pavaiz Tai viena. Antras nepaprastai 
duoti Kanados lietuvius. svarbus uždavinys — išlaikyti

Visų pirma panaudotoji rin- lietuvybę. Trečias — visoke- 
kimų sistema nėra geriausia, riopas lietuvių progresas, vi
jau pasirenkant balsavimo bū- sose gyvenimo srityse. Tai yra 
dą, buvo kilusių labai didelių 
nuomonių skirtumų. Kanados 
Lietuvių Centro Tarybos ats
tovai KLB-LOKe buvo už to
kius rinkimus, kurie būtų gali
mai demokratiškiausi ir teisin
giausi; kad juose galėtų daly- šį klausimą plačiai ir giliai pa 
vauti juo didesnis Kanadoje gy 
venančių lietuvių skaičius. Ka 
nados Lietuvių Sąjungos atsto 
vai pasiakė už ribotus rinki
mus; jie tokie ir išėjo.

Labai netobulas buvo turin
čių teisę balsuoti surašymas. 
Ypač jis buvo netobulas Mont pagalvoti ir apie rinkimines sis 
realy. Ir KLB centriniam LO temos tobulumą, o šia prasme 
Kui nepasiekė Montrealio ir KLB krašto statuto paruo- 
ALOKą išjudinti, kad didžiau Šimą. Tai yra labai rimti klau 
šia Kanados lietuvių koloni- simai, kuriuos reikia šaltai vi
ja bent kiek rimčiau galėtų pa- sapusiškai išsiaiškinti, 
sirodyti, savo skaičiumi. Dide ' „
lis daugumas rinkimuose visai nys verta pastebėti rinkimų re- mylios atstume, 
nedalyvavo. Todėl tenka kons zultatuose: į Krašto 
tatuoti, kad pirmosios Krašto yra įėję net keli kunigai. Tai siekti trilype alėja. 
Tarybos rinkimų paruošimas, ne pagal kanadišką „stilą“. Ka- liuksusinis viešbutis pasauli- 
nors tęsėsi gana ilgai ir nors nadoje, ypač Quobeco provin- nio masto, kuris turi lauke ir

Pažinkime Kanadą ŽDANOVAS JAU PAEALTIJO
.VALSTYBINIS PARKAS BANFF, RKAš 1OVAIZDŽIŲ g Meissneris, duodamas sąs tik noras derybas nuviikin 

STEBUKLAS VAKARUOSE spaudoj Ždanovo vaizdą, ypač ti ir galiausiai pridaryti nesėk-
Kanada turi daug valstybi- pėdų gylio. Tokios vietoves nusakydamas jo politinę veik- mingas. Galop Ždanovas pasta 

nių ir provincinių parkų savo kaip Mount Temple, Valley of ‘lą, kiek ji apima užsienius tė klausimą, ar kas klausė Lie 
piliečių naudojimui. Vienas iš 
žymiausių yra Banff National 
Park, Albertoje.

Gamta pripildė Banff Natio 
nal Park išdidžiomis viršūnė
mis, miškuotais slėniais, upė
mis, ledynais, pievom ir lauki- žvėrių šventovė, tai jų turima 
nėmis gėlėmis, ežerais, kriok- nepaprastai daug. Bighorn 
liais, tarpekliais, karštais mi- avis ir kalnų ožka, mula.,, ei 
neraliniais šaltiniais ir kalnų nias, juodoji ir grizzly meška, 
žvėrimis. Be to dar turima ge briedis ir kengūras keliauja po 
ro plento, gelžkelio ir oro susi miškus ir kalnyne. Kai tais 
siekimą, nepaprastai daug pa- ištisos Bighorn avių bandos pa 
togių apsistojimo vietų ir be- sinaudoja parko plentu ir meš- 
veik kiekvieną sugalvojamą kos vaikštinėja golfo aikštėje, 
poilsio meto užsiėmimo rūšį. 
Užtat nėra ko stebėtis, kad ši 
ta Rocky kalnyno žaidimo 
aikštė yra žinoma visame pa
saulyje.

Banff'o miestas, kuris maž
daug vienos mylės aukštume, 
yra slėnyje, kur

Ten Peaks, Moraine Lake, La '(„Osteurope“ Nr. 2-52), pažy tuvą ir Olandiją, ar jos norėju- 
kes ir the Cloud ir the Plain mi, kad pirmieji jo tos rūšies sios D. Britanijos ir Lenkijos 
of six 
keliais 
takais.

Kadangi parkas yra laukinių

Glaciers yra sujungtos užs. politikoj pasirodymai pra- garantijų', 
arba gerai sutvarkytai

nepaprastai dideli uždaviniai, 
kad galima būtu apsiriboti bet 
kurios siaurai į gyvenimą žiū
rinčios partijos tikslais.

Todėl, praėjus šiems rinki
mams, reikia labai pagalvoti ir

diskutuoti („Nepriklausoma 
Lietuva“ tam mielai duos vie
tos), kad sekantieji rinkimai 
būtų daug 
svarbiausia, 
pasitarnautų 
daviniams.

tobulesni, ir, kas 
rimtai bei realiai 
siekiamiesiems už 
Tuo tikslu reikia

Dar vienas budingas rciški-

Banff'o žuvų peryklos nuo
lat užpildo ežerus ir upes žu
vimis ir tuo užtikrina gerą mes 
keriojimą parker. Žuvų įvai
rumas, kaip didžiųjų ežerų io- 
rel& arba kitos, kurios yra ledy 
no ežeruose arba upėse kaip 
Rainow, Cutthroat, Eastern 

Bow ir Spray upės. Apsuptas Brook forelės ir Dolly Varden, 
aukštais kalnais, jis turi tipiš- turi patraukti kiekvieną meš ■ 
ką vakarietišką pagrindinę gat keriotoją. 
vę, kuri labai plati ir iš abiejų 
pusių turi plačias alėjas. Kas 
daro Banff tokiu patraukliu 
miestu? Tai yra atostogų vic 
bučiai, moderniškos valgyklos, 
arklių ir laivelių išnuomavi
mas, Baniff'o Meno Mokykla 
ir plaukimo baseinas, kuris ap 
rūpinamas šilto mineralinio 
šaltinio vandeniu. Miesto apy 
linkėję yra kėdučių keltas, 
kuris gabena svečius į Mount 
Norquay viršūnę, tai yra 7. 
000 pėdų aukštyje, iš kur tu
rima nepaprastą reginį į apsu
pančius kalnus ir slėnius. The 
Hoodoos, tai yra nepaprasti 
molio stulpai, gamtos sukurti, 
yra netoli miesto.

Į pietus nuo Banff, vienos 
, yra Banff 

Tarybą Springe Hotel, kurį galima pa- 
Tai yra

susitinka

XX

Kalnų nameliai, vasarnamių 
stovyklos, keliautojų nakvy
nės namai, šiaip nameliai ir 
vasarviečių viešbučiai suteikia 
puikias apsigyvenimo sąlygas 
Banff'o National Park‘e. Sto
vyklautojams ir automobilių 
priekabų keliautojams yra su
daryta palei kelią patogios sto 
vyklavimo ir automobilių prie 
kabų sustojimo vietos. Knygų 
tėję, kuri vadinasi „Accomo
dation in Canada's Netional 
Park“ galima rasti pavadini
mus, vietoves, kapacitetą, kai
nas ir planą. Šitą ir kitų infor 
marinių knygučių galima gau
ti rašant į „Canadian Govern
ment Travel Nureau, Ottawa“.

(C. S.) 
x

IŠKĖLIMAI IR PERVARDI 
NIMAI.

_ _ _ Lietuvos TSR Aukščiausio
KLB-LOKas dėjo daug pastan cijoje, dvasininkija politiką da- viduje plaukimo baseinus ir sios Tarybos Prezidiumas nu- 

'............. ... ... .............. Klaipėdos srities Klaipč-
neina. ta golfo aikštė turi nepapras- dos rajono centrą perkelti iš 

miesto į Gargždų 
miestelį ir Kauno srities Pa
nemunės rajono centrą perkel 
ti iš Kauno miesto — į Garlia
vos miestelį.

Pakeisti Kauno srities Kė
dainių rajono Aristavos apy
linkės gyvenamosios vietovės 
„Lukšiakaimis“ pavadinimą, 
pavadinant ją „Aristavos“ gy
venamąją vietove. Lukšys bu
vo Liet, nepriklausomybės ko 

;,vų didvyris, kritęs kovose dėl

gų (begalės aplinkraščių, ragi- ro, bet patys į politikų kėdes tikrai puikią golfo aikštę, 
rūmų ir tt.), bet kai kurios lie- nesėda, į parlamentus
tuvių kolonijos net visai neda Matyt, taip randa naudingiau tai daug įdomumų golfir.in- Klaipėdos 
lyvavo rinkimuose. Iš to rei-' šia sau ir bažnyčios orgamzaci karas. Takų jojimams, šokti, 
kėtų daryti išvadą, kad šie pir jai. Jų laikysenos racionalumu meškerioti, tenisas ir įdomių 
mosios Krašto Tarybos rinki- netenka abejoti. Pasifido, lie- vietų lankymas yra įtraukti 

' . ~ viešbučio atostogų planą.
Maždaug 40 mylių nuo 

Banff, kuris eina lygiagrečiai 
su Bow upe, yra ežeras Loui
se, kuris yra užburtame amfi
teatre. Chateau Lake Louise 

balsuoti gos, kad juo mažiau seniau at yra kita liuksusinė kalnų va- 
4.787 asmenų (čia įskaitomi ir vykusių lietuvių dalyvautų rin sarvietė, kuri turi puikų regi- 
216 asmenų iš Vakarinės apy kimuose. Kadangi šie žmonės, 
gardos, nors jie ir buvo atleisti seniau atvykę, gyvenę laisvėje, 
nuo balsavimų), kas sudaro tai, reikia spėti, tos partijos bu 

_ . vo įtariami kaip jiems nepalaa

mai, bendrai imant, toli nuo to tuviai elgiasi atvirkščiai. Bet, 
bulumo. reikia manyti, ir šiuo atveju di

Bet žvilgterkime į praėjusių rektyvos yra gaunamos iš aukš 
rinkimų faktus;

Visoje Kanadoje visose apy
gardose balsavo 2.789 asmens 
iš turėjusių teisę

čiau.
Iš antros pusės, tos pačios 

partijos buvo matomos pastan

nį į galingą Victoria ledynu.
kurio sniego laukai turi 400Lietuvos nepriklausomybes.

apie 38,32 procentus. vo įtariami kaip jiems nepalan
Šis procentas nėra bendrai kūs, — todėl eita prie tokios 

idealus, bet, jeigu surašymasbu rinkimų sistemos, kuri patar
tų buvęs tobilesnis, jis jau bū- nautų siekiamiems tikslams, 
tų apytikris, nors neparodąs nors tas ir kertasi su bendrai- 
mūsų tautiečių nei aktingumo, siais lietuvių tikslais, žodžiu, 
nei kokio geresnio sąmoningu- taip klojosi sąlgos, kad, 
mo laipsnio. Deja, surašymui demokratinis, humanistinis ele 
lasant labai su dideliais trūku- mentas būtų mažiausiai skait
liais, šis procentas yra perdėm lingas. Ryškiausis to pavyz- 
mažas, nes pav., viename tik- dys yra Winnipegas, kuris, be 
tai Montrealy nebuvo surašy- je, kovote iškovojo savo pozici 
ta nei 10 procentų visų lietu- jas fgarbė jam už tai!), kai ki
vių. Juk Montrealy tremtinių tur jis buvo neryžtingas, pasy- 
yra apie 3.000, o seniau atvy- vus ir, kas ypač nepagirtina, 
kusių lietuvių buvo skaičiuoja abejingas arba net priešiškas, 
ma apie 6.000. Tai dižioji ko- Šiojo buvo nuomonė: jeigu par 
lonija, tikrai. Ir ji į rinkimus ,(tija nelaimės daugumos, tai 
atėjo tiktai su 582 asmenimis! atsitiks tas pat, kad 1949 me- 
Tokių ar panašios rūšies faktų tais atsitiko Kanados lietuvių _ _ _ _
yra daug daugiau. Seimo metu, — todėl geriau katalikiško dienraščio

Kadangi Kanadoje yra ne- jau neiti į antrą skilimą. . . Ta Įima laukti objektyvios infor- 
mažiau kaip 20.000 lietuvių, tai čiau, kaip bebūtų aiškinama, macijos apie kitų religinių gru 
balsavimuose galėjo dalyvauti faktas lieka faktu: už teises rei pių gyvenimą. Tuo būdu 
ne mažiau kaip 10.000, tikrai kia kovoti. Todėl Winnipego „Drauge“ nematome informa- 
sakant — daugiau. Visokių at ūkinikai labai gerai padrė at- cijų iš evangelikų religinio gy 
veju, 
skaičius savaime krinta jau li
gi 20 ar net mažiau procentų. 
Bet nei viena, nei kita nėra nei 
mažiausiai pakankama.

Politinės partijos nuomonė 
yra tokia, kad esą to ir pakan
ka. Tačiau su šia nuomone jo
kiu būdu sutikti negalima. Pa 
šaulio Lietuvių Bendruomenės

Ir čia Valkarų vals 
sidėjo 1935 m., per 7-jį komin tybių nusileidimas Sovietams 
terno kongresą. Veikiai jis „iš praktiškai reiškė Pabaltijo 
garsėjo“ savo „deklaracija“ valstybių paaukojimą, pažymi 
per 8-jį visuotinį sąjunginį So „Osteuropa“ žurnale B. Meis- 
vietų kongresą, kai 1936 m. sneris, nors vėliau galutinio su 
gruodžio bet jau dėl Lenki

jos pasipriešinimo — ir nebuvo 
prieita. Ir toliau, teisindamas 
vokiečių pasielgimą, kodėl jie 
panašiai paaukojo taip pat n“ 
jiems priklausantį Pabaltijį, 
prideda: „Kiekvienu atveju 
Hitleris tarėsi esąs priverstas 
pasiūlyti Kremliui tą pačią kai 
ną, kurią buvo sutarę Vakarai. 
Taip minimasis Ždanovo 
straipsnis Vokiečių-Sovietų 
santykiuose įnešė lemtingą po 
sūkį, apvainikuotą Vokietijos- 
-Sov. Sąjungos 1939 m. rug
pjūčio 23 d. nepuolimo paktu, 
Sovietams leidusiu pagal slap
tą priedą „nusirašyti“ Pabalti
jo valstybes, rytinę Lenkiją ir 
Besarabiją. . .

Ždanovo ženklu atžymėta ir 
1940 m. kovo 12 d. Suomijos- 
Rusijos taikos sutartis. Nuo 
suomių atplėšta jų teritorijos 
dalis buvo paskelbta autono
minė Suomių Karelijos sovie
tinė respublika. Pagal jo reži
sūrą buvo taip pat pravesta 
1940 m. Pabaltijo valstybių 
okupacija ir jų įjungimas į S. 
Sąjungą. Iš savo vyr. būsti
nės, įtaisytos Sovietų pasiunti 
nybėj Taline, jis vadovavo vi
sai akcijai, tiesiog einančiai 

____ _ _____  __ _____ pavyzdžiu, kaip reikia šaltai 
59 buvo skirtos anglų ir pran- Pravęsti bolševikinę revoliuci- 
cūzų manevravimui, „atsidūrė,dėl akių iš oro išlaikant de 
akligatvy“. Todėl jis „leidęs 
sau pasakyti savo asmeninę 
nuomonę’’. Su Lenkija ir Tur 
kija D. Britanija sudarė sutar
tis nuostabiai greitai. Britų ir 
prancūzų diplomatų prieštara
vimai, kad Pabaltijo valstybės 
nenorinčios jokių garantijų, te

Kiti taip rašo:
RELIGINIS LAIKRAŠTIS NEGALI BOTI OBJEKTY 

VUS BEI NEŠALIŠKAS.
„Draugas“ nusiskundžia, 

kad katalikų dalis smerkia ka 
talikybę ir gina protestantiz
mą. Bet jis nekelia klausimo, 
ar Roma dėl to nekalta. Ro
mos katalikų bažnyčioj yra 
klerikalų ir liberalų. Pastarų
jų nuošimtis viršija. Bet jų 
balso ten niekas neklauso.

Religiškai nepriklausomo 
dienraščio uždavinys yra objek 
tyviai informuoti, bet netarnau 
ti kurios nors vienos religinės 
grupės apologetikai. Juk iš

nega-

mėn. nepaprastai sitarimo 
smarkiai užsipuolė Suomiją ir 
Pabaltijo valstybes, jau tada 
be jokių skrupulų atskleisda
mas, kokie yra be kaukės So
vietu tikrieji planai, būtent — 
kad joms lemta būti Sovietų 
užgrobtoms. Girdi, tie mažu
čiai nykštukai tenepurkštauja, 
nes raud. armija tą „net per ma 
žą langelį į Europą“ prasrlauš 
pati viena jėga, kai tik tam su
sidarys tinkamesnė proga. 
Daugiausia Ždanovo spaudimu 
buvo nusodintas Litvinovas ir 
1939 m. pavasarį pakeistas Mo 
lotovu. Ždanovui rūpėjo vėl 
įsijungti Suomija su Pabaltijo 
valstybėmis atgal į Rusiją ir 
įsiviešpatauti Baltijos jūroje.

Kai 1939 m. pavasarį Sovie
tų derybos su Vakarais Pabal
tijo klausimu niekaip „nejudė
jo į priekį“, Ždanovas 1939 m. 
birželio 29 d. parašė „garsųjį" 
„Pravdoje“ straipsnį, kuris pa 
skatino britų vyriausybę, be 
to spaudžiamą dar prancūzų, 
priimti sovietinius reikalavi
mus. Straipsny buvo skelbia
ma, jog „britų ir prancūzų vy 
riausybės nenori lygios sutar
ties su Rusija“. Ždanovas juo 
konstatavo, kad pasitarimai, 
trukę jau 75 dienas, iš kurių

mokratinės valdžios perėmimo 
formas. Kai Latvijoj jo nuro 
dymus vykdė Višinskis (da
bartinis SSSR užs. reik, komi
saras), Lietuvoje — Dekano
zovas, tai Estijoje visoms tos 
rūšies „operacijoms“ vadova- 
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kai sakant — politrukai. Jo
nikas džiaugiasi, kad „jau penk 
tas metas surengė tokią mo
kyklą vasaros atostogų lai
ku“. ..

Taigi komunistai ruošia ir 
ruošiasi.

Gera dulkes uostyti svetima 
nosim. ..

Mizara prisipažino, kad jų 
spaustuvė visada išnaudojusi 
savo spaustuvės dajrbininkus, 
nes visada jiems mokėjusi ma 
žiau, negu kitos spaustuves. 
Bet, girdi, darbininkas tiek 
spaustuvėje priprantąs, kad 
jam net „kvepia spaustuvės 
dulkės“. . .

Taigi, gera Mizarai dulkes 
uostyti svetima nosimi. .. Sa 
vosios jis ten nekiša.

