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Skraidančios lėkštės 
virš Kanados

APIE RUSIJOS KARIUOMENĘ
„Frankfurter Allgemeine karjierą nuo puskarininkio, lai 

Zeitung“ rašo, kad negali būti komas pačiu bolševikiškiausiu 
jokio abejojimo, jog žygiui sto iš visų soviet, maršalų. Sovic

VLIKo susitarimas su 
diplomatais

SAVAITINĖ PASAULINIŲ ĮVYKIŲ APŽVALGA
Praėjusios savaitės begyje Stevensoną, bet darbo žmonės 

nemažą žmonijos dėmesio dalį 
į save kreipė Kanadoje turį vie 
tą pasaulinės reikšmės įvykiai, 
būtent,

TORONTE VYKSTANTI 
TARPTAUINIO RAUDONO

JO KRYŽIAUS KONFE
RENCIJA.

Nors sovietai šią organiza
ciją laiko kaip šnipų organiza
ciją,bet į Torontą prisiuntė gau 
singą delegaciją, kurioje be Ru 
sijos atstovaujamos ir jos pa
vergtos tautos, esą kaip sava
rankiškos.

Sovietų delegacijos, žino
ma, atvyko ne darbo dirbti, 
bet varyti propagandą, kuriai 
direktyvos yra pagamintos pa 
čiame Kremliuje. Pasipylė iš 
Sovietų delegacijos ilgiausia 
kaltinimų serija : dėl bakteri
nio karo, dėl karo belaisvių 
Korėjoje, dėl praėjusio pasauli
nio karo, kurio metu metu R. 
K. nesirūpinęs rusų karo be
laisviais.

Į visus tuos kaltinimus TRK 
valdyba davė aiškų atakymą:

SOVIETŲ RUSIJA, KAIP 
IR NACINĖ VOKIETIJA,

TRK VISA LAIKĄ 
BOIKOTAVO.

Stalininė Rusija, kaip ir hit
lerinė Vokietija, nedavė apie 
karo beleisvius žinių, neįleido 
jiems siuntinių ir ligšiol sabo
tuoja TRK visas geras pastan
gas. Todėl Sovietų delegaci- 
josToronte varomoji propagan 
da yra piktas ir nesąžiningas 
darbas. Rusija daro viską at
virkščiai, ką ji skelbia. Kalti
nimai daromi todėl, kad prie
šingoji pusė turėtų teisintis, 
o tas jau sudaro įspūdį, lyg 
kaltintojas būtų teisus.

Antras įdomus kanadiškas 
reiškinys, tai
GAUSYBĖ KANADOJE PA
SIRODŽIUSIŲ SKRAIDAN

ČIŲ LĖKŠČIŲ, 
kurių jau kelios pastebėtos 
ant didžiojo Montrealio. Pra
eitą savaitę daugelis montre- 
aliečių jas matė virš miesto 
centro. Bandyta jas net pasek 
ti, bet kai į tą žygį atskubėjo 
Kanados sprausminiai lėktu
vai lėkštės staiga dingo, pasi- 
traukdamos nepaprastu grei
čiu. Šitie įvykiai buvo aprašy 
ti Montrealio dienraščiuose ir, 
žinoma, sudarė nemažą sensa
ciją, kurį visaip aiškinama.

Tūlas astronomijos profeso
rius skraidančias lėkštes aiški
na, kaip šviesos efektus, ku
riuos sudaro tam tikri gamtos 
reiškiniai. I šantro pusės kons 
tatuojama, kad lėkštes reaguo 
ja radaras, o tai jau rodo, kad 
turima reikalo ne su šviesos 
efektais bet su medžiaginiais 
kūnais. Spėjama, kad skrai
dančios lėkštės yra JAV avia
cijos bandomi naujoviški lėk
tuvai.

Iš tarptautinių įvykių įeikia 
pažymėti

RAMIOJO VANDENYNO 
PAKTO VALSTYBIŲ 

KONFERENCIJĄ HONOLU 
LU MIESTE, HAVAJUOSE.

Amerikos ir Australijos už
sienių reikalų ministerial pa
reiškė, kad šis valstybių sam
būris turi grynai apsigynimo 
pobūdį.

Greta šių įvykių, vis dar pla 
čiai aiškinama JAV demokra
tų konvencija. Ryšium su tuo 
spėliojama, kas laimės prezi
dento rinkimus — demokratai, 
ar respublikonai? Nors Eisen- kur kerta miškus ir tiesia 1> 
howeris yra žinomesnis už liūs.

vi paruoštos 175 Sovietų di
vizijose. Tol. Rytų kariuome
nės grupės vyr. būstinė yra Či 
toj, kitos grupės Rusijos viduj 

Taškente, _
Įsruty įsi- šarvuočių divizijos. Vengrus 

kuri Amerikos kūrusiai Žukovo komandai taip manoma turint 12 divizijų, bul 
darbo žmogui, miesto darbiniu pat priklauso vidurio ruožas su garus —- 11, 
k ui ir kaimo ūkininkui, sutei- 

visame pasauly 
kuri ne- 
rūpinasi 

kaip ir visos

vis dėlto aukščiau vertina de
mokratų partiją, kuri Arneri- vyr. būstinė yra 
ką pakėlė į niekad dar neturė Kaukazo - Tiflise. 
tas aukštybes, 1___ _________

tiniu „Clausewitzu“ laikomas 
marš. Rokosovskis, kurio ži
nioj yra 450.000 lenkti kariuo
menės, tam skaičiuj 24 moder
niausiais tankais ginkluotos

kė aukščiausį
gyvenimo standartą,
palyginamai geriau 
asmens gerove, 
Amerikos tautos gerove, todėl
viršija įsitikinimas, kad

ORO PAŠTU IŠ TREMTIES.
Ilgokai lauktas VLIKo su- tiškos, kaip nusako oficialu- 

sitikimas su Diplomatais įvy
ko. Paryžius buvo tas centras, 
kuriame įvyko šis istorinis, 
aiškumą įnešęs, susitikimas, 
nors jo sutarimais vargu yra pa 
grindo džiaugtis.

Kadangi tuo tarpu žinių apie 
pakankamai nėra, 
nariai, dalyvavę 

tegu. Pietų ruožui su vyr. būs su minimąja sovietine „Atlan- susitikime, laikosi labai santū 
tine Sofijoj