Bimba meluoja kvailiukams.
Bimba, žinodamas, kad dau 

skaitytojų 
o į sanovnikus — kaip į yna tamsūs žmonės, kurie ne

moka skaityti angliškai, rašo, 
kad Mrs. Kirk, buv. JAV am
basadoriaus Maskvoje žmona, 
parašiusi apie Maskvą knygą, 
kurioje rašanti, kad „Maskvas 
moterys nemokančios poniškai 
rėdytis ir užsilaikyti“. Bimba, 
žinodamas savo skaitytojų kul 
tūros laipsnį, yra tikras, kad 
jos tos knygos, parašytos ang
liškai, nepaskaitys, todėl ir 
meluoja. Tikrumoje gi Mrs. 
Kirk rašo, kad Maskvos mote
rys neturi kuo apsirengti, kad 
Maskvos darbininkės 
menkai apsirengusios, 
vargingai gyvena, pusbadės, su 
šalusios, skurdžios.

Kas taip išdrįstų Rusijoje 
pasisakyti?

„Laisvė“ šaiposi, kad dėl ko 
munistų agento kunigo John- 
sono pasisakymų Anglijoje „ki 
lusi audra“ ir buvę reikalauta 
jį nubausti.

Taip. Bet Churchillis atsa-

Sovietiniai ponai ir mužikai.
„Beluominėje“ sovietnėje ko 

munistų santvarkoje luomai 
yra taip skirtingi, kaip jokioje 
kitoje santvarkoje: yr.a sovieti 
niai sanovnikai —■ tai komunis 
tinės viršūnės. Prie jų eilinis 
žmogus neprieina ir iš tolo. 
Jie yra saugomi didelių kadrų 
policijos, slaptosios policijos ir 
kariuomenės. Jų apsaugai yra 
šimtai koncentracijos stovyk
lų, kuriose kankinami milio- 
nai žmonių, kuo nors įtariamų,, 
kad jie nepagarbūs tiems sa- 
novnikams, pryšaky su Stali
nu.

Tikybomis jie susiskirsto taip 
20 proc. reformatų presbiteri- 
jonų, 12 proc. metodistų, 11 
proc. reformatų episkopatų, 6 
proc. liuteronų ir 3 poc. Ro
mos katalikų. Tačiau jie visi 
vienodai tarnauja bendram žur 
nalizmo uždaviniui — objekty 
viąi informuoti jiems pavestoj 
religinėj srity“.

„Naujienos“, 170

A. GUMBARAGIS 
SIELOJASI.

„Pirštais badome vieni 
tus todėl, kad vieni balti, 
raudoni, dar kiti mėlyni ar 
Ii, iš politinio taško žiūrint,
nepagalvojame, kad Tėvynės 
laisvės atgavimo kovoje, priva
lėtume susitarti, nežiūrint ko
kių politiškai ideologinių pa- 
žiųrų bebuvę, taip, kaip Lietu
vos partizanai dėvi karišką uni 
formą: vieni lietuvišką, kiti vo 
kišką, kiti latvišką, o dar kiti 
net lenkišką, bet visi kovoja už 
vieną tikslą, už vieną idealą. 
Už Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą, už Tėvynės laisvę.

Todėl būtų pravartu pasek-

nr.

ki- 
kiti 
ž?- 
bet

Yra sovietiniai bajorai — 
partiniai spartuoliai, laureatai, 
pirmūnai ir kiti pasižymėję pa
taikautojai kuriant ir palaikant 
vergijos režimą.

Ir yra liaudis — mužikai, 
— beteisiai žmonės, kurie į ba 
jorus žiūri kaip į savo pavaro- gumas „Laisvės” 
vus, 
vergijos kūrėjus.

Ir Lietuvoje sovietinis oku
pantas įvedė tą pačią valdymo 
sistemą. Štai sovietinis oficio
zas „Tiesa" aprašo, kaip Lietu 
vos okupantai atskyrė muži
kus nuo ponų. Kompaitijos 
įgaliotinis ir sekretorius Snieč 
kus šių metų birželio 8 dieną 
Vilniuje buvo sušaukęs 600 po 
nų, kurie tarėsi, kas daryti su 
mužikais, kad jie klausytų oku 
pacinės valdžios, kad garbintų 
Staliną, kad būtų paklusnūs 
darbo žmonių pavergėjai — 
komunistų partijai. Tame su
sirinkime buvo ir kalbėjo tik
tai sovietiniai - komunistiniai 
ponai, o mužikai nei buvo Įsi
leisti, nei turėjo teisės kalbėti.

Tuo pačiu balsavusiųjų virai kovodami už savo teises, venimo. Jis atsisako dėti net
Šių trumpų pastabų išvada: apmokamus skelbimus apie 

pirmieji Krašto Tarybos rinki- evangelikų pamaldas. Tat yra 
mai nedavė tokios Krašto Ta- aiškus religiškai nepriklausomo 
rybos, kuri atstovautų visų Ka laikraščio religinis šališkumas, 
nados lietuvių daugumą; rin- Bet lygiai tokiu pat būdu iš re 
kimai labai netobuli, — todėl ligiškai nepriklausomo dienraš 
reikia daryti visa, kad sekan- čio negalima reikalauti religiš- 
tieji būtų žymiai bent tobulės- kai šališkos informacijos.
ni. J. Kardelis. Pamokinančios reikšmės tu

ri Jungtinėse Valstybėse išsi
dirbęs demokratinis santykis ti mūsų partizanus ir vietoj sie-

■ tarp dienraščių ir bažnyčios, kus dominavimo, vietoj ba- si, kad Wjorcestery dabar pra- 
Šiuo klausimu „The Christian džius pirštais skirtingų politi- dėjusi veikti „atostoginė ino- 
Century“ birželio 25 d. rašo, nių srovių brolius, jieškoti dau kykla“, kurioje uapie 30 ar 
kad amerikiečiuose auga dė- giau lietuviškų jėgų bendradar daugiau jaunų vaikinų ir mer- kė, kad demokratijos krašte ir 
mesys religiniu gyvenimu ir biavimo, kad sustiprinus ko- ginų. .. taip atydžiai, taip go- Johnsonas laisvai gali plepėti 
Jų” dienraščiai su tuo skaitosi, vos frontą ir bendromis pajė džiai klauso pamokų“.. . Ko- tą, kas jam Maskvoje padik- 
Jau dabar visų politinių dien- gomis pagreitinus Lietuvos Ne kių? Tai nesunku atspėti, nes tuota.
raščių trečdalis turi specialius priklausomybės atgavimą“. kokias gi pamokas gali duoti Bet ar kas nors panašaus ga 
religinio skyriaus redaktorius, „Pietų Amerikos Lietuvis“ komunistai? Tai mokslinami Ii būti Rusijoje?
vadinamus „church editor". 10 nr. komunistų veikėjai, sovietiš-1 Mandrapypkis.

PANELĘ EDITĄ HORN
'■ ir

P. VOLDEMARĄ JUOZAPAITĮ 
sukūrusius šeimos židinį, nuoširdžiai sveikiname ir 

linkime laimingo gyvenimo.
Marta Dominienė ir dukros
Mėta Seward
Lydia Lerch
Irena Kulhnann.

Politrukų mokykla Amerikoje?

Jonikas „Vilny“ džiaugia-

labai 
labai
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PLANAS PASAULIUI PAVERGTI
Stebint, kaip „komunizmu“ inas, kokio nei hunai nei moii- 

pasivadinęs rusiškasis imperia golai nepažinojo; ir tuo pačiu 
lizmas glemžia vieną kraštą po metu stropiai ruošiami bei vi- 
kito ir ryja vieną tautą po ki- somis priemonėmis vykdomi 
tos, prisimena žąsų būrys 
kurį įsisuka plėšrioji lapė, 
visos žąsys iš karto vieningai 
pultu, jos lapę lengvai ir be 
didelių aukų vien snapais už
kapotų. Bet ne, jos klega, kly 
kauja ir tūpčioja, kai lape dras 
ko vieną po kitos beginkles žą 
sis, kol pagaliau prieina ir pa
skutiniosios eilė.

Kiek ir šiandien tebegirdi- 
me žymiausių laisvojo pasaulio 
politikos vadų iškilmingų pa
reiškimų prieš preventyvinį 
karą. O tai ir yra tas didžiau
sias nusikaltimas prieš žmoni 
ją ir istoriją! Atsisakymas 
preventyvinio karo prieš rusiš
kąjį imperializmą yra tas pats, 
kas būtų atsisakymas griebtis 
preventyvinių priemonių prieš 
plintantį marą. Rusiškasis ko
munistinis imperializmas yra 
žmonijos istorijoje neturįs pa
vyzdžio užsimojimas užkariau
ti visą pasaulį ir jį padaryti 
vergų pasauliu, išžudant visus 
sluogsnius ir asmenis, kurie 
galėtų kada nors dar siekti iš 
laisvinimo 
ti skurdų 
gyvenimą 
galvų yra

, į planai tolimesnėms tautų gru- 
Jei pėms atitverti į naikinimo bei 

pavergimo stockyardus.

Kominterno planas.
Nežinia, ar daug kas laisva

jame pasaulyje susidomėjo gar 
siuoju Sierovo planu, kurį 
Maskvos valdžia jau iš anksto 
buvo paruošusi dar prieš Lie
tuvą pavergiant, kaip išnaikin 
ti visą Lietuvos šviesuomenę ir 
vadovaujančius asmenis, žo
džiu, visus, kas tik galėtų gal 
voti ir kada nors svajoti apie 
laisvės atgavimą.

Štai pagaliau po kelerių me
tų spauda susidomėjo kitu pa 
našiu planu. Vakarų pasaulio 
spauda išsivertusi persispaudi- 
no iš Jugoslavijos komunistų 
partijos centro komiteto orga
no „Komunist“ dar 1948 m. at 
spaustą 1941 m. gegužes 9 d. 
Kominterno išleistą įsakymą - 
- planą, kaip komunistai luti 
pasigrobti valdžią kituose 
kraštuose.

„Laikas atėjo griebtis lemia
mų žygių pasaulio revoliucijai 
(bet ji turi būti taip atvaizduo 
ta, jog atrodytų esanti serija 
priemonių „tikrai demokrati
jai“ atsiekti.

„Komunistų partija, iki už
grobdama valdžią į savo ran-

ir paliekant gyven- 
ir beviltišką vergų 
robotams, iš kurių 

išimtos smegenys. . .
Tautų stocky ardai.

Ar esate matę didmiesčių 
„stockyardus“, kur yra šuva- kas, turi būti atsargi ir tuose 
ryti ir uždaryti skerdimui skil
ti galvijai? Jie yra suvaryti į 
tam tyčia paruoštus aptvarus, 
kuriuose turi būti tol, kol atei
na diena jiems žengti į sker
dyklą. Iš tų aptvarų nėra jo
kio kito išėjimo, kai tik vienas dyti revoliuciją, 
vienintelis, vedąs į skerdyklą, čios atstovų) skaičius ir jėga 
Ir tai „stackyardai“ palyginti 
yra dar žymiai „žmoniškesni“ 
įrengimai, negu sovietų sant- 
varkon patekę nelaimingi kraš
tai. Jei karvei ar kitam ketui Komitetas tuojau pat turi su- 
kojui ir pasisektų iššokti per daryti naują vyriausybę. Tai 
aptvaro tvorą, tai ją tik vėl pa turi reprezentuoti plačias gy- 
gautų ir be tardymų bei kanki
nimų grąžintų į aptvarą. Čia 
nei sargybos bokštų nei kul
kosvaidžių, nei sargų su pik
tais šunimis, nei mirties zonų 
su nulygintais, užminuotais lau mokratišku būdu — tai yra — 
kais ir pulkais piktų žmonių per Liaudies Teismus. Tie 
bei šunų, sekančią kiekvieną teismai turi turėti savo sudė- 
pėdą, pasiruošusių nušauti ir tyje vieną žinomą partijos na- 
suplėšyti vietoje kiekvieną, rį ir du slaptus simpatizuojan- 
kas drysta iš tautų stockyar- čius.
do bėgti į laisvę. . . O tuose „Partijos išdavikai turi būti 
tautų stockyarduose, pagal iš likviduojami be teismo. Mir- 
anksto išdirbtus planus, likvi- ties bausmė yra jiems taikoma, 
duojami žmonių sluogsniai po „Pavadinimas „klasės prie- 
sluogsnių, genocidas vykdo- šas“ apima šias grupes: tau-

kraštuose, kur revoliucija yra 
ruošiama, palaikyti gerus san
tykius šu patriotiniais ir re
liginiais sluogsniais. 
kia, bažnyčių atstovams 
ri būti leidžiama padėti Įvyk- 

Jų (bažny-

Kur rei- 
cu-

turi būti tas rodyklis, kokiu 
mastu vėliau bažnyčios Įtaka 
turės būti likviduojama.

„Valdžią pasigrobus, Centro

ventojų mases ir atrodyti de
mokratiška.

„Naujosios administracijos 
oponentai turi būti pašalinti 
kaip galima greičiau, tačiau de

Kaip Kanadoje kūrėsi 
lietuviai

POPULIARIŲ VISUOMENININKŲ ŠEIMA 
VILLE LASALLE.

Sparčiai artinosi didelė aud- karykštė žūklė? — pasiteira- 
ra. Iš pietų visa padangė bu- vau sekančią dieną, 
vo apdengta tirštais juodais de 
besimis. T 
vo vis didėdamas vėjas. Ir te- gaudyti, — atvirkščiai įsiga- 
mo. O aptemusioje padangėje įėjusiai patarlei atsakė prity- 
milžiniškais r:--------- —- • *- ”----
žaibai.

Pirmą kartą savo gyvenime 
mačiau tokį vaizdą, kad vėjas 
pasigautų Šv. Lauryno upės 
bangas ir jas nešiotų po ke- 
lioliką metrų, sudarydamas 
tartum - didžiulius fontanus, 
nuo kurių visa upė pabalo. 
Lūžo medžių šakos ir lietus 
pradėjo pliekti autobuso lan
gus, nuo kurių traukėsi kelei
viai. . .

— Tokiu metu p. Matulis 
tikriausiai bus namie, —- pa
maniau ir išlipau iš autobuso 
ties 6-sios ir Edwardo gatvių 
kampu, kur veikia jo restora
nas. Deja, restoranas buvo pd 
nas žmonių, pabėgusių iš pa
upio nuo audros, bet p. Matu
lio nebuvo.

— Išėjo, va tik ką, žvejoti, 
— atsakė į mano klausimą p. 
Knystautienė, kuri tuo metu 
pavadavo p. Matulį restorane.

— Tikrai, reikia būti pri
siekusiu žveju, kad net tokiu 
metu, kai visi bėga nuo audros, 
galima būtų vykti žvejoti, — 
pamaniau, ir nutariau bandyti 
į,sužvejoti“ jį kitą dieną.

— Kaip gi Jums pasisekė va

— Nekaip. Sudrumstame 
Nepaprastai smarka-. vandeny rfekaip sekasi žuvį

zigzagais raitėsi ręs žvejys p. Matulis. — Paga
vome po vieną. . . — pridūrė.

PLĖŠRIOJI LAPĖŽĄSŲ BŪRYS IR 
tinių ar’religinių sąjūdžių na
riai, kunigai, karininkai, poli
cija, diplomatai ir civiliniai 
tarnautojai, kai jie atsisako ei 
ti išvien su revoliucinėmis jė
gomis; kiekvienas asmuo, ži
nomas esąs opozicijoje revo- trumpą laiką ir be karo pra- 
liucijai“. rijo 90 mil. žmonių, jie tuo tik

Kaip jau dabar visiems žino grėsmingai parodo, jog jie mo 
ma, tas planas yra tiksliai iki ka ryti. . . Ir visa, kas jiems 
smulkmenų įvykdomas kiek- 
vianame krašte, kur komuniz
mas su Maskvos pagalba pasi
grobia valdžią. Rusai ne tik 
grobia tautų tertiorijas ii tur- 
grobia tautų teritorijas ir tur 
nes. Niekas nėra komunistams 
per menkas ar per mažas, per 
jaunas arba per senas, visiems 
lygiai yra numatytas jų liki
mas — surašymas, suregistra- 
vimas ir palaipsnis sunaikini
mas. Komunistų propaganda 
mėgsta skelbti, kaip „Stalinas 
myli žmones”. Reikia pripa
žinti, čia yra savotiškos tiesos, vergtų kraštų vaikus Ir juos iš 
Joks rančininkas nemyli tiek 
savo raguočių kaimenių! Kur 
rastum „rančą“, aptvertą 
lektrintomis spygliuotomis vie 
lomis, su sargybos bokštais, 
pulkais sargų ir šunų, minų lau natiški padėjėjai turkams ko
kais ir įvairiausiais spąstais, 
kad niekas nepabėgtų ir kad 
pabėgęs būtinai būtų sugau
tas arba nušautas, o ne, — šu 
nu sudraskytas. Stalinas ne tik 
aptveria kiekvieną pasigrobtą 
kraštą, bet ir .viduje kiekvieną 
gyvą žmogų apstato šnipais, 
provokatoriais ir enkavedistais, 
kurie jį lydi, seka, iš akių ne
paleidžia iki mirties. . . Kaip 
Fordas išrado „assembly line“ 
savo automobiliams greičiau ga

patminti, taip Stalinas tokią 
pritaikė žmonėms eksploatuo
ti. Ta Stalino „assambly li
ne“ yra vykdoma žingsnis po 
žingsnio, sritis po srities, kraŠ 
tas po krašto. Jei sovietai per

reikalinga, yra laikas ir palan
kios sąlygos, o tos palankios 
sąląyągos yra laisvų tebesan
čių tautų neryžtingumas.

Komunistiniai janičarai.
Anais amžiais, kai mahome

tonai 
laikų 
šovę 
šaulį 
turkai buvo išvystę sistemą nu 
kariautų kraštų jaunimui pa
versti kovotojais už Mahome
to pergalę. Jie surinkdavo pa

tebebuvo, kaip ir musų 
komunistai, ir buvo pasi- 
kardu ir ugnimi visą pa- 
paversti mahometonais,

mažens auklėdavo mahometo- 
nizmo ir karo dvasioje. Tokie 
iš išaugintų vergų vaikų ka
riai buvo vadinami janičarais, 
ir jie tikrai buvo žiaurūs ir fa-

niaujant prieš kitus kraštus.
Maskolių imperialistų komu 

nistų planas janičarams gamin 
ti yra nepalyginamai platesnis 
ir išsamesnis.

Vokietijos naciai per šešeris 
savo viešpatavimo metus prieš 
pradėdami kara, pasiekė stebi
nančių rezultatų sumilitarizuo 
darni vokiečių tautą. Bet 
ciai niekuomet nesugebėjo su- 
militarinti didesnių grupių ne 
vokiečių tautos gyventojų. Ru

Matulis,

na-

sai ir šioje srityje daro stebė- peiirtk turėjo apie 500.000 nu- 
tiną pažangą, militarizuodami rių. Jie atlieka pagalbinę poli 
ištisus sluogsnius savo paverg cijos tarnybą ir sudaro didelę 
tų tautų, nepaisant, kad tos atsarginę jėgą.
tautos ir labai nekenčia savo pa Sportas sportui kitapus ge- 
vergėjų. Kaip jie tai daro? ležinės uždangos visai panai-

Imkim pavyzdį iš Čekoslo- kintas. Jokie žaidimai nėra 
vakijos. Nuo Pilseno iki Ma- pakenčiami, jei jie neturi poli- 
rienbado, kur seniau mankštin tinio ir būtinai karinio tikslo, 
davosi ir žaizdavo tūkstančių, Tam tikslui visas sportas yra 
tūkstančių laisvų čekų sakalų, nacionalizuotas ir pavestas 
dabar tai ppat „žaidžia“ čekų „tautiniams fizinės kultūros ko 
jaunimas, berniukai ir mergai- mitetams“, kurių tikslas yra 
tės, maršuodami ir žaizdami, sportininkams įskiepyti „ne- 
bet jau karinius žaidimus, su svyruojančio tikėjimo tarptau 
rankinių grantų (nesprogstan- tinio proletariato pergale ir so 
čių) mėtymais ir kt. kariško- cializmo laimėjimo visame pa 
mis rungtynėmis. Tai dalis če šaulyje dvasią“.
kų „komjaunuolių“ kasdieni- Kariniai kursai ir parašiuti
nes paruošos programos. ninku vienetų paruošimas yra

Septyni milionai komunisti- pagrindinis tos sporto siste- 
nės jaunuomenės Rytų Euro- mos uždavinys. Vengrijoje 
poje šiandien yra intensyviai sportinė organizacija MUK 
apmokomi karo taktikos. Jie (pasiryžęs dirbti ir kariauti), 
yra apmokomi vartoti pėstinin įsteigta pagal sovietų pavyzdį 
kų ginklus, žvalgybos, slaptų 1949 m. turi jau 16 paratrupi- 
radijo stočių aptarnavimo, pa ninku vien prie Budapešto, 
rašiutais iš lėktuvų šokimo ir Privalomas 4 mėnesių kursas 
tt. Jaunųjų pionierių pratini- po 6 ir 8 valandas per saveitę. 
mas prie karo prasideda labai Dirbtuvių darbininkai privilio- 
anksti— nuo 10 metų amžiaus ti prisidėti, duodant jiems eks 
jie jau apmokomi vartoti tik- tra maisto normas. 1951 m. ši 
rus šaunamus ginklus ir tar- programa dar Išėjau išplėsta, 
nauti motociklistais kariniuose Studentams ir darbo unijų Pa
daliniuose. riams dalyvavimas padalytas

Visi mokyklų mokiniai turi pivalomu. Pernai ta MHK tu- 
praleisti kas savaitę po keletą rėjo 400.000 narių, šiemet ža- 
valandų vien kariniams prati- dama tą skaičių padvigubinti, 
mams. Sovittų pavergtųjų Tuo būdu Maskva tikisi, per 
valstybių universitetai yra pa- keletą metų vien sporto var- 
versti karininkų treniravimo du pasigaminti keletą miliouų 
stovyklomis. Prahos universi dalinai mankštintinų atsaigi- 
teto studentai turi kas savaitę nių — janičarų.
po 12 valandų karinių inslruk- Nepaliekamos nė moterys, 
cijų ir per vasarą praleisti 2 įimtai tūkstančių jų apmoko- 
mėn. kariuomenės stovyklose. ma karo meto pareigoms, kaip 
Lenkijos universitetai reikalau kad jas ėjo sovietų moterys II 
ja net po 16 ir 18 vai. per sa- pasaulinio karo metu. Sateli- 
vaitę kariškomis pamokoms ir tiniuose kraštuose moterys su- 
sekmadieniais karo lauko prak varytos į vieną bendrą organi
ška. zaciją, dažniausiai vadinamą

Daugumas dirbtuvių ir fabri „demokratinių moterų sąjun- 
kų turi savo darbininkų mili- ga“ ar pan. Metų pradžioje to 
cijas, kurių ginklai laikomi pa- se organizacijose būta apie 7 
ruošoje. Pav., viename Sko- milionai moterų. Bendrai, nuo 
dos fabrike yra 5.000 tokios 25 iki 35 procentų tų moterų 
milicijos. Po darbo jie visi tu gauna vienokį ar kitokį karinį 
ri eiti atlikti karinės mankš- apmokymą. Mergaitės ii mo
tos. Darbo smogiamosios bri- terys yra ruošiamos karo lai- 
gados — sudarytos iš rūpės- ko brigadoms, susisiekimui, 
tingai atrinktų patikrintų ko- traktorių stočių vedėjomis ir 
munistų, tarnauja specialiems partizaniniams veiksmams; to- 
baudžiamiesiems tkislams ir liau ligoninų ambulancąĮ soie- 
yra visuomet paruoštyje neti- riavimo, lokomotyvų inženeri- 
kėtiems galimumams. jos, koncentracijos stovyklų

Kita vėl kategorija — „civi- priežiūros, karinės policijos ii 
liniai savanoriai“ siekia suini- tt. Ištisos moterų kuopos, žy 
litarinti kitą gyventojų kate- giuojančios su šautuvais, pasi 
goriją. Pav., lenkų „Savano- darė kasdieninis vaizdas Veng 
rių civilių milicijos rezervas” Nukelta į 6 psl.

riuomenėje esant, teko daly- giama pp. Matulių savybė — 
vauti mūšiuose su sovietų ka- jie visais atžvilgiais pažangūs 
riuomene, 
Dauguvos, 
lenkų gen.
mene, kuri buvo besiveržianti 
į Lietuvą. Ir dabar save skai
tau savanoriu, — juokauja p. 
Matulis.

Ponai Matuliai — visuome- 
ninkai, — tą visi Montrealio 
lietuviai gerai žino. Aš 
bai gerai žinau, kad pp. 
liai yra vieni iš didžiųjų 
priklausomos Lietuvos“ 
bėjų, jai nuolat gelbsti, 
na ir tt.

— Jūs gi ilgą laiką globojo 
te „Nepriklausomą Lietuvą“* 
kai ji buvo dar rotatorium 
spausdinama?

— Dvejus metus su viršum 
ji buvo spausdinama ir ekspe- 
dijuojama iš mūsų buto. Bū
davo ištisomis savaitėmis ap
krauti stalai išdėstytais lapais, 
kai kurią nors dieną nespėda
vo sudėstyti jų į atskirus 
zempliorius, — aiškina p. 
tūlis.— Žmona dažnai pati 
na sukraudavo numerius, 
juk talkininkus tekdavo ir 
vinti ir 'vaišinti. . . Bet 
buvo kiti laikai, 
mes tam tikslui.
buvo redakcija, „NL“ redaga
vo p. Yla, paskui p. Arlauskai
tė.

kurią nuvijome už žmonės, KLTarybos žmonės, 
Teko kautis ir su susipratę. Todėl ir savo vai- 
Želigovskio kariuo fauns visų pirma jie rūpinosi 

duoti didžiausį ginklą — maks 
lą. Jų dukrelė Genovaite Ma
tulytė yra baigusi D'Arcy Mc 
Gee aukštesniąją mokyklą- 
-Hjgh School ir dabar turi ge
rą telefonų bendrovėje tarny
bą. Bet, nažiūrint, kad gražiai 
lietuviškai kalba, ji dar gilina 
savo tėvų kalbos mokėjimą pas 
lietuvių katros mokytojus.

Pp. Matulių sūnus Stasys 
Matulis yra baigęs aukštesnių 
ją mokyklą ir dabar aukštuo
sius mokslus eina, studijuoda
mas inžineriją, Lojolos kolegi
joje. Šiuo metu, kai mokyklo
se atostogos, jis, Kanados ka 
riuomenės leitenantas, dabar 
Quebece mokina Kanados nau
jokus karinių dalykų.

— Jis ten ilgai nedirbs. Grį 
žęs į Montreal}, turės susitvar 
kyti su mokslais ir, jeigu vis
kas bus tvarkoje, tai jam be
liks tiktai paskutinieji mokslo 
metai, — sako p. Matulienė.

— Dabar jau galima gyven 
ti. Jeigu ir negelėtume dirbti, 
tai šiaip taip jau išsiverstume^ 
Neištaigingai, neplačiai, bet 
duonos jau vis užtektų, — sa
ko p. Matulis.

Tikrai malonu konstatuoti, 
kad pp. Matuliai Kanadoje 

Taipgi gerai žinau, kad p. tvirtai įsikūrę; sudarę gražią

gi la- 
Matu 
„Ne- 
glo- 

taiki-vome po vieną. . . 
Pasirodo, pagauta puiki žuvis. 
Tame pats įsitikinau.

P. Matulis atsinešė apie co
lio ilgio metalinę vielą, kurio- rį 
je įrašyta: Universite de Mont to 
real. Prizas —- 1,00 dol., o su Tikrenybėje — tai tik Anykš- Matulių restorano Ville Lasal- 
žuvim — 2,00 dol. Supratau, čių miesto dalis. le? Visi vykstantieji į pikni-
kad univesritetas tiria žuvis ir Iš tolimesnio pasikalbėjimo kus, sustoja pas pp. Matulius 
tam tikslui jas įžymi. Pagal sužinojau, kad Ona ir Antanas ir čia atsigaivina, 
tai, kur, kada ir kokio svorio Matuliai yra vedę tuose pačiuo — Kaipgi išgyvenote kri-
pagaunama žuvis, sprendžia- se Anykščiuose; p. Matulis į zės metus?
mą apie jos audimo spartumą, Kanadą atvykęs 1926 metais, — Tada dirbau skerdyklo-

------o o p Matulienė dvejais metais je ir to negerojo laikotarpio ne 
vėliau. jaučiau.

— Kaip gi sekėsi Kanadoje Žinodamas, kad p. Matu- 
kurtis? — teiraujuosi. lis yra Lietuvos kūrėjas - sava

— O visaip buvo. Pirma noris, teiraujuosi apie Lietu- 
dirbau geležinėje, apie 2 me- vos kūrimosi laikotarpį ir jo da 
tus, paskui skerdykloje 10 me- lyvavimą.
tų; dar vėliau pradėjome vers- — Kai tiktai pradėjo kurtis 
tis savarankiškai — turėjome Nepriklausoma Lietuva, sto- 
Verduno Church gatvėje čipsi jau i Lietuvos Tarybos organi
nę. Pagaliau Ville Lasalle nu zuojamą miliciją, kurioje, deja, 
sipirkome namus ir čia, kur ir teištarnavau tiktai apie du mė 
dabar dirbame, įsteigėme res- nesiūs: tuojau užėjo Rusijos Matulis yra DLK Vytauto klu šeimą; vaikus išleidę į moks-
toanrą. Karo metu vargo bu- kariuomenė ir visus mus pali- bo šėrininkas. Tai prisiminus, lūs; remia lietuvių kulĮtūrinį

ko toje pačioje tarnyboje. Bet kyla kalba ir apie Montrealio darbą ir yra veiklūs visuome-
aš pasitraukiau iš jos eilių, per Lietuvių namus. P. Matulis nininkai. Jiems priklauso di-
ėjau per frontą ir įstojau sava- prisimena ir Toronto lietuvių dėlė pagarbą ir padėka už jų
noriu į Lietuvos kariuomenę, namus, bet tai jau ilga kalba, pastovų visuomenišką darbą.
— aiškina p. Matulis. — Ka- Labai svarbi dar viena tei- Bus daugiau.

P. Antanas
su neseniai pagauta 20-ties svarų žuvimi.

Irtačiau nuo Anykščių mies- pasakoja pp. Matuliai, 
skiria tiktai Šventoji upė. dabar nežino populiaraus

jos keliones, amžių ir tt. P. Ma 
tūlis ruošiasi tą įžymėjimo 
ženklu Montrealio universite
tui grąžinti su žiniomis.

Restorane pasirodė ir p. Ma 
tulienė, todėl užsimezga bend
ra kalba.

— Man regis, Tamsta 
Matuliene, taip pat esate 
Anykščių? — teiraujuosi.

— Taip. Leknickienė-And- 
rijauskaitė, Škudienė-Šumilai- 
tė ir aš — Ąžuolaitė — visos 
esame Anykščių miesto gyven 
tojos ir kaimynės, nes mūsų tė vo su nuomininkais, todėl tė
vų namai buvo 'vienas prie ki- ko statyti kitus namus, kad ga 
to, visų trijų vienoje eilėje, — Įima būtų juos sutvarkyti. Tik 
atsako p. Matulienė, — o Ma- tai po to jau normaliau pradė
tuos iš kaimo PaŠventupio, ku jome tvarkytis ir gyventi, —

P- 
iš

kas
PP-

eg- 
Ma 
vie 

O 
gai 
tai

Visi aukojo- 
Kai pas mus
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PALAIDOTA JAUNA MOKSLININKĖ

Birželio 15 d. netikėtai mirė Pasitraukus prof. Stieki iš 
Čikagoje gimnazijos moktoja universiteto, Nobelio premijos
\Felicija Malcienė-Paslavičiūtė, laureatas botanikas prof. Zim- 
gimusi 1908 m. Megučionių mermann pasiūlė velionei eta- 
kaime, Šiaulių apskrity. tinės asistentės vietą institute.

Mūsų žemės pavasariui be- Bet pradėjo artėti emigraciją, 
sibaigiant, ji pasitraukė iš gyvų Velionė nenorėjo atsiskirti 
jų tarpo, gražesniam, amžino nuo savųjų ir manė galėsianti 

' pavasrio gyvenimui. Velionė savo mokslo darbą baigti ir 
atsiskyrė gana anksti ir ne- emigracijoje. 1948 m. atvyko 
mažų užsimojimų išvakarėse. Į Š. Ameriką.
Tačiau ir savo trumpame gy- Velionės gyvenimo kelias 
venime ji suspėjo daug nuveik nebuvo rožėmis klotas, bet ji 
ti. Jos kukliam gyvenimui skir buvo visados jėgų pilna opti- 
tus grašius ji neužkasė, bet, mistė, todėl jai nebuvo jokia 
sumaniai jais versdamasi, grą- problema, joks darbas per sun 
žino juos Dievui ir tėvynei su kus. Atvykusi į šį kraštą, ve- 
kaupu. Patogumai ir lengvos- lionė dirbo fabriko darbą. Be- 
nis kasdieniškumas velionės ne siartinant šių metų vasarai, ir 
domino; jos gyvenimas buvo trumpoms atostogc|ms, manė 
darbas ir mokslas. kiek pailsėti. Mokėsi anglų

kultūrwWkr<wika
LIETUVIS DAILININKAS PIETŲ AMERIKOJE GAR 

SINA LIETUVOS VARDĄ.
Iš Pietų Amerikos gauta ei pasižymėjęs. Jo meno darbai 

lė laikraščių,k aip „Cape Ti- dar prieš įsigalint naciams su 
mes“ ir kt., iškarpų, kuriose Hitleriu, buvo aukštai vertina 
plačiai rašoma ir vaizduojama mi, ir net buvo įsigyti didžio - 
apie mūsų tautietį dailininką jo Berlyno meno muziejaus 
prof. Puaną Domšaitį, kuris (Kunst Galerie). Tiktai Įsi- 
ten, Cape Towne, suruošė jau galėjus naciams, tie jo kuri- 
antrą savo darbų parodą. niai kaip ne naciškos dvasios,

Nedaug kas žinojo apie p. daugelis jų lietuviškos padai- 
Domšaitį. Jis yra gimęs Klai- ros, buvo iš gelerijos išmesti, 
pėdoje 1880 metais, dailės Pats dailininkas su savo kūri- 
mokslus baigęs Vokietijoje ir niais ir kūryba, persekiojamas, 
po to ilgą laiką profesoriavęs turėjo nuo nacių režimo trauk 
Vokietijos miestuose, meno tis iš Vokietijos. Pirmiausia, 
akademijose. kol galima buvo, persikėlė į

Kaip dailininkas jis yra labai Vieną, o pagaliau išvyko j Pie

Gabi mokytoja.
Velionė baigė 1937 m. 

tauto Didž. Universiteto Gam 
tos-Matematikos Fakultetą ir 
dirbo iki 1944 m. mokytojos 
darbą Kauno Aušros berniukų 
ir vėliau Suaugusiųjų gimnazi
jose. Mokytoja ji buvo nuošir 
di bendradarbė ir gabi savo 
specialybės dėstytoja. Savo 
įgytomis žiniomis universitete 
ji niekados nesitenkino ir atlie 
karnų laiku savo žinojimą gi
lino ir plėtė. Būdama mokyto 
ja, ji dirbo universiteto klini
kų labolatorijoj, bakteriologi
jos skyriuje. Kiek vėliau ima 
domėtis savo specialybei arti
mesnėmis medicinos mokslo 
šakomis ir rengėsi stoti į me
dicinos fakultetą, bet iškilęs ka 
ras velionės užsimojimus su
kliudė.

Vy-

kalbos ir rūpinosi savo surink
tos mokslo medžiagos sutvar
kymu. Po .vasaros, atostogų 
ruošėsi stoti į universitetą Chi 
cagoje ir baigti savo disertaci
jos darbą. Bet likimas lėmė 
kitaip. Prieš pradedant atos
togas, birželio mėn. 13 d. jai 
buvo padaryta tonsilų opera
cija. Birželio mėn. 15 d. jos 
gyvenimas nutrūko. Po ope
racijos ji mirė ligoninėj.

Liūdinčio vyro bei sesers 
skaudžiu rūpesčiu ir, ypač nuo 
širdžia parama amerikiečių dar 
boviečių, kuriose velionė ir jos 
vyras dirbo, velionė buvo birže 
lio mėn. 19 d. Šv. Kazimiero 
kapuose gražiai palaidota. 
Bendradarbių ir pažįstamų vai 
du velionei atsisveikinimo žo
dį tarė gerb. Dr. Garmus.

Jei Tavo šviesi viltis neišsi
pildė pamatyti tavo brangiąją 
tėvynę, kurios vardą .tu savo 
trumpu gyvenimu puošei, te
būna Tau, brangi Kolege, Icng 
va šio krašto žemelė.

J. Pėteraitis.
Chicago 9, Ill.

zika ir žodžiai (liet, ir anglų) rinaičio „Žiburių“ spaudos b- 
Mirono. Fortepionui aranz. vės leidinys, Toronto 1952 m. 
Lapienis. Leidinys balsui Kaina nepažymėta, nenurody- 

fortepionu. Išleido leidyk- ta ir knygos gavimo vieta. Tu 
„Pašvaistė“ (560 Grant riny 15 dalykų. Gaila, kad nei 

nei leidykla (ne vi- 
Gaunama leidyk- si) bent privačiai redakcijai ne 

praneša, kur ir kokia kaina 
įsigijamos jų knygos.

„NEMUNAS“ (3153 So, 
Halsted St. Chicago 8, Ill., 
USA) išleido vardinių sveiki
nimo laiškelius, lietuviškai 
iliustruotus. Vienas jų ilius
truotas dail. Žmuidzinavičiaus

A.

su
la
Ave., Brooklyn 8, N. Y.). Kai autorius, 
na 1.00 dol.
loję, pas autorių A. Mironą — 
2034 So. Union Ave., Chica
go 16, Ill., „Naujienose“, 1739 
So. Halsted St., Chicago 8, 
Ill., USA.

Vytautas Kastytis. KOLEK 
TYVINĖ PRAUSYKLA. Sa
tyros - humoro turinio knyga, 
64 puslapių, iliusturota A. Lau vaizdu.

Išradėja.
Savo užsimojimų įgyvendi 

nime velionė niekados nepailso 
ir nesustodavo pusiaukely; ji 
siekė visados aukštų viršūnių. 
Atvykusi j Vokietiją, neleng
vais tremties gyvenimo metais, 
velionė stojo į Tiubingeno uni 
versitetą. Po išklausytų paskai 
tų ciklo, ji dirbo universiteto 
higienos institute pas prof. 
Stieki ir rinko medžiagą savo 
bakteriologijos disertacijai. Sa 
vo darbuose velionė buvo kita 
taučių mokslininkų labai vertii 
narna. Dirbdama instituto la
boratorijose, ji išrado histolo
gijos preparatų dažyme naują 
būdą. Šis dalykas yra velio
nės vardu užpatentuotas u po 
•pasiūlyto atlyginimo, buvo šios 
kuklios lietuviško sodžiaus dūk 
ros vardas įregistruotas į uni
versiteto mokslininkų, tyrinę- KAI BUVAU — When I was 
tojų sąrašą. a child. —■ lėtas fokstrotas. Mu

ATSIŲSTA PAMINĖTI.
„Lithuania“ PHILATELIC 

SOCIETY BULETIN —> 
Filatelistų d-jos „Lietuva“ biu 
letenis Nr. 2, 1952 metų bir
želio mėnesio.

Axel Munthe. SAN MICHE 
LE KNYGA, II dalis. Išleido 
Knygų leidykla TERRA, 946 
W. 31st Place, Chicago 8, Ill. 
Knyga yra 312 psl., kaina 
2.50, gaunama laidykloje ir 
„Nepriklausomos Lietuvos“ re 
dakcijoje normalia kaina — už 
2.50 su persiuntimu: 7722 Vii 
le Lasalle, Montreal, P. Q.

Andrius Mironas. JAUNAS

tų Afriką.
Čia jis suruošė savo kūrinių 

parodą, kurioje daugelis jo dar 
bų buvo nupirkti. Tai sudarė 
jam kapitalą, kurio dėka jis 
įkūrė studiją, ir dirba savo spe 
cialybės darbą.

Birželio 25 dieną buvo ati
daryta antroji jo meno darbų 
paroda, kurios atidarymo cere 
monijas atliko Cape Town uni 
versiteto rektorius.

Spauda mūsų tautiečio dar1 
bus labai šiltai įvertina ir pa
žymi, kad tai yra lietuvio me
nininko darbai, kad jo darbuo 
se ryškūs Lietuvos gamtos 
bruožai.

Įdomu ir tai, kad mūsų 
veik visą laiką dirbęs svetimų 
jų tarpe ir gerokai primiršęs sa 
vo gimtąją kalbą, bet visur sa
kosi esąs lietuvis, Lietuvos pi
lietis. Jo žmona yra kamerine 
solistė, mezzosopranas, kilme 
olandė.

Įdomu ir tai, kad kaip mūsų 
pianisto p. Smilgevičiaus šei
ma turi jo kūrybos darbų ir ge 
rai mūsų tautietį, dabar dirbau 
tį ir garsinantį Lietuvos var
dą Pietinėje Afrikoje, pažjsla.

Gautieji jo darbų atvaizdai, 
vaizduoją Afrikos juodukus, 
teigia jį esant modernistą, bet 
turimi pp. Smilgevičių Mažhe 
tuvos peizažai yra realistinio 
pobūdžio.

Kur dabar nėra lietuvių! 
Bet kaip malonu, kad jie sto- 
jiškai laikosi ir garsina savo 
tautos ir Tėvynės vardą.

DR. J. YČAS IŠLAIKĖ 
EGZAMINUS

The Medical Council of Ca
nada paskelbė, kad š. m. ba
landžio — gegužės mėnesio 
sesijos egzaminus gydytojo 
praktikos teisėms įsigyti On
tario provincijoje išlaikė lietu
vis Jonas Yčas. Dr. Yčas šiuo 
metu darbuojasi vienoje vaikų 
vasaros stovykloje. Manoma, 
kad grįžęs jis vėliau atidarys 
saivo kabinetą Toronte. Medi 
cinos egzaminus laikyti stojo 
ir daugiau mūsų tautiečių, 
bet jų pastangos deja tuo tar
pu nedavė pozityvių rezulta
tų. J. J. J.

SUKURTA ITALŲ - KANA 
DIEČIŲ TEATRO GRUPĖ.

„Masinė europiečių imigra
cija į Kanadą, tai šio krašto 
galimybė pakelt savo teatrinio 
meno lygį“ pasakė Bruno Me 
saglio, 40 metų amžiaus nau
jas kanadietis, atvykęs Kana- 
don prieš trejetą metų, iš Ita
lijos.

Mesaglio buvo direktorium 
bei režisierium Italijoj ir Olan 
dijoj, kur jis praleido karo me
tus. Dabar jis italų naujų ka 
nadiečių teatro grupės direkto 
rius.

Mesaglio jaučia, kad yra 
„daug galimybių iškelti Kana
dos dramą“ ir kad talentai, at 
vykstą iš Europos, gali kaip 
tik atnešti tą iškilimą.

Nežiūrint kriticizmo Kana
dos teatro atžvilgiu Mesaglio 
laiko „laiminga diena“, kai jis 
nutarė vykti Kanadon. jis sa
kosi esąs dėkingas už galimy
bę pradėti naują, laimingesnį 
gyvenime šiame „galimybių 
krašte — Kanadoj“.

Drauge su teatrališkai nusi
teikusiu Toronto italų kanadie 
čių pramogų klubo sekreto
rium William Caruso (gimęs 
Kanadoj, italų tėvų ir pralei
dęs jaunystę Italijoj) jis pra
dėjo foumuoti italų aktorių 
grupę.

Mesaglio ir Causo neturėjo 
daug sunkumų surasti talen
tų tarpe daugelio italų, įsikurti 
siu Toronte.

25 parinkti jaunuoliai bei 
merginos dirbo kurį laiką re
petuodami ir mokydamiesi te ■ 
atro meno. Nuo grupės pirmo 
jo pasirodymo italų - kanadie
čių pramogų klubo patalpose 
įvykusio prieš kelis mėnesius, 
itališki veikalai bei operetės pa 
sidarė būtinybe Toronto italų 
benduormenės judėjime. (CS).

PRAŠYMAS VISIEMS
Jungtinėse Valstybėse ir ki

tuose kraštuose leidžiamuose 
mokyklų vadovėliuose, enciklo 
pedijose, šiaip leidiniuose ar 
žemėlapiuose pasitaiko kreivų 
teigimų apie Lietuvos praeitį 
ar dabartį.

Patariamoji Lietuvių Grupė 
dėl visų tokių netikslumų pasi 
ryžusi daryti žygių, kad jie 
būtų pataisyti, kad bent nau
jose laidose nebūtų kartojami. 
Tačiau pačiai Grupei į rankas 
tokių su klaidomis apie Lietu
vą leidinių bei žemėlapių re
tai tepatenka. Todėl Grupė ma 
loniai prašo visus, kad tenka 
susidurti su leidiniu ar žemė
lapiu, kuriuose būtų klaidingų 
teigimų apie Lietuvą, tuojau 
parašyti Grupei, 16 W,est 58th 
Street, New York, pranešant 
leidimo ar žemėlapio pavadini 
mą, kada, keno ir kur išleistas, 
kas jame neteisinga apie Lie
tuvos praeitį ar dabartį.

Visiems tokiems lietuviško 
reikalo talkininkams Grupė iš 
anksto dėkoja.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street,

šame, paskambinusoj.

f

Hollywood, Florida.
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms, tai pal- 

Apartamentus užlaiko- : 
muotame Hollywood Floridatogumais. Kviečiu visus 
me pirmos rūšies su visais ptą Floridą, nes čia būna 
lietuvius atsilankyti į saulė geležinkelio stoties parsive , 
nuolatinė vasara. Svečius iš telefonu 3290.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA

XVI.
Tokiu būdu siekiamas Lietuvos respublikos ploto, žmo

nių skaičiaus ir ūkinio pajėgumo padidinimas teigiamai pa
veiks valstybinio gyvenimo sąlygas. Ryšium su krašto pa
didėjimu, atitinkamai peįvairėjusi krašto ūkinė (struktūra, 
duos taip pat geresnes sąlygas ūkinio organizmo apykaitai. 
Tuo pačiu susidaro ir geresnės Lietuvos valstybinės egzis
tencijos sąlygos. Vadinasi, pokarinė Lietuva, naujai siūlo
mose sienose įgauna savo valstybiniam aparatui išlaikyti pa
gerintas sąlygas. Ji galės ramiai ir didesniu pajėgumu atsi
dėti gamybai ir kultūriniam gyvenimui plėsti.

Gamybai svarbu, kad praplėstose sienose Lietuva gali 
sudaryti pajėgų ir organišką ūkinį vienetą. Jis nepakeistų 
ligšiolinio Lietuvos ūkio charakterio, bet jį žymiai papildytų 
ir jo potencialą sustiprintų. Ligšiolinis javų, linų, gyvuli
ninkystės, pieninkystės, miškų ūkis darytųsi pilnesnio, di- 
desio masto. Jis galėtų tenkinti didesnę rinką. Įjungus į 
Lietuvą Karaliaučiaus uostą, surišus numatytas geležinkelių 
šakas, susidarytų patogus kelias ne tik padidėjusios Lietu
vos, bet ir Gudijos, iš dalies net Ukrainos žemės ūkio gami
nių eksportui į vakarų Europą, ypačiai į Angliją. Pramonin 
gieji vakarai gautų stiprų ir patogiai prijungtą žemės ūkio 
užnugarį. Iš antros pusės šis žemės ūkio vienetas bus rei
kalingas padidėjusio pramoninio importo. Ligšiolinės ryti
nės žemės, kurios., turėtų priklausyti Lietuvos valstybei, o 
taip pat plačioji Gudija buvo priversta gravituoti į rytus. Bet 
iš ten jų ekonominiai reikalai nebuvo tenkinami ir jos skurdo. 
Įjungti į vakarų pasaulį, tie kraštai, susilaukdami jai reika
lingo importo, ir atiduodami savo gaminius, pajudėtų iš lig
šiolinės ekonominės stagnacijos. Vakarinės žemės, kurios 
turėtų eiti į Lietuvos valstybės ribas, buvo gausiai tenkina
mos Vokietijos pramonės gaminiais, jos sudarė tam tikrą už
nugarį Vokietijos pramonės gamybai. Įjungtos į Lietuvos 
sienas jos virstų rinka visų vakarų pramoniniams gaminiams.

Tokiu būdu padidintoji Lietuva gali virsti naudingu ir 
pajėgiu veiksniu organiškoje vakarų Europos ūkio siste
moje.

Dabar yra viena iš retai pasitaikančių politinių progų 
sukurti sąlygas tokiam ūkiniam vienetui realiai ir racionaliai 
pfeitaisant Lietuvos sienas. Yra proga jas nustatyti ne leng
vapėdiškai švaistantis kardu ir atsitiktinai kaip 1919—1920 
metais, bet su visa politine logika ir ekonominiu tikslingumu. 
Ir dėl to daros bendras interesas atsižvelgti į lietuvių tautos 
pagrįstas revendikacijas vakaruose, o rytuose jau tik reali

zuoti tai, kas prieš 32 metus buvo formaliai ir teisėtai sura
šyta.

Red. pastaba. Šį rašinį apie Lietuvos sienas, kuris tu- 
rimomis'žiniomis yra parašytas istoriko prof. Z. Ivinskio, red. 
laiko labai rimtu, gražiai pamatuotu ir labai vertingu darbu. 
Turimomis žiniomis, šis vertingas darbas buvo išleistas V LI 
Ko, deja, apgailėtina forma ir kažkodėl lyg ir nuvertinant jo 
svarbumą, nes atspaustas tiktai rotatorium, prastai, be jame 
minimų žemėlapių ir, pagaliau, be autoriaus parašo, be kurio 
jis atrodo tiktai anonimu. Redakcija, spausdindama šį dar
bą, turėjo tikslą iškelti be galo svarbų Lietuvos sienų klau
simą, kuris yra pirmaeilio svarbumo būsimai Lietuvai, j kurį 
tačiau ligšiol nekreiptas tinkamas dėmesys. Šiuo klausimu 
daugiausia rašė visokį diletantai, kaip „Draugo“ palaikomi il
ginami p. Kuprionis ir į jį panašūs, bet kažkodėl, ir kažko
kiais įtartinais sumetimais, nutylimi tikri tos srities žinovai, 
kaip prof. Z. Ivinskis, kurio darbas būtinai reikia išleisti ne 
tiktai lietuvių, bet ir kitomis kalbomis, kad su juo galėtų 
susipažinti visas politinis pasaulis, ne 'tiktai plačiau sugebė
tų orientuotis visi tautiečiai. Be ko kita, šiuo rašiniu mes 
atsakome „Draugui“, kuris dėl to plūdo „NL‘ ir jo redakto
rių ir visiems ponams kuprioniams.

Lietuvos sienų vaizdo pilnumui nušviesti, sekančiu pa
sisakymu bus prof. K. Pakšto rašinys, kuris taip pat derina
si su šiuo ir apima vėliausią paskutinių laikų dokumentaci
ją ir argumentaciją.

Redakcija labai apgailestauja, kad toks rimtas klausi
mas, kaip Lietuvos sienų klausimas, neišmanėlių kažkodėl 
bandomts pajungti savo partiniams reikaliukams, kai jis yra 
tiktai lietuvių tautos, visos tautos, reikalas.

KURIE PLOTAI TURĖTŲ PRIKLAUSYTI 
ATSTATOMAI LIETUVAI?

Prof. K. Pakštas.
Per pastaruosius kolonialinio imperializmo amžius įvai

riose konferencijose mažosios valstybės vis buvo mažinamos, 
o didžiosios — dar labjau didinamos. Tai mes vadintume 
megalostatizmogadyne, nešančia vis daugiau priežasčių nau
jiems karams sukelti. Juk niekas neverčia taip dažnai kariau
ti, kaip didžiųjų kraštų teritorinis gobšumas ir nuolat daro
mos skriaudos, vis mažinant negausių ar salpnesnių tautų 
gyvenamą erdvę.

Kai kada vienas kitas Amerikos politikas ar diplomatas 
pasišauna idealizmo ir moralumo' kryptimi, užstodamas ir 
mažesniųjų tautų gyvybinius interesus. Jei pasaulinis karas 
kuomet pasibaigtų ir busimoj, dar tolimoje, taikos konferen
cijoj didžiųjų valstybių delegatai suprastų, kad griežtas tei
singumas y ta taikntinas didžiųjų su mažaisiais santykiuose, 
kad mažiesiems padarytos teritorinės skriaudos turi būti ati
taisytos, kad mažųjų laisvės pagerbimas ilr mažu išlikimas 

yra pats svarbiausias, būtent, moralinis, būsimų taikos rūmų 
pamatas, tai tuomet manytume, kad greta megalostatizmo 
bus leista gyventi ir mikrostatizmui, ir pati taika jau bus ta
pusi paremta daug gausesniais ir net stipresniais stulpais.

Jei tokia humanistinės pakraipos taikos konferencija pir 
mą kartą susirinktų pasauliniam karui pasibaigus, tai ji duo
tų žodį ir mažų Balstijos valstybių atstovams. Kokių gi sie
nų tuomet Lietuva turėtų sau reikalauti?

Ideališkas teisingumas mažosioms tautoms greičaiusia 
nebus taikomas net ir visai padorioj taikos konferencijoj. 
Tad labai būtų sunku Lietuvai ginti tuos 114.000 kv. km, ku 
rie lietuvių buvo gyvenami šešioliktame ir ankstyvesniuose 
amžiuose. Tačiau būtų lengviau ginti nors bent kartą ne
senų konferencijų ir sutarčių priimtas ar patvirtintas ribas.

Lietuvos siena su Latvija (apie 500 km Ilgumo) pra
vesta 1921 m. ir demokratinių seimų ratifikuota. Ji, atrodo, 
pasiliks tokia, kokia ji yra.

Lietuvos siena su Gudija nelabai patenkino Lietuvos vi
suomenę. 1920 m. liepos pradžioje ji buvo sutarta Mask
voje, abiejose delegacijose (Lietuvos ir Rusijos) dalyvaujant 
žydams, o Sovietų delegicijoj — ir gudams. Lietuva bandė 
Maskvoje labjau prasiplėšti į pietus nuo Nemuno, apimant 
Slonimą, Naugarduką ir Volkovyską ir pasiekiant Bielovie- 
žos girių vidurį. Lietuva rėmėsi tuo, kad minėtas kraštas 
1919 m. per savo valsčių delegatus pareiškė noro priklausyti 
Lietuvai, kad, anot N. Lebedkino tyrinėjimų 1861 m., Gar
dino gubernijoj 201,897 gyv. laikė save lietuviais (taigi ket 
virta dalis visos Gardino gubernijos) ; kad ekonominiu po
žiūriu šiaurinė Gardino gubernijos dalis ir Naugarduko aps
kritis labjau yra susirišusi su Lietuva per savo geležinkelių 
ir plukdomų upių tinklą. Lietuvių reikalavimai šia kryptimi 
gerai yra išreikšti Jono Žiliaus brošiūroje, išleistoje Ameri
koje 1920 metų vasarą ir sudarytoje iš Lietuvos Misijos 
Amerikoje memorandumo Valstybės sekretoriui B. Coiby. 
(„Lietuvos Rubežiai“: istoriškai etnografiška studija; 20 psl. 
ir spalvotas žemėlapis). Senųjų jotvingių žemės Lietuva ne
beatgavo derybose Maskvoje. Ten ji turėjo gudams užleisti 
ir Vilniaus gubernijos dvi apskritis: Dysnos ir Vileikos. 
Kai kurie gudai dabar įgavo dar didesnių apetitų: jie nori vėl 
kelti viso Vilniaus krašto klausimą, reikalaudami jo sau. Jei
gu gudams pavyktų paneigti 1920 m. sienų teisėtumą, tai 
Lietuva tuomet privalėtų atsisakyti padarytų kompromišų 
Gudijos naudai ir vėl reikalauti jotvingių žemės ir platesnės 
zonos palei Dauguvą, Dysnos kryptimi. 1920 m. Lietuves- 
-Gudijos ribų Lietuva savo noru niekuomet dar neatsisakė. 
Jeigu gudai tas sienas ir toliau pripažins, tai susidarys labai 
nuoširdus dviejų tautų bendravimas, naudingas abiem pu
sėm. 1920 m. siena labai panaši į Lordo Curzono liniją 1920 
m. liepos U d. Jis tuomet kalbėjo vakarinių sąjungininkų 
vardu. Bus daugiau.
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Moksio-tedinikos naujienos
NAUJOS ŽINIOS APIE GYVYBĘ KITOSE 

PLANETOSE
Žymus Amerikos astrono- Yra paleidžiamas iš B-29 

mas, visą amžių tyrinėdamas 000 pėdų aukštumoj. Turi 
dangaus šviesulius, ypač pas- bininį jet motorą ir papildomą mo tolis taip pat yra ribotas 
kutiniais laikais — pagerintais raketinį motorą, kuris išvysto Naujasis atominio motoro varo 
instrumentais, )prof. Kenneth didesnį už garsą greitį. Spar- mas povandeninis laivas turės 
Heuer, viešai pasisakė apie sa- nai nulenkti 35 laipsniais už- neribotą operavimo tolį ir jo 
vo tyrinėjimus, derinant tai su pakalin. Buvo pakilęs daugiau 
kitų astronomų bei kitų moks- negu 79.000 aukštumom Turi 
lininkų pasisakymais. šaldymo įrengimus, nes skren-

Prof. "K. Heuer, stebėdamas da daugiau negu 1.300 mylių 
ir fotografuodamas kitus dan
gaus kūnus, randa, kad dauge
lis ankstyvesnių tyrinėjimų, ua 
(rytų paprastesniais instrumen 
tais, yra netikslūs arba klai
dingi. Prof. Heuer teigia, kad 
gyvybė yra Mėnulyje, Marse, 
Veneroje ir kitose planetose. 
Labai klaidingas įsivaizdavi! 
mas, kad Žemė turi kažkokių 
privilegijų. Žemė -— tiktai 
menkutė planeta, palyginus su 
kitais dangaus kūnai.

Visų profesoriaus K. Heuer 
teigimų ir įrodymų čia nėra 
galimybės ne tiktai išdėstyti, 
bet ir suminėti. Bet kaikas ver 
ta pastebėti. Pav., jo tyrimų 
duomenimis, Marse gyvybė 
yra nepalyginamai pranašesnė 
už Žemės gyvybę. Marso žmo
gus, kai Marse išgaravo labai 
daug vandens ir jis pradėjo 
kentėti nuo sausrų, iškasė mil
žiniškus kanalus — nuo 15 iki 
150 mylių pločio ir ligi 4.000 
mylių ilgio, kuriais iš ašigalių, 
turinčių milžiniškus klodus le
do, vandenį atvedė į 
vietas.

Veltui žmogus labai 
riai įsivaizduoja, kad 
„Dievo parinktoji planeta“. Ki 
tuose dangaus kūnuose vyks
ta daug įdomesnis gyvenimas, 
kuris yra susidaręs dėka kiek
vienu atveju esamų skirtingų 
sąlygų.

Įrodoma, kad kitose planeto
se žmogaus pavidalas gali būti 
ne gyvulio, kaip yra Žemeje, nešdami atomines bombas, pa- 
formos, bet gali būti augalo. Ir 
tų planetų žmonės nekariauja, 
bet gyvena kitokį gyvenimą, 
panašų į augalų gyvenimą. Sun 
ku ir įsivaizduoti gyvybės pa
vidalus ir formas. Bet yra 
tvirtai teigiama, kad kitose 
planetose yra daug protinges
nių, daug aukštesnės kultūros 
bei daug tobulesnių gyvų su
tvėrimų, negu Žemės žmogus. 
raketinis lėktuvas.

USA pagamintas ir išban
dytas raketinis lėktuvas skren
da du kartu greičiau už garsą.

LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ *

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

Į Rankų darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. g
| Vestuviniai šydai. «
■ Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS «
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per valandą, susidaro nuo oro 
trinties toks karštis, kuris iš
keptų gyvą lakūną ir sutiipdy 
tų patį lėktuvą.

DIDŽIAUSIAS LĖKTUVNE 
ŠIS.

USA laivynas pirmadienį 
pradėjo statyti didžiausią pa
saulyje lėktuvnešį, pavadintą 
Forrestal vardu. Turės 60.000 
tonų ir bus pritaikintas nešio
ti sunkiuosius lėktuvus, Kurie 
bus pajėgūs vykdyti atominį 
bombardavimą. Savo paties 
ir sunkiųjų lėktuvų apsaugai 
turės greituosius jet naikintu
vus. Šio lėktuvnešio pastaty
mas kainuos 218 mil. dol., ne
skaitant per 100 lėktuvųz kai
nos, kuriuos jis aptarnaus. Šio 
lėktuvnešio aptarnaujami bom 
bonešiai ir naikintuvai galės pa 
siekti giliausius Sov. Rusijos 
taikinius. Skridimo denis tu
rės 1.040 pėdų ilgio ir 252 pė 
dų pločio. Greitis, spėjama, bus 
didesnis negu 33 mazgai. Lėk 
tuvnešis bus baigtas statyti ir 
perduotas i laivynui 1954 me- 

negud- tais, bet reiklaui atsitikus, ga- 
būti jo statyba pagreitinta

TIK PENKIOLIKA 
MINUČIŲ...

Toronto profesorių inžinie
rių sąjunga yra išnagrinėjus 
ir išsprendusi, kad liks tik pen 
kiolika minučių laiko pavojų p<. 
skelbus, kol priešo lėktuvai,

sausas

Ii
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gali naudoti tik vandens pa
viršiuj, pasinėrus yra naudo
jami elektriniai motorai varomi 
baterijų. Todėl po vandeniu 
gali išbūti ribotą valandų skai 
čių ir jų povandeninis greitis 
yra apie 16 mazgų. Opeiavi-

sieks Kanados miestus. Todėl 
slėptuvės, kurių per šį laiką 
nebus galima pasiekti, bus be
vertės. Y ra patariama įsireng 
ti šeimos slėptuves. Kenksimu 
gieji spinduliai nepraeina per 
24 colius betono arba per 3b co 
liūs žemės.

ATOMINIS POVANDENI 
NIS LAIVAS.

USA jau pradėjo statybą 
pirmojo povandeninio laivo. 
Atominis motoras jau esąs pa 
gamintas. Šių dienų povande 
niniai laivai diselinius motorus

prisegama metalinė lentelė su 
numeriu. Numeris įrašomas į 
popierio lapą. Taip paruošti 
lavonai laidojami bendrose ka 
pinėse. 
BENJAMINO FRANKLINO 
ELEKTRIIŲNiŲ TYRINĖJI 
MŲ 200 METŲ SUKAKTIS 

Sukanka 200 metų kai Ben
jaminas Franklinas, būdamas 
tuo laiku 46 m. amžiaus ir pa
sižymėjęs jau kaipo autorius, 
išradėjas, leidėjas, pedagogas, 
mokslininkas ir filosofas, at
liko savo istorinį bandymą su 
paleistu į debesis aitvaru ir 
įrodė, kad žaibas yra elektrinės 
prigimties.

Franklinas pradėjo savo 
elektrines studijas smailumų 
iškrovimo ypatybių tyrimu. Jisbuvo kone 

uždėjo metalinį 4 colių skers- Lietuvos 
mens rutulį ant sauso švaraus lengviau tarp savęs būtų susil 
butelio kaklelio žioties, tuo bu 
du izoliuodamas rutulį. Ma
žas kumštinis rutuliukas buvo 
pakabintas ant šilkinio siūlo ii 
lietė savo šonu metalini rutu
lį. Įelektrinus metalinį rutulį, 
kamštis būdavo atstumiamas į 
šoną 4—5 colius ir laikėsi toj 
padėty, 
artinama 
ta adata, 
kreipta į 
colius nuo jo, tai metalinis ru
tulys tuojau išsikraudavo ir 
kamštis sugrįždavo į savo pir- 
mykščią padėtį, prisiglausda- 
mas vėl prie rutulio. Jei adata 
būdavo izoliota, tai rutulys 
neišsikraudavo ir kamštis pa
likdavo atstumtoje padėtyje. 
Paskiau Franklinas, pritvirti
nęs adatą prie metalinio rutu
lio, įsitikino, kad rutulys tuoj 
išsikrauja ir neatstumia kamš
čio, 
mą tamsoje, jis pastebėjo, švi 
tėjimą adatos gale, vykstant 
elektros išlydžiui.

Įsitikinęs,' kad elektra išsi
krauja per smailumas, Frank
linas spėjo, kad žemės bei de
besų elektra gali be žalos išsi
krauti per smailą stiebą, pasta 

Leisti tytą aukštesnėje vietoje ir įže
mintą. Jis nutarė įrengti nu
smailintą metalinį stiebą ant 
bokšto, kuris turėjo būti pasta 
tytas. Nesulakdaumas savo 
projekto įgyvendinimo, Frank- 

Lavanų atpažini- linas paėmė aitvarą ir, besiarti- 
mui būsią panaudoti popierio nant audrai, paleido jį ant šil- 
lapai, kur būsią surašytos iavo kinio siūlo. Kai sušlapęs nuo 
no žymės, o laidojant popierio liataus siūlas tapo laidininku, 
lapas nuo' lavono nuimamas ir Franklinas gaudavo elektros

motoras galės ir po vandeniu 
veikti neribotą valandų skaičių. 
Plaukimo greitis būsiąs apie 
35 mazgus.

JEI KRISTŲ ATOMINĖ 
BOMBA ANT AMERIKOS 

MIESTO.
Federalinė Amerikos civili

nės gynybos administracija yra 
apsprendusi, kad, jei būtų vi
dutinio dydžio atominė bomba 
numesta ant Amerikos miesto, 
būtų užmuštas, arba per dvi 
dienas mirtų 40.000 išmonių.

FCDA posėdžiavo su kuni
gais, laidotuvių direktoriais, in 
žinieriais, miestų atstovais, 
sveikatos vdldininkais ir ki
tais, išspręsti problemas, susi
jusias su pasiruošimu sutikti 
atominius bombardavimus. 
Yra paprašyta įvesti į biudze- 
minti l.OOO.dykei :u: 
tines išlaidas 2.100.000 dol. pa 
gaminti 1.000.000 įkapinių pa 
klodžių. Tai, greičiausiai, bus 
plastinės paklodės, į kurias bus 
susupti lavonai ir palaidoti. 
Specialistai įvertina, kad, pa
gaminti 40.000 grabų per tium 
pą laiką, jokiu būdu nebus įma 
noma.. Visi užmirštieji turi bū 
ti palaidoti per 48 valandas. La 
vonų balsamavimas būsiąs ne
įmanomas.

Užmuštųjų ar mirusių nuo 
spindulių kūnai nebus pavojin 
gi gyviesiems nuo likusio juo
se spinduliavimo.

Administracijos pirmasis už 
davinys būsiąs surinkti lavo
nus ir juos išvežti į nuošales
nes vietas — parkus, užmies
tį. Sekantis uždavinys būsiąs 
lavonų identifikacija. I 
gyviesiems lankyti lavonų su
rinkimo vietas būsią nepraktiš 
ka ir neįmanoma. Jei suguldy 
ti 40.000 užmuštų į dvi eiles, 
tai susidarytų 20 mylių ilgu
mo juosta.

ssjęz;--------..-į, -r-y---

VIKTUTĖ BUGA1LIŠKA1TĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA PLAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO-

1

JAMAS.
■ -W--

TELEFONAS: 4—3566.
■M L. - X - —M ar

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ |
RŪBŲ SIUVĖJAS

Kostiumus ir paltus siuvu pagal naujausias madas. Tu- 0 
riti didelį pasirinkimą įvairių angliškų ir vietinių medžią- I 
gų. Visus darbus atlieku pigiai, skoningai ir punktualiai. M

ED. KONDRATAS. g
1113 A Dundas St. W. (netoli Qssington). Toronto. |

Tel. LL 9626: I

Dr. DORA GORDON
Dantų gydytoja
Kalba lietuviškai

Tel.: WAInut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel. fi

I 391 ST. CATHARINE ST. W. MONTREAL, j 

i CAPITOL FURNITURE CO., > 
: Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara- • 

tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys : t Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos. ( 
t Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba ; 
/ lietuviškai ir yra krautuvėje kasdien. !
j TEL.: LA 8621. j

Veda sktn. inž. J. Bulota.
numatyta, kaip, kad už keiks
mažodžius, prieš, kaip visuo
met, keletą įsibrovusių su „si
muliantų“ liga. Žiūrėk, jie iš 
kombinuoja pirmieji atsistoti 
prie sriubos, išsisukti nuo už
siėmimų, pirmieji ir paskuti
niai sugeba aplankyti skaučių 
stovyklą, na ir kas akiplčšiš- 
kiausia, susistabdyti, ,pav„ net 
keletą iš karto besikalbančių 
skautniinkų rr jiems gudriai 
prikišti už „netvarką“ jų pala
pinėje ir tt. Iš seno patyrimo 
žinau, kad tokie „ligonys“ ne
jučiomis sugadina visą stovyk
los drausmę, dažnai net iki ka 
tastrofiško laipsnio, nes tai yra 
bacilos, kurios greit užnuodija 
aplinkumą. Siūlyčiau ateityje 
stovyklos komendantams spe
cialiai ir jei galima iš anksto „iŠ 
šnipinėti“ galimas tokias baci
las ir specialiai ir jhrmoj eilėj 
pervesti por praktiškus stovyk 
los darbus su aiškiu uždavi
niu (pradedant virtuvės ruoša) 
ir gera priežiūra. Iš anksto 
pranašauju stebuklingus draus 
mės vaisitrs.

Ne man vienam teko stebė
tis supergeležine skaučių draus 
me. Tam, čia paminėsiu viena 
budingą vaizdelį:

— „Sekmadienio rytas. Ber 
niukai po rytinės mankštos 
maudosi tvenkinyje, bet kele
tas (matyt iš bacilų bendruo
menės) „ptrausiasi“ netoli, ar
ba ant ribos mergaičių „zo
nos“ aukščiau tvenkinio. To
lumoje, kitoje pusėje ant ne
nusileidžiančio į upelį takelio 
išsirikiavusi margaspalvė „ar
mija“ apsišarvavusi maudymo
si kelnaitėmis, rankšluostukais, 
muilinėmfe, šepetukais ir ryt
mečio saulutėj beblykčiojančio 
mis įvairiomis sagomis, šuko
mis, auskarais ir dar dievai ži 
no kuo, tiesiog man pasipainio 
jo mintis apie Vytauto išrikiuo 
tus pulkus Žalgiriui.

Ši „armija“ nejudėjo nei pir 
myn nei atgal, nei žingsnio iš 
vietos! Kodėl? Pradėjom spė 
boti: gal nenori erti į sudrums 
tą vandenį, bet juk pas jas 
aukštupys ir jos skautukams 
pasiunčia puteles, o gal jos lau 

(Nukelia j 6 psl.)

Tęsinys iš pr. n-rio. 
Stovyklos drausmė.

buvo turbūt griežtesnė negu 
paprastai ir su jaučiama malo
nia pažanga šia kryptimi. Pa
girtina ir atkreiptas ypatingas 
dėmesys į lietuvių kalbos nau
dojimą, ypač primenant, kad 

30 vilkiukų, 
nemačiusių ir

taigi 
kurie

Ma-kalbėję įvairiu žargonu, 
no manymu, pravedimas oticia 
liai per stovyklos įsakymą bau 
dos už svetimos kalbos naudo
jimą (ją net išvardinant) yra 
vengtinas ir aš tik dėl ateities 
čia apie tai užsimenu. Tas 
viskas buvo galima atlikti ū st 
žymiai didesniu efektingumu 
per vienetų vadus ir žodžiu 
kaip tai yra daroma (karinome 
nės pavyzdžiu) sušaukiant iš 
rikiuotės vadus ir jiems žodžiu 
duodant aiškius, specialius bei 
„slaptus“ įsakymus, paliepi 
mus, vykdomus tuojau.

Nerašytasis stovykloje dar 
numas buvo jaučiamas visur 
ir mūsų skautų vienetai, prade 
dant nuo vilkiukų iki jūreivių 
— vlčių, tyliai atlikinėjo užsi
ėmimus: signalizacija, laipsniu 
programa, specialybių egzami
nai, virtuvės ruoša, posėdžiai, 

Pakartodamas tą bandy- sportas, pasiroušimas laužui ir 
t. t.

Gaila, kad stovyklos įsaky 
me nebuvo paminėti ir bauda

Kai po to buvo pri- 
ilga smaila neizoliuo 
savo smailumu nu- 
rutuli ir nutolusi 6
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Mėsos krautuvė
Sav. J. ir K. Guzevičiai. Tel. DO 5817

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

kibirkštis, priartindamas įže
mintą laidininką prie rakto, pa 
kabinto ant aitvarą laikančio 
siūlo. Tuo būdu šis bandymas 
Frankliną įtikino, kad žaibas 
yra elektrinės kilmės.

Po bandymo su aitvaru 
Franklinas pastatė pastovų rne 
talinį izoliuotą stiebą ir jo pa
galba naudojo atmosferinės 
elektros išlydžius savo nau
jiems tolimesniems bandy
mams.

Be to, Franklinas bandė pu 
taikyti elektrą ligų gydymui, 
pavyzdžiui paralyžiui, varto
damas elektrinio smūgio meto
dą, tačiau tai neturėjo sėkmes. 
Pažymėtina, kad šis elektrinio 
smūgio metodas sėkmingai nau 
dojamas dabar, po 200 metų, 
nervų ligoms gydyti. (T.Ž.).

SOTUS ALKANAM PADEK
AID OVERSEAS, INC., 313 3 S. HALSTED ST. CHICAGO 8, U. S. A.

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

Siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60
B. 20 sv. cukr.—$ 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. mil! ų
3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado
1 sv. kavos

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

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

DANUTĖ STRAZDAITĖ
321 Oakwood Ave., Toronto, 10.

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

LIŪDESIO VALANDOJ

KREIPKITĖS PAS

Laidotuvių Direktorių
C. Halpin Funeral Home Reg’d.

KOPLYČIA VERDUN — WILLIBRORD AVE KAM 

PE, PRIE PAT AUŠROS VARTŲ PAR. BAŽNYČIOS 

4500 VERDUN AVE, VERDUN. Tel. YO 3440

Pilnas draudimas.
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

Jono LA0YGOS | 
balčių 

studijoje 
„ARTI 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.

I BELLAZZI ~ LAMY, INC į
f TR 5151 7679 GeOP|!C S‘ - Ville La..lie. I

W Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai. g 
įj Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popieris. gv.SSSSSSlkSSSSS:  tiS±*4itS*Aa*****************a*****»?*

Dr. Roman Pniewski \
g Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir j 
g klinikose Europoje ir Amerikoje. *

5 VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ '
| LIGŲ SPECIALISTAS.
J 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA 7623 J
v Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų. įiisiauwhaikfcsisifcxsisifc********************************^

LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

Kreiptis vakarais po 6,30 vai.
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■MŪSŲ ^SPORTAS
Visiems yra gerai žinoma, 

ANTROSIOMS Š. AMERIKOS ŽAIDYNĖMS PASIBAIGUS, kad KLB rinkimai užsitęsė 
dėl Manitobos apygardos rin
kimų susitrukdymo, kurio prieLaimėtojai ir dovanos pasi- gos Clevelando sk. dovana) ;

II v. — Žaibas. -
Moterų grupėje visas pirmą- žastimi ^tenka laikyti Winnipe 

sias vietas susirinko Elv. Šiks C
niūtė ir St. Juodvalkytė (abi ir neturint daugumos, agitaci- 
žaibas). 7 
nuškių dov. už 60 m bėgimą, 
Clev. neolituanų dov. už šuolį 
į aukštį ir Dr. Degėsio — už 
šuolį į tolį. Antroji gavo J. Ka 
zėno ved. vyrų okteto dov. už 
rutulį ir Mikeliūnienės dov. už 
diską.

Jaunių grupėje pirmosios 
vietos atiteko: Alg. Liutkevi
čiui už rutulį (Organizacinio oaivyillc „„ 
k-to dovana), šuolį į aukštį ,Kom atsak0 
(Dr. Ramanausko dov.), G. 
Motiejūnui už 100 m beginuą 
(A. Bielskaus dov.) ir K. 
manui už 1000 m — Org. 
to dov.

Komandų stalo tenisas, 
vyrams — Gintaras I (V. Ba- 
kūno perein. dovana antrą
kart), II v. Žaibas, III v. Gin
taras II ir IV v. — Perkūnas; 
moterims Iv. — Žaibas (L. 
Kultūros Fondo perein. dov. 
antrąkart), II v. Gintaras, III

skirstė taip:
Krekšinyje I-ją vietą išsiko 

vojo Čikagos Perkūnas n ga
vo antrąkart laimėtą Dr. Almi 
no pereinamąją dovaną; II v.
— Gintaras (Salasevičių-Lui- 
zų dovana) ; III v. — Žaibas.

Tinklinyje vyrai: Iv. — 
Perkūnas (Čiriionio ansamb
lio dovana) ; II v. Lituanica 
(Augustinavičių dov.) ; III v. 
Žaibas. i

Tinklinyje moterys: I v. Gin 
taras (Clevelando L. Tremt. 
Dr-jos perein. dovana, antrą
kart) ; II v. Žaibas (Clevelan
do Lituanistinės mokyklos

■ dov.); III v. — Perkūnas.
Lengv. atletikoje pirmąsias 

vietas ir dovanas išsikovojo:
100 rn. bėg. vyrams — V. 

Adamkavičius (Liet.) — Ja- 
kubs F. Home dov.

Rutulys vyr. — Z. Pufinaūs 
kas (Lituanica) — NYC Clev. 
dirbt, dirbančiųjų dov. Jis pats 
buvo pirmasis ir disko metime
— prekyb. I. Šamo dov.

Šuolyje į aukštį ir tolį pir- v. Perkūnės. (Šiose varžybose 
muoju išėjo V. Adamkavičius už Žaibą lošė : J. ir Alg. Nasvy 
(Lituanica) — dvi dovanos: čiai, Lukavičius, K. Laikūnie- 
Wilkelio F. Home ir Žaibo nė ir B. Smetonienė).
kl. f ~

400 m. bėg. vyrams — Sig. poromis: vyrai — I v. J. Nas- 
Zubkus (Lituanica) — Dirvos vytis (Clev. Ateities kl. dov.), 
laikr. dovana. II v. Gvildys (Toronto Vytis)

1500 m bėg. vyrams — Č. — Clev. Teisininkų dov.; mo- 
Melsbakas (Žaibas) — Laiku terys — Iv. J. Rutelionienė 
nu dov. (Washington© L. D-ja) —

Estafete 4x100 m vyr. I v. Daugėlų dov. ir K. Laikūnie-
— Lituanica (A. T. Taut. S

PLANAS PASAULIUI...
Atkelta iš 3 pusi, 

rijoje, Lenkijoje ir tt. Apskai
čiuojama, kad iš 90 milionų Eu 
ropos tautų, kurias Maskva yra 
pasivergusi, apie 14.400.000 as verege dov.). 
menų yra vienu ar kitu būdu 
apmokomi karui.

Taip pat rūpestingai rusai 
yra performavę visų savo va
lioje turimų kraštų kariuome
nes. Pabėgusių kariškių ap
skaičiavimais, visų satelitų ar
mijos bendrai šiandien sudaro 
apie pusantro mil. vyrų, 

. 60 sovietinių divizijų, 
mijas jie sėkmingai , 
nino1'............
nuosius karininkus ir juos pa
keisdami patikimais komunis
tais, buvusiais politkaliniais, o 
daugiausia stačiai tikraisiais so 
vietiniais komandieriais.

Bus daugiau.

SKAUTŲ STOVYKLA...
(Atkelta iš 5 pusi.J 

kia dar pavėlavusių vienetų, 
bet kad užmetus akį gali spė
ti,kad truputį mažiau 100,taigi 
visos, o jau geras pusvalandis 

nių savo blokui sustiprinti ir kaip jos tebestovi. Na, paga- 
viduriniosios demokratinės liau spėjau, o gal jos nenori, 
grupės atstovams sukompro- kad keletas skautukų yra pri- 
mituoti. Suprantama, kad rin siartinę prie jų zonos? Sušun 
kimine politinė ir idėjinė ko- kam, kad jie atsitrauktų! Įspė 
va, kaip ir visas gamtos gyve
nimas, yla natūralus reiškinys, 
kiek tai neperžengia padorumo 
ribų, ko deja negalima pasaky 
ti apie minėtų totalistų takti
ką.

lies neabejotinai turėjo nema
žos įtakos į rinkimų išdavas. 
Totalistai, nebūdami tikri ael 
savo išstatytų atstovų pravedi 
mo, griebėsi visų galimi] agi ta 
cijos ir propagandos priemo-

Winnipeg
MANITOBOS RINKIMINĖS DŽIUNGLĖS.

teisinti lyg teisėjas iš aukštos 
ložės sausais rinkiminiais pa
ragrafais. P. Kurausko išve
džiojimas dvelkia neklusnumu 
centrui ir didybe prieš rinkė- 

go totalistų užsispyrimą, nors jus. Teigimu, kad telegrama 
nėra dokumentas, p. Kuraus- 
kas kompromituoja savo prise
gamą Dr. titulą. Pirmųjų gim
nazijos klasių mokiniams yra 
žinoma, kad pagal telegramas 
išmokami pinigai ir atliekami 
milžiniškos reikšmės, karinės, 
diplomatinės, ekonominės ir 
kitos direktyvos. Jei centras, 
duodamas šią telegramą lau
žė rinkimines taisykles, jis už 
tai ir atsakomybę nešė. Win
nipeg© rink. kom. pareiga bu
vo įvykdyti. Tai nebuvo p. 
Liaukiavičiaus ir mano noras 
ar užgaidos, o tautinė pareiga 
dabar pavėluotai vykdoma pa
ties centro. Labai keista, kad 
p. Kurauskas, parodydamas 
tiek kietos valios, nusistatymo 
ir šviesaus proto rinkiminių 
taisyklių dvasioje, vaikiškai su 
bailėja ir trūksta drąsos prisi
pažinti dėl jo vestos demago
ginės agitacijos rnkimų metu 
iš rinkiminės komisijos pirmi
ninko kėdės, sakant: ,,Jeigu 
aš tai darau“. Juk tai nėra joks 
abejingas „jeigu“, o grynas fak 
tas, paremtas daugybe gyvų 
lidininkų. Dėl laiko ir laisvės 
paduoti skundą tuo reikalu, aš, 
kaip Korėjos taikos derybų 
taktikos — nuolatinis 
džiavimas 
sprendimų priešininkas, vieto
je skundo apeliavau betai piš- 
kai į lietuviškąją visuomenę.

Nežinau, kokios jau yra ar

Pirmąjai teko: Ja- ja, propaganda ir net suktybė 
mis, siekti savo atstovų prave
di mo.

Wlinnipego LOK rinkimi
nės komisijos pirmininkas, kai 
bedamas rinkiminės komisijos 
vardu (įdomu, ikas jam tą tei
sę suteikė, nes kai kuriems rin 
kiminės komisijos nariams tas 
visai nebuvo žinoma), savo at 
sakyme „Winnipego Rink. 
_____ ____ 1-j“ (atseit p. Ku- 
rauskas reiškia Wpg. rink, 
kom.) savo atsakyme bando 
išvedžioti, kad rinkiminė komi 
sija pasielgusi pagal rinkimines 
taisykles fr biuletenius ir savo 
pareigą atlikusi kuo geriau
siai, kaip įrodymą pažymėda
mas, kad centras rinkimų ne
panaikino. Įdomu, dėlko Ma
nitobos rinkimai tapo pratęsti 
ir tuo užvilkintas visas bend
ruomenės centro sudarymas?

Ne tiktai centro, bet ir Win 
nipego LOK rinkiminės komi
sijos buvo moralinė pareiga 
padaryti viską ne vien tik pil-

Stado tenisas individualiai ir dan* rinkimines taisykles ir jų 
papildymus, bet ir imtis inicia
tyvos, kad visi lietuviai, gyve
ną atokiau nuo Winnipego, ga 
lėtų 
Jiems 
omenyje Manitobos lietuvių 
ūkininkų gyvenimo sąlygas ir 
jų teorinį pasiruošimą, p. Ku- 
rauskui turint šiek tiek sąži- dar bus Manitobos apygardos 
nės ir pareigingumo, turėtų rinkimų išdavos, patiems bal- 
būti aišku, kad ne ūkininkai savimams pasibaigus, įdomu 
turėtų jam padėti, bet jis jiems suminėti vieną, kitą aplinky- 
rinkiminiais reikalais ir nesi- bę, kuriose vyko rinkimai ir ku

Ger- 
kom

1 v.

balsuoti prieinamomis 
priemonėmis. Turint

posė-
be konkrečių nu

nė — II v. Augustinavičių dv.; 
vyrų dvejetas I v. J. Nasvytis- 
-Gvildys (Shelley ir Dunbaro 
kavinių dov.) ; mišriam dveje
te I v. Rutelionienė — Gvildys 
(Clev. Taut. korp. sambūrio 
dov.), II v. Laikūnienė — J. 
Nasvytis (Lasniko ir Pix Be-

Clevelando1 lietuvių visuome 
nės dovana — didžioji taurė 
klubui, surinkusiam daugiau
siai taškų, atiteko Clevelando 
Žaibui, surinkusiam 111 taškų 
(su jaunių pasekmėmis butų 
150 t.). Antruoju pasiliko Či 
kagos Gintaras su 70 tšk., to- 

apie liau Lituanica 69 tšk., Perkū- 
Tas ar- 

,,suraudo- 
likviduodami visus se-

Lietuviška moterų kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

jom. Skautės pajudėjo link 
vandens — upelio seklumos, 
mes baigėm ir skautukai pra
nyko pusryčių“.

Komentarų tokiai drausme’
Liet. kat. moterų draugi manau, ir nereikia. Vis delt< 

jos pirmininkės ir parapijos ko argi nebūtų užtekę nors sušuk 
miteto kaikurių narių lanky- ti, kad skautukai pasitrauktų 
masis po butus ir agitavimas toliau, arba juos iš anksto per 
nebalsuoti už „komunistus“, spėjus, stovyklos tvarka, jeigu 
rinkiminės komisijos pirminiu- jau norima, kad mūsų jauni
ke agitavimas būstinėje baisa mas ir progai pasitaikius nielso 
vimo metu ir prailginus papil 
domiems rinkimams laiką ne- 
sušaukimas rinkiminės komisi 
jos posėdžio aptarimui papil
domų rinkimų pravedimo, o 
veikimas užkulisyje, sudarė 
rinkimus labai panašius kaip 
už geležinės užuolaidos. Šiuo 
kart jie nusiėmė kaukę ir paro 
dė savo tikrąjį veidą kalbėda
mi aiškia „artimo meilės“ kal
ba : kas ne su mumis, tas prieš 
mus. Mes visi gerai žinome, 
kad tarp klierikalizmo ir komu 
nizmo yra dar vienas vidurinis 
kelias — socializmas, kurį ma 
tome ilgos istorijos kultūringo 
se šalyse kaip Švedija, Norve
gija, Vokietija, Olandija ir Ka
nados provincijos Saskatche- 
wanas ir paskutiniais rinki
mais, gal būt, ir Britų Koluin 
biją? Argi jos yra komunisti
nės? O kaip gi yra su demo
kratine sistema, kurioje turi 
laisvę ir toleranciją visokių re 
liginių įsitikinimų sektos ir ats ar įmanoma, bet koks bendra- 
kiri individai? Ar ir jos yra darbiavimas su totalistine gu- 
komunistinės? Prie kokios rū pe grubiomis priemonėmis sie- 
šies pagonių priskaitote Bu- kiančia dominavimo ir savo va 
dos ir Mahomedo garbintojus? libs primetimo kitiems.
Gal ir jie priklauso prie „ne- Jurgis Januška.

AUDŽIU TAUTINIUS RŪBUS, 
juostas, pagalvėles, staltiesėles, užuolaidas ir kt. j

Neaukštos kainos. >
288—6th Ave. Ville La Salle. *

/ Aid. Bobėnaitė-Puniškienė.

bendro neturėtų.
Toks reiškinys priskaito 

mas vadovaujančių individu
alumas, . . . . individualumai 
reiškia anormalijos dažniau
siai vedančios į esetrimus, at
seit, visuomeniškai nesveikus 
reiškinius. Būtų įdomu buvę 
susumuoti tų ant upelio kran
to belaukiančių skaučiukių to 
įvkio išvadas ir ‘vargiai ar nors 
viena iš jų būtų ką nors pas 
kius teigiamo. Na pagaliau bu 
vo joms kartu ir kantrumo ban 
dymas bei bravo mūsų skau
tėms už ištvermę, nes jei jau 
drausmė, tai drausmė! J. B.

Bus daugiau.

košernų“ ir turi būti deginami 
ant laužo?

Šitokia propaganda yra misi 
kalstamas žmonių klaidinimas. 
Matant visa tai, kyla klausi
mas, ar yra prasmės ir išviso

nas 60 tšk. ir tt).
E. šikšnytė pagerino 60 m. 

moterims prabėgimo Lietuvos 
rekordą 7,8 sek.

LIETUVIS BATSIUVIS.
Pataisymai ir užsakymai. 
4666 Park Ave, Montreal.

Telefonas: DO 0357.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

Alberto Norkeliūno

I VICTORIA CLEANERS &. DYERS CO
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERyiCE FOR CLOTHES A]YD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS \

MINOR REPAIRS. V
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-W1 BE PICK-UP 

u ANB'BELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL1S 2836

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

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

me į namus.
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas, 
A. Majauskas.

Agentūroje
MONTREAL ENTERPISES Reg’d

ui $o.ol fl.000.oo
per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000..01

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

5637 Jeanne D'Arc Ave., Montreal 36, Que.
Telefonas: CL 2363

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.

DĖMESIO
Villasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

Allard Tr.1135
GENERALINIS APDRAUDEJAS

Rūta
LIETUVIŠKA MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ 

JŪSŲ PATARNAVIMUI. 
PRAŠOME APLANKYTI.

7730 Brodway St. (kampas 8 Ave.).

A. GAURYS. Telefonas: HE 0100
gere

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

TĖVYNĖ LIETUVA
(Our Country Lithuania)

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

N. Y., U. S. A.

PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS
LIETUVIS LAIKRODININKAS

STINSON'S JEWELLERY
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO

Taiso ir parduoda laikrodžius, žiidus ir visokias bran
genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. 
Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro.

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

SUPERIOR REAL ESTATE Co
1 Gerard Cool 4337 Verdun 
iAve., Verdun. YO 3323.

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

TR. 7849.

----------.------------- _----------------------- ----------— (
į DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS

į Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarėlis. Į
į Sav. P. Rutkausko Tel.: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine.
i______  ________________ _____________________

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

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

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

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

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

J)R: ALEKSAS VALADKA
® GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

x priima ligonius ir gimdyves šiokiadieniais nuo 2 4
’ pp. ir 6,30—-8 vv. arba pagal susitarimą tel. ME 2933
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HAMILTON
IŠ T. FONDO HAMILTONO SK. VEIKLOS.

Inž. J. Svilas, metus laiko iš žiausių nuo pat Hamiltono lie 
buvęs TF Hamiltono sk. val
dyboje, nuo liepos mėn. 15 d., 
dėl svarbių asmeninių priežas
čių, iš valdybos pasitraukė.

TF Hamiltono sk. valdyba, 
inž. J. Svilo asmenyje neteko 
tikrai pareigingo ir sumanaus 
nario, 
dybos vedėjas pakvietė pulk. 
J. Giedraitį.

TF Kanados Atstovybė, Ha 
miltono skyriui prisiuntė 200 

ietuvio Pasų, kuriuos (gavus 
uar didesnį kiekį) numatoma 
pradėti platinti apie spalio m. 
pradžią.

Taip pat sveikintinas hair.il 
toniečių žingsnis, tai atidary
mas einamosios sąskaitos Ha
miltono, Commercial Bank 
skyriuje, „Lithuanian Natio
nal Found in Canada — Ha
milton Branch” vardu.

Po gražiai nusisekusios ge
gužinės, liepos 6 d., gegužiniu 
sezono uždarymui, nutaria su
rengti dar vieną sekmadienio 
popiečio pasilinksminimą gam
toje, rugpjūčio mėn. 24 d. to
je pačioje vietoje, kur ir bu- je, piniginės loterijos, loron- 
vo pirmoji gegužinė. Reik ti- tiečių laimėti bilietai, iki šiol 

ėtis, kad mūsų tautiečiai ir šį yra dar neatsiikti. Laimingie 
kartą gausiai atsilankys ir tuo ji Toronto lietuviai, bilietus pri 
pačiu parems mūsų Tautos siunčia St. Bakšiui, 35 Wilson 
Fondą. St., Hlamilton ir pinigai (atskai

Ir pabaigai — didelė slaig- čius išlaidas) bus išsiųsti pas- 
mena Hamiltonui: spalio men. tu.
11 d. žinomoje „Fischer’io Laimėjo šie bilietai: 25 dol. 
Burgundų Room“ (kampas — Nr. 1124 — J. Mitkevičius, 
■York ir Park g-vių) salėje T 507 Parkside St., 15 dol. — išdėstė 
F rengia šokių vakarą, kuris Nr. 1368 — Zinkevičius, 
bus vienas didžiausių ir gra- Euclid Av. Kbr.

APYSKAITA
TF Hamiltono sk. surengtos liepos 6 d. Bridgemans ūky 

gegužinės:

Į jo vietą skyriaus vai

tuvių kolonijos įsikūrimo. Kbr.
PRADĖTI LIETUVIŲ BAŽ 
NYČIOS DIDINIMO DAR 

BAI.
liepos 21d. pra 
Hamiltono lie- 
Vartų, bažny- 

darbai.

LONDON, Ont.
LIETUVIŠKŲ PAMALDŲ REIKALU.

Pranešu, kad London, Rod- baltijo tautomis išsilaisvinimo, 
ney ir Woodstock lietuviams 
pamaldos įvyks rugpjūčio m. 
3d., 11 vai. Londone, 435 
Colbome Street., Katalikų Kul 
tūros centro salėje.

Prieš Šv. Mišias — išpažin
tis. Pamaldos vyks kas antrą 
sekmadienį. Pakeitę vietą, pa
skelbsime spaudoje.

Kun. Pr. Jokūbaitis.
BENDRŲ TIKSLŲ 

BESIEKIANT.
Kanadoje gyvenančių 

niečių priskaitoma iki 
tūkstančių. Ir Londone 
te jų, palyginus su kitų 
ateiviais, yra daugiausia.

Pirmadienį, 
dėti pirmieji 
tuvių Aušros 
čios didinimo

Lietuviškos pamaldos nuo lie
pos 27 d. yra laikomos italų 
bažnyčioje (kampas Barton ir 
James) kiekvieną sekmadienį 
11 vai. 30 min. ryte. Kbr.

DEGĖ LIETUVIO NAMAS.
Dėl nenustatytų priežasčių, 

St. Burdanavičiaus namą palie
tė gaisras. Apdegė medinis gumas londoniškių ukrainiečių 
paliestas ir 2 kambariai. Nuos- yra susiorganizavę, turi savo 
tolių padaryta per 1.500 dol. salę ir neseniai pradėjo staty- 
Be paties savininko, smarkiai ti savo bažnyčią (unitai). Pa 
nukentėjo šio namo gyventojas grindinis jų organizacijų sie- 
VI. Solovjovas, kuriam sude- kis — laisva ir nepriklausoma 
gė visi baldai, rūbai ir tt. Kbr.

DĖMESIO
TORONTIECIAI!

TF Hamiltono sk. gegužinė

ukiai 
300 

mies
tan tų 
bau

365

Pajamos:
1. Surinkta prie įvažiavimo aukų:

A. Petkevičiaus iš 351 asmens po 0,50 et...........$ 175,50
V. Keženaičio iš 279 asmenų po 0,50 et........... $ 139,50
M. Krivicko iš 100 asmenų po 0,50 et........... .. . $ 50,00

Ukraina.
Šiomis dienomis Londone 

ukrainiečių komitetas surengė 
prieš Sovietų tiraniją protesto 
mitingą, į kurį pakvietė londo- 
niškius pabaltiečius. Svarbiau 
šioji mitingo kalbėtoja buvo 
pasaulio ukrainiečių, susibūru
sių j antibolševistinį frųntą — 
ABN — centro komiteto, esan 
čio Europoje, narė ponia Au
na Stetzko. Ji prieš trejetą 
mėnesių atvykusi Kanadon mi 
nimos organizacijos reikalais. 
Savo ilgoje kalboje prelegentė 
------- e ukrainiečių ko
vą ir aspiracijas už laisvą Uk
rainą, — per kelius sykius už 
akcentuodamas, kad ukrainie
čiai siekia ir nori visoms komu
nizmo pavergtoms tautoms 
laisvės ir nepriklausomybės. 
Ypač lietuviai, su kuriais uk
rainiečius rišo bendras gyven 
mas praeityje, ABN linki grei 
čiausio kartu su kitomis Pa-

S
Viso iš 730 asmenų $

2. Gauta už 827 lot. bil. po 25 et.............................. , $
3. Gauta i<š vykstančių autobusais iš 100 asm..........$
4. Bufeto pelnas ..........................  $

365,00
206,75
100,00
279,24

Viso pajamų . .. . $ 950,99

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

Išlaidos:
1. Sumokėta už 4 autobusus po $ 25,00 ................
2. Išmokėta 6 pin. lot. laimėjimai..............................
3. Orkestrui už 6 valandas ...............................   .
4. Mikrofonas su ruporu ......................... ..................
5. Bridgeman už aikštelę $ 20,00, ir sunkv. naud.
6. Loterijos bilietų atspausdinimas ir atvežimas. .
7. „TŽ“ už 3 skelbimus . ..........................................
8. „NL“ už 2 skelbimus ............................................
9. Lietuviškai radijo valandai už 4 skelbimus . . . . $

10. Už 5 keliones lengva mašina į gegužinės aikštę $
11. Vienam asmeniui už praleistą darbo dieną . . $
12. Dvi kelionės į Torontą ....................... $
13. Už skelbimo nupaišymą . ....................  $
14. U. S. A. pinigų kurso skirtumas už 100 $ po 4,5 $
15. Rašomoji medžiaga, susirašinėjimas, fotografi

jos, kaspinėliai ženkleliams, maišai ir kitos smul
kios išlaidos .............................................    $

100,00 
100,00
71,00 
30,00 
28,00 
13,60
19,18
15,16
20,18 
20,00 
10,00
5,15
5,00
4,50

18,17

Viso išlaidų. . .. . $ 459,94 
Grynas pelnas. ... $ 491,05

TF Atstovybės Kanadoj Hamiltono Sk.
>="........M ===»F====>(=-. -U'' M-------- M'....... H "-"-H

Duodame ir kreditan |

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuo šimčių 

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA B LONGINES
■ BULOVĄ ■ OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS

YRA DARBŲ.
Matachewan, Ont. Šiuo me

tu čia veikia 4-rios kasyklos, 
reikalinki stiproki vyrai, nese- 
nesni kaip 39 metų. Pradinis 
atlyginimas: M. C. M. kasyk
loje 117 dol.; Matarow kasyk 
loję 1,17 dol.; Y. D. kasykloje 
1,12 dol.

Jieškantieji darbo ir nebiją 
į mi 

nimą kasyklą office arba V. 
, Matachewan

Visos tautos turi niekad nenu 
ginčijamą teisę gyventi, kurti 
ir dirbti laisvai ir nepriklauso
mai. Mus, bolševizmo aukas, 
vakarų pasaulis dabar supran
ta, remia ir užjaučia daugiau, požemyje dirbti, rašykite į 
kaip kada nors, bet mums vi- t -__  -__ ■ ;
siems turi būti žinoma šių lai- šventoraitis, 
kų aksioma: tik mes patys(213, Ont. 
esame didžiausias ir 
sias savųjų Tėvynių 
nimo laidas.

Pabaltiečių atstovai 
džiai sveikino aukštąją vieš
nią ir pažymėjo, kad mūsų 
bendras priešas tikrai yra di
delis. Todėl tikrai yra malo
nu, kad stojama bendran fron- 
tan jungtinėmis jėgomis.

Priimta pavergtų tautų iš
laisvinimo reikalu rezoliucija. 
Mitingas praėjo pakilioj nuo
taikoj. L. E-tas.

tikriau-
išlaisvi-

nuošu-
ŽDANOVAS JAU. ..
Atkelta iš 2 puslapio.

vo pats Ždanovas asmeniškai. 
Tačiau tuo Ždanovo pradėtoji 
imperialistinė politika dar ne
sibaigia: Molotovas net patį 
Hitlerį 1940 m. lapkričio mė
nesį per Berlyno pasitarimus 
reikalavo patenkinti tolimes
nius Sovietų Imperialistinius 
panūs, gulėjusius Ždanovui ypa 
čiai arti prie širdies: atiduoti 
Suomiją, sudaryti laisvą išėji
mą per Zundą ir Beitą į Šiau
rės jūrą, Balkanus ir sąsiau
rius. Jo iniciatyva 1947 m. ne 
toli Varšuvos buvo įsteigtas 
kominformas, kuris jo imperia 
listinius siekimus vykdo toliau 
po jo mirties. Tol, kol vieną 
dieną, panašiai, kaip 1936 m. 
Pabaltijui, vėl bus įkūnyti jo 
grasinimai kad ir Danijai arba 
Turkijai, jei Vakarai nestos 
visu griežtumu į kovą su bol
ševizmu ir jo imperailistinius 
siekimus sugniuždys visiems 
laikams.

PADĖKOS
Maloniai prašau priimti ma

no nuošii džiausią padėką, ku
rie mane aplankė ar apdovano 
jo, man būnant ilgą laiką ligo
ninėj. Labai didelis ačiū ma
no sesutei ir švogeriui Bendo- 
raičiams iš USA, taip pat bio- 
lienei ir broliui Matusevičiains, 
broliui J. Matusevičiui, dukte
rėčiai Petrutei ir sūnėnui Juo
zui Matusevičiukams. Labai 
ačiū kun. Vilkaičiui, kleb. kun. 
dr. Kubiliui, pp. Sutlkaičiams, 
p. J. Adomaičiui, p. J. Bidnt- 
rienei, p. I. Bytautui, Miss 
Marg. Arseneault, p. J. Eimu
čiui, Miss Valery Barr, iš USA, 

M. Kapkau-Čapkauskui, p. 
Šalteniui, p. J. Šalteniui, p. 
Balaišiui, p. V. Rupeikai, p. 
Valeikai, p. J. Vasiliauskui, 
Zavišrui.
Labai ačiū Miss M. L. Wo

odroffe N. R. už Kalėdinę do
vaną. Labai dėkoju D. L. K. 
V. Klubo pašalpinės draugijos 
valdybai ir nariams už' išmokė 
tą man pašalpinę. Taip pat la
bai ačiū „NL“ Redakcijai ii p. 
Redaktoriui už siuntimą laik
raščio ilgą laiką bargan.

Nuoširdžiai dėkingas
Andrius Matusevičius.

Montreal.

P-
A.
L.
V.
P-

YRA GALIMYBĖ VYKTI 
AMERIKON.

BALFo pirmininkas lanky
damasis Frankfurte DP komi
sijoj ir su viršininku p. Sna- 
feley išsikalbėjo apie eilės už
kliuvusių lietuvių bylas. Ypač 
ilgai aiškinomės dėl sulaikytų
jų pagal paragrafą 13, (prieš 
amerikonišką veikimą). Įrodi
nėjau, kad eilei lietuvių mesti 
kaltinimai nepagrįsti, neteisir. 
gi. Jis pareiškė, kad Saugumo 
darbas baigtas, jo pakeisti ne
galima, o DP komisija liepos 
pabaigoj ir savo darbus bai
gia. Atmestų esą 2.000. Man 
keista, kad veik visi atmestieji 
yra katalikų ar protestantų'ti
kybos. Atmestųjų sąrašai bus 
visiems konsulatams išsiunlinė jimo teko atgauti BALFui ka

ro ir amerikoniškoms įstaigomsti. USA konsulatuose paty
riau, kad konsulai gali bylas pa 
tikrinti ir daryti savus spren
dimus.

GERA PROGA PRADĖTI BIZNĮ!
Parduodama valgykla, daranti apyvartos per savaitę 

$ 1.500 ir esanti lietuviškam rajone. $ 14.000 pilna 
kaina (namas tik nuomojamas). $ 8.000 grynais. Par
duodamas pilnas įrengimas. Smulkmenas sužinosit pa
skambinę tel. KE 9459 pas J. Matulionį.

R. T E S L I A
REAL ESTATE

863, Bloor Str. Mest (prie Ossington Ave). t

Jeigu planuojate įsikurti žemės ūkyje, nelaukite ru- 
dens ar žiemos ĮSIGYK!T F A R M Ą DABAR, jj 
Gera proga pirkti ūkius nuo 50 iki 200 akrų. Įmokeji- 

mas tik 2300 dol.

T1MON HAGEN
REAL ESTATE BROKER

R. R. 2, Newmarket, Ontario, Tel. Bradford 125 R2-4. 
Galite rašyti ir lietuviškai!

^<C4E«M««C<C<ClC<C««M««tciC<W«*««C«C«C<«CiC««C<«tCt<tCtCiC<«tc«t«tKitecMEtCt<i8i.

TE L. FA 0209

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.

PAJIEŠK0JIA1
— Pajieškonaas Alfonsas 

Balčiūnas, gyvenęs 1948 Ha
milton, Ont. Jieško P. Zeimis, 
2605 Ą. 43rd Str., Chicago 32, 
Ill., USA.

— Pajiešk^ma Valerija 
Charžauskaitė, paskutiniu lai
ku gyvenusi Hamiltone, Ont., 
Pajieško neseniai atvykusi iš 
Anglijos Monika Mardosaitė- 
-Marozienė. Prašau atsiliepti 
šiuo adresu: 535 Bannatyne 

privilegijas ir tesies: patalpas, Ave, Winnipeg, Man. 
benziną, lengavtas važinėjant 
geležinkeliais. Taip pat mūsų 
įgaliotiniui Austrijoj, pi el. Kl.

Kalbėjausi su Mr. Eric Hug 
hes, Displaced Populations Di 
vision viršininku. Jį pažįsta 
iš 1945 m. ir parodė didelio 
palankumo. Po ilgo pasikalbę

KEISDAMI ADRESUS nepa-
Razminui susisiekti su Vokie- ndrškite pasiųsti 25 c. (smul- 
tija. kiais pašto ženklais).

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

E.D.BELANGER SONS
15 METŲ JŪSŲ TARNYBOJE 

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

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

;j£aaE

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS

J. H. BENOIT

LAIDOTUVIŲ

DIRE KTORIUS

Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJŲ VISADA PASIRUOBES PADĖTI

AMherat M942102 FULLUM ST.

SUSI VIEN J IMAS 
LIETUVIU AMERIKOJE 

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA 
DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
Įkurta 1886 metais 

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

nuo gimimo dienos iki 60 metų

Nariai gauna savaitraštį „T ė v y n ę“ nemokamai. 
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 
ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai. 
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. 
307 West 30lh Street New York 1, N. Y.

Jonas Zmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

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

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERĄ KAILIŲ 
PASIRINKIMĄ.

DARBĄ ATLIEKU 
SĄŽININGAI 
IR ŠVARIAI.

KAINOS PIGESNĖS 
KAIP KITUR.

7437 BLOOMFIELD, 
Park Extension. 

CRescent 2279.
Kreiptis po 6 vai. vakaro, 
šeštadieniais — visą dieną.

I BOURBONNAIS REFRIGERATION SBRVICE į
273 — 1 Ave., Ville Lasalle. i

Tel. TR 8351, J
Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.j

AMERIKOJE „NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ” 
GALIMA GAUTI:

J,. Sodaitis, „Gabija“, 340 Union A., Brooklyn, N. Y. 
J. Karvelis, .4434 S. Fairfield Ave., Chicago 32, Ill. 
Knygynas „Nemunas“, 3143, So Halsted St., Chicago, 
VI. Pauža, „Neringa“, 1906—25th St, Detroit 16, Mich. 
D. Kratise, 3466 So. Hoisted St., Ciucago 9, Ill.
J. Bajorinas, 3100 So, .Halsted St., Chicago 8, Ill.
J. Giedraitis, 3301 So. Halsted St., Chicago 8, Ill.
-- ------- ĮC --- ,H -- I

/

hair.il


8 PSU NEPRIKLAUSOMA LIETUVA 1952. VII. 30. — Nr. 30 (276)

Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet

AVOKT'įfREAL
SUSIRŪPINO PAGALBA TREMTINIAMS.

AV klebonas kun. J. Kubi
lius, sekmadienį, 10 vai. pa
maldų metu pranešė, kad 
Montrealio arkivyskupija im
sis iniciatyvos padėti šeimoms 
atsigabenti iš Europos savo šei 
mos narius ir kitus artimus as 
menis, kurie nori čia persikelti.
PIKNIKAS „NL“ TITULU.

Praėjusį sekmadienį jis buvo 
gana gausus atsilankiusiųjų at 
žvilgiu ir praėjo gana sklan
džiai. Į pikniką atsilankė iš ki
tų Kanados vietų ir iš Ameri
kos tautiečių, kurie buvo pa
sveikinti ir palinkėti iš Mont
realio parsivežti gerų įspūdžių.

Svečiai iš kitur.
Iš JAV, Gadener, Mass., St. 

Misevičius ir iš Hatel, Mass., 
Dominikas ir Izabelė Matuliai, 
viešėję pas pp. Monstavičius, 
Verdune; Albinas Kui kulis, 
JAV karys, lankėsi pp. Niaurų 
vestuvėse; pt Liogįsnė su 2 sū 
numis ir dukra iš Brooklyn© 
viešėję pas p. Žilinskienę, Ro- 
semounte; E. ir I. Pjontak iš 
Garny, Mass; iš Toronto atsi
lankė Jieva ir Jonas Mankūs, 
viešį pas savo giminaičius pp. 
Mankus Montrealy; žurnalis
tas Z. Umbražūnas, keliaująs 
per Kanadą tikslu ją geriau pa 
žinti; Natalija ir Juozas Ado
mavičiai; B. Krikščiūnas ir 
trys boliai Brilvicai iš Bedlor- 
do; Liuda ir Algis Čiuplinskai 
iš Coansville; retas svečias iš 
vandenynų, mūsų jūrininkas 
Kostas Leipus ir daugelis tau
tiečių, kurie atv/ko is tolimes
nių miesto vietų.

Loterijai aukojo:
Pp. Leknickai vyno bonką, 

p. Kiaušas — pusę tuz. alaus; 
pp. Garažiai — 100 cigarečių, 
p. Parojus -----  vyno bonką;
p. Kiškis — sienos papuošalą; 
p. Jocas — pusę tuz. alaus, X 
biznierius 1 tuz. alaus; D. Nor 
keliūnas — didelę bonką kve
palų; P. Šukys — 50 cigarų; 
A. Jonelis — 1 dėžę cigarečių; 
p. Girinis — kelias knygas ir 
seriją Lietuvos žemėlapių; p. 
Pakšitenė — lėkštutę; p. Ma
tulis — bonką vyno; p. Knys
tautas — 2 dėžes cigarečių; p. 
Matulienė — poką saldainių; 
p. Siemaškos iš Sudburio — 
lietuvišką staliukui takelį; p. 
Mačionienė — dėžę cigarečių; 
Victoria Clyners — 1 bonką 
vyno ir 1 bonką degtinės; p. 
Daugelaivičienė- Keturkaitė— 
šilkinei suknelei medžiagą, p. 
Iksas — 50 cigarečių; įar ki-

LIETUVIS DAŽYTOJAS
(PAINTER) 

DAŽAU VISOM SPALVOM;
ESANT REIKALUI — IR

TINKĄ SUTAISAU. 
DARBAS SĄŽININGAS.

V. ŠKUDA.
169 — 5 Ave, Ville Lasalle.

Tel.: TR 7851.

ti nežinomi asmens paaukojo 
vienas poką rankšluoščių, ki 
tas dailią pudrinę. Tokiu budu I 
susidarė gana graži loterija, 
kurioje daugelis išlošė fantų, 
viso buvusių per 40.

Visiems, parėmusiems lote
riją didelis ir nuoširdus ačiū.

Loteriją vykdė p. Leknickie 
nė, p. Girinis ir p. Parojus, pp. 
Šulmistraitės, p. Žemelytė, tai 
kinami visos eilės mažųjų mer
gaičių, kurios išsirikiavusios į 
eilę, ėjo prie urnos ir iš eilės 
traukė laiminguosius bilietus. 
Norinčių traukti bilietus atsira 
do per 10 gražių mergaičių.

Įdomios varžytynės.
Pp. Leknickai jų išradėjai. 

Lenktynės publiką domino. Pir 
miausia buvo virvės traukimo 
varžybos. Dalyvavo iš vienos 
pusės pp. Jonelis, Kuzaitis, 
Mantvila, Kringelis, iš kitos p. 
p. Kurskis, Stanaitis, Jokūbai 
tis ir Kilikauskas. Visi jie lai 
mėjo. . . alaus. Džiovinamųjų 
baltinių lailkytuvų nuėmime vie 
na ranka dalyvavo visa eilė 
mergaičių ir moterų: pp. Ge
čaitės, J. Juodk^jienė p. Ru- 
džauskaitė ir kitos, var- , 
žybas laimėjo p. Jurkšaitytė ir j 
p. Leknickienė, surinkusios po ' 
lygiai.

Bėgant adatos vėrimą laimė- ; 
jo p. Šimkutė ir p. Jurkšaitytė. : 
Pypkės degimą ant besiraičio- 
jančių butelių laimėjo p. Stą; 
šinskas 1 vieta ir p. Bitautis ir 
p. Jasinskas II vietą.

Vaikų bėgimo nugalėtoju iš 
ėjo Romas Knystautas. Pačių 
mažųjų varžybas laimėjo Al
dona Stankevičiūtė ir Kl. Kun
cevičius.

Varžytynės publiką domino; 
jos buvo sekamos labai gyvai, 
sukeldamos linksmą nuotaiką.

Rinkliava, šokiai ir kt.
Ją vykdė p. Girinienė ir p. 

Laurušonis.
Šokiai buvo gana gyvi ir gau 

sūs, gal būt, dar ir todėl, kad 
oras protarpiais buvo be sau
lės. Tačiau visą laiką jis iš
silaikė geras ir gražus, kai 
Montrealio mieste, rytiniame 
ir pietiniame, gerokai palijo.

Taigi, praėjusį sekmadienį 
gegužinė buvo graži. Ačiū vi
siems už dovanas, atsilanky- 

talką ir malonu dalyMUvi-
NL

SOL. RADZEVIČIŪTĖ 
sekmadienį, bevėšėdama

Pranešame giminėms ir pažįstamiems, kad š. m. lie
pos 29 dieną 11 valandą po sunkios ir ilgos ligos 
atsiskyrė iš mūsų tarpo mūsų brangi motina, 

uošvienė ir bobutė
MARIJA STONKUVIENĖ.

Nuliūdusi šeima.

BAIGIAMASIS KLB-LOKo 
POSĖDIS

Rugpjūčio 8 dieną, penkta
dienį, šaukiamas baigiamasis 
KLJB-LOKo posėdis, kuriame 
bus nustatyta Krašto Tarybos 
suvažiavimo data ir numatyta 
provizorinė dienotvarkė. Visi 
LOKo nariai prašomi dalyvau 
ti.

LANKĖSI IŠ AMERIKOS
Praėjusį savaitgalį iš Ame

rikos lankėsi Montrealy daug 
turistų. Jų tarpe iš Hartfordo, 
Conn., p, Ona Novickienė ir iš 
New Brtiain, Conn., p. Žvina 
kienė. Neturėdamos Montre
aly nei giminių, nei pažįstamų, 
jos paviešėjo tris dienas, apžių 
rėjo miestą bei jo įdomybes ir 
sugrįžo namo. Išvykdamos jau 
iš stoties paskambino „N L“ 
redak. ir perdavė iš Hartfor
do

PAGALBA ATVYKTI Į KANADĄ
Toronto arkyvyskupija įpa- nas Stasys, Kaulius Juozas,, Žu 

reigojo klebonus sudaryti są- tautas Bronius, Rackus Ona, 
rašus asmenų, kurie nesugebė Brizgytė Salomėja, Barzdaitis 
jo į Kanadą perkelti visų savo Stasys, Jonuška Liudas, Dir- 
šeimų. Reikia patiekti šias ži sė Bonirus, Pranas Kvedaras 
nias: kviečiamųjų iš Europos Pakštas Bronius, eBnitis Juo- 
asmenų adresai ir gimimo da- zos. 
tos ir taipgi kvietėjų žinios — 
adresas Kanadoje, kada atvy
kęs, dirba ar nedirba ir tauty
bė. Žinios pristatomos iki rug 
pjūčio 1 dienos šiuo adresu: 
Rev. M. J. McGrath, Director 
of Catholic Adjustment Bu-‘ 
reau, 67 Bond St., Toronto, 
Ont. Pagalba teikiama ir ne 
katalikams. Pagalba bus juri
dinė ir medžiaginė'.

SKUBUS REIKALAS!
Stambiosios Kanados Lietu

vių nuosavybės — Toronto 
Lietuvių amų įsigijimas eina 
prie galo. Tačiau dar trūksta 
kelių tūkstančių įmokėjimui. 
Daugelis savo pažadus garbin
gai ištesėjo, reikia manyti, kad 

rlikusieji šėrininkai ištesės sa
vo pažadą. TLNF valdyba iš
siuntinėjo kiekvienam šėrinin- 
kui sekančio turinio laiškus - 
- prašymus:

„Mielas Lietuvi,

anapus Šv. Lauryno upės, prie 
gražaus Brome ežero, apie 60 
mylių nuo Montrealio. Tai 
labai žuvingas ežeras, kurį 
mėgsta žuvautojai, bet ir kalnų 
mėgėjai čia turi labai geras są 
lygas, nes čia yra ir aukštų kai 
nų. Čia atostogas praleido pp. 
Nagiai, dabar atostogauja E. 
Kardelienė su viešnia iš New 
Yorko p. Levickiene, pp. Ba- 
kanavičių vasarvietėje. Čia lei 
džia atostogas ir pp. Petroniai 
ir pp. Kinai.

P. J. Parojus, beatostogauda 
mas, šią savaitę išvyksta į To
ronto, kur tikisi praleisti visą 
savaitgalį.

Į TORONTO PERSIKĖLĖ 
P. GAILEVIČIUS

Tikėdamas Toronte rasti ge 
resnes sąlygas, persikėlė muz. 
St. Gailevičius. Likęs be va
dovo, Montrealio lietuvių cho
ras susirūpinęs i^sti naują di 
rigentą, kuriuo laukiamas iš 
Brazilijos muz. Ambrozaitis, 
b. Lietuvos Filharmonijos da
lyvis. Jam įvažiavimo doku-

pp. Sekių linkėjimus.
ATOSTOGAVO — 
ATOSTOGAUJA

Karštasis vasaros laikas 
gumo išnaudojamas 
goms. Daugelis tautiečių atcs mentus rūpina adv. p. J. Žmui 
togauja Kanadoje, kas turi ga- džinas. Viskas esą jau paruoš 
iimybių — pasirinkę gražes
nes gamtos sąlygas, kiti išvy
kę j Ameriką.

Skautai vyrai pratęsė atos
togas dar vieną savaitę ir sto
vyklauja Laurentian kalnuose. 
Dalis tautiečių atostogauja 
priešingoje Laurentian pusėje,

dau 
atosto-

ta, tik reikia dar darbo sutar
ties.

310 MONTREALIO 
SUKAKTUVĖS. ~

Šį pavasarį Montrealiui 
ėjo 310 metų nuo įsisteigimo 
datos.

su-

PAVERGTOJE LIETUVOJE 22
(Atkelta iš 1 pusi.) — Helsinkio Olimpiadoje iš

versitetas įvairioms liaudies rusų pusės dalyvauja lietuvis 
ūkio ir kultūros sritims paruo- Kazys Petkevičius, kuris lai ■ 
šė 2.177 aukštai kvalifikuotus komas geriausiu krepšininku, 
jaunus specialistus — žymiai Petkevičius buvo susikirtęs su 
daugiau, negu visos Lietuvos kažkuo ir už tai pašalintas ku- 
aukštosios mokyklos per 20 rjam laikui iš ringo. Krepši- 
buržuazijos viešpatavimo me- nyje amerikiečiai rusus nuga-

Visiems ačiū.
TLNF Valdyba.

DĖL PASITARIMŲ 
TORONTE

P- J- J- Juškaitis abeji|ų|ai 
suminėjo kaikurių Krašto Ta
rybos narių pasitarimus, vyks
tančius Toronto mieste.

Šias eilutes patiekiančiam te 
ko sužinoti, kad tie pasitarimai 
vyksta labai pozityvioje dvasio 
je, nes norima išsiaiškinti lei- 
kalus, kad jie vėliau netrukdy
tų posėdžių ir, be to, norima 
jau susiorientuoti ir dėl pirmo
jo Krašto Tarybos posėdžio 
kuriam reikės ir dienotvarkės.

Viskas gerai, jeigu vyksta 
gera valia ir gera — susitari
mo — kryptimi. Kor.

ABN DEMONSTRACIJA
Liepos 27 d. bulgarai, gudai, 

kazokai, kroatai, latviai, lietu
viai, rumunai, slovakai, Ukra
inai ir vengrai, susibi^ę į anti 

Pasirašydamas Toronto Lie komunistinį bloką, kurio pn- 
tuvių Namų Fondo pasižadėji- šaky stovi ukrainas p. Stecko, 
mą pirkti šėrus, Tamsta parų- padarė demonstraciją prieš so- 
dei didelį supratimą bendro 
lietuvių reikalo, įgyti lietu
viams labai reikalingų patalpų. 
Dabar jau yra pažengta taip 
toli, kad šių m. rugpjūčio m. 
1 d. turi būti sudaryti pirki
mo dokumentai Toronto 'Lietu 
vių Namams (1129 bundas £t. 
W.). Kad tas pirkimas būtų 
įvykdytas, reikia sudaryti 10. 
000 dol. Mes tikimės, kad 
Tamsta suprasi reikalo skubu
mą ir pasižadėtąją Šerams pirk 
ti pinigų sumą įmokėsi nevė
liau š. m. liepos mėn. 28 d. 
nigus galima įmokėti šiose 
tose:

1) Svetainė „Tulpė* 
Dundas St. W.,

2) J. Jurkšaitis, 921 Dun
das St. Wi., (rūbų ir galanteri
jos krautuvė),

3) J. Beržinskas 1212 Dun
das St. W.,

vietų ir jų pavergtuose kraš
tuose vykdomą genocidą.

Pi-
vie

PASITRAUKĖ IŠ LAS
LASui belikviduojant bylą, 

iš kurios ligšiol nebuvo randa 
ma susitarimu paremtos išei
ties, eilė asmenų padavė pareis 
kimą, kad jie iš šios organiza
cijos pasitraukia ir su ja jokių 
reikalų neturi': dr. A. Barkaus
kas, kuris ligšiol skaitėsi LAS- 
o pirmininku, inž. P. Lelis, J. 
Jurkšaitis, J. Bieliūnas, A. Vė 
lyvis, B. Čepauskas, Pr. Ber- 
neckas ir p. Gintvainytė. Kal
bama ir apie daugiau asmenų 
pasitraukimą. Visi kiti susinę 
jo vėl į tą pačią organizaciją.

994ty- įėjo.
„Tačiau universiteto darbe, __ ----- -

dar yra rimtų trūkumų. Nepa Maskvai įteikė 
kankamai atkakliai kovojama kad Šiaur. Korėjoje yra laužo- 
už dėstymo idėjinio lygio pa- mi tarptautiniai Ženevos susi 
kėlimą, už mokslinio tyrimo 
darbo planų įvykdymą. Dėl to 
šie planai metai iš metų nepil- 
nutiniai įvykdomi, 
liaudies respubliko 
tūtos klausimams 
dar tebeskiriama 
mai darbų.

„Universiteto profesoriai ir 
dėstytojai dar nepakankamai 
įsijungė į darbą marksistiškai 
Įvertinant lietuvių tautos kul
tūrinį palikimą“. 

„LTSR Ministrų Tarybos 
pirmininkas M. Gedvilas: kri
tikuoja daugelio gydymo įstai
gų darbo trūkumus, sukelian
čius nemaža teisingų skundų 
ir priekaištų. Žemos kokybės 
ir nepakankamai atidus pacien 
tų aptarnavimas daugeliu atž
vilgių priklauso nuo pačių gy
dytojų. 

„Mokslų akademijos prezi
dentas prof. J. Matulis: dau
gelis svarbių mokslinių bei ūki dizmo kongresas 1400 metų jo 
nių darbų sprendžiama lėtai. įvedimo sukaktuvių proga. 
Mokslų akademija iki išol ne
sugebėjo mobilizuoji visas res 
publikos mokslines jėgas itin 
stambiems kompleksiniams pir 
maeilės svarbos uždaviniams 
spręsti. Eilė prityrusių, kvali- 

_ r __  _____ ___  ________, fikuotų mokslininkų dar nepa
galima sužinoti telefonu D Ė kankamai perteikia savo paty- 
2052. Nuoširdi

mą, 
mą.
OP.
aną
Montrealy, pamaldų metu gie
dojo kelias maldos giesmes AV 
parapijos bažnyčioje.

KAS NORĖTŲ GAUTI 
LAIKINĮ DARBĄ?

Darbas vyrui, dviem maž
daug mėnesiam, žemės ūkyje. 
Kas tuo interesuotas, gali 
kreiptis į agr. P. Lukoševičių, 
Baucherville, tel.: 593. .

MIRĖ MARIJA 
STONKUVIENĖ

Liepos 29 dieną mirė populia 
motina Marija

Aktualiems 
ūkio ir kul 
spręsti vis 
nepakanka-

JAV ir kitos valstybės 
; notas dėl to,

REIKALINGA prityrusi namų 
ruošos patarnautoja, sugebanti rios šeimos 
prižiūrėti 2 vaikus. Geruose Stonkuvienė; sulaukusi 72 me 
namuose. Re'kalingos rekomen tų amžiaus. Velionės Kanado- 

dacijos. Teirautis tel.: 
BE 4465 arba EX 1222.

PARDUODAMAS arba bevai
kei šeimai išnuomojamas na
mas, turįs tris kambarius ir 
virtuvę; atskiras pastabas ga
ražui ir sandėliui. Teirautis 

telefonu: OR 57032.
IŠNUOMOJAMAS dvigubas jauta, 
kambarys vienam ar dviem 

asmenim. Teirautis tel.
CL 4295

VASAROTOJAMS 
DĖMESIO!

IŠnuomoju kambarius 
žioje St. Laurent kalnų vasar
vietėje St. Emile (savaitėmis, 
mėnesiais arba visam vasaros 
sezonui). Gražus ežeras, ge
ros maudyklės, patogus priva
žiavimas automobilį arba au
tobusu. Prieinamos kainos.

Teirautis pas M. Šukį, TR 
0141, Montreal.

je yra likę du sūnūs — Dr. St. 
Stonkus ir Ekon. J. Stonkus— 
ir duktė Ona Jūratė Stonkūtė- 
- J anuškevičienė.

Numatoma, kad laidotuvės 
įvyks penktadienį. Tuo reika
lu, kai tiksliai dar nežinoma,

šeimai užuo*

a

gra-

AKIŲSUNKIOS 
OPERACIJOS

Teko patirti, kad p. šipeliui 
ir p. Gasiūnui padarytos pakar 
totinės sunkios akių operaci
jos, pareikalavusios iš chirurgų 
didelio atsargumo ir atidos. 
Linkime sveikatos.

VESTUVĖS.
Susituokė kelios poros. Albi

nas Niaura su E. Danisevičiū- 
te; Rūta Grigaitytė su Petru Si 
levičium (šių povestuvinis po 
būvis buvo pas pp. Juknelius).

tarimai.
— Trumanas dovanojo gy

vybę pasikėsintojui į jo gyvy
bę. Mirties bausmė pakeista 
kalėjimu.

— Toronte vykusiame tarp 
tautiniame Raudonojo Ki y- 
žiaus suvažiavime, kuriame da 
lyvavo 71 valstybė; o jų tarpe 
ir Rusija, naujais nariais pri
imti V. Vokietija, Ceilonas ir 
San Marino.

— Kinijos komunistų vadas 
Čan-Kvo-tan apkaltino Mao- 
-Tse-tungą, kad jis pasidaręs 
Maskvos pastumdėlis.

— Irano ministerių kabine
tą sudarė vėl Mossadeg. Jo ka 
binete užsienių reikalų minis- 
teriu paskirtas atstovas Olan
dijoje, kuris pareiškė, kad bus 
dedamos visos pastangos išly
ginti santykius su Britanija.

— Japonijoje šaukiamas bu

INŽ. PETRAS SLĖNIS, 
persikėlęs iš Brazilijos į Kana
dą, Toronte pradeda verstis 
kontraktoriaus amatu. Jis ties

4) J. Margis, Drugstore 19 Toronto užpirko sklypą že- 
St. John Rd.

Čekius rašyti vardu: Lithua 
nian House Fund of Toronto.

Tikimės, kad Tamsta, suži
nojęs esamą padėtį, pasisteng
site lietuvio pareigą atlikti lai
ku. Jei Tamstos pasižadėji
mas yra apmokėtas, į šį mūsų 
laišką prašome nekriepti dė
mesio.

TLN Fondo Šerus pirko: po 
*J0 dol.: Krilavičius; po 50 
dol.: prof. Zubrys; po 25 dol.: 
Simonavičius Alfonsas, Straz
das Vladas, Stravinskas Kle
mas, Kondrotas Edvardas, Vi- 
leniškaitė Pranė, Normantas 
Vincas, Juodvalkis Petras, S’tri 
kaitytė Bornė,, Dicevičius Pra
nas, Pamerytė Anelė, Pociū-

mės, kuriame pradeda statyti 
pardavimui namus. Ikišiol To 
ronto mieste kontraktoriaus 
verslu verčiasi jau ne vienas lie 
tuvis. Iš tremtinių 
jo kaip sumanus ir 
kontraktorius inž. 
Strazdas, dabartinis 
namų organizacijos 
kas.

pasizyme- 
sąžiningas 
- ekon. J

Lietuvių 
pirrninin-
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TAUTIEČIAI! Rašykite iš vi
sur apie savo gyvenimą, Įsikū
rimo sąlygas, darbus, perspek
tyvas. Viši raštai geri ir visi, 
kiek vieta leidžia sunaudojami.

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

Lasallle, Montreal, P. Q.

— Tito pakeitė dekretą, ku 
riuo ūkininaki buvo įpareigoti 
Javus ir kitas duokles duoti 
valdžiai už mažą atlyginimą.

— JAV negrai žurnalistai 
įteikė Trumanui medalį už tai
ką.

— JAV Korėjoje ligšiol tu
rėjo 109.107 'karių nuostolių.

— Aštuntas atominis sprogi 
mas įvykdytas Nevadoje.
KOMUNISTAI PERSIVIL- 

KĘ KUNIGAIS KLAUSO 
IŠPAŽINČIŲ

„Nordd. Volkszeitung“, Bre 
men-Vegessack, 8. V. 52 paduo 
da iš Romos tokią žinutę: Lie 
tuvoje komunistai, persirengę 
kunigais, klauso tikinčiųjų iš
pažinčių, kad tokiu būdu suži
nojus gyventojų galvoseną apie 
krašto politnę būklę, šitą fak
tą pasakoja vienas lietuvis pa-

rimą jauniesiems kadrams.
„Dailininkė L. Vaineikytė 

savo kalboje pažymėjo, kad dai 
lininkų kūryboje silpnai rodo
mas socialistinis respublikos 
žemės ūkio pertvarkymas, nau 
jas kolūkinis Lietuvos kaimas,

„Stalininės premijos laure
atas rašytojas A. Venclova sa
vo kalbą paskyrė inteligentijos 
uždaviniams kovoje už taiką, 
už demaskavimą aršiausių žmo 
nijos priešų — Amerikos-Ang 
lijos imperialistų.

— Helsinky tebetęsiamoj 
olimpinės varžybos, kuriose at- bėgėlis, kuriamxpavyko pabėg 
siekta daug naujų laimėjimų ti iš savo gimtojo krašto.

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

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

Telf.s 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, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo. civilinės metrikacijos ir kiti 
reikalai.—Atstovavimas įstaigose. — Dokumentų pa
tvirtinti vertimai, nuorašai ir fotokopijos.—Visokerio
pos informacijos.—Lietuvių interesus gina prityrę spe
cialistai, studijavę Amerikos ir Europos universitetuose.

UŽEIKITE ARBA PARAŠYKITE MŪSŲ BIURUI.

JONAS J. JUŠKAITIS
°07 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 64880.
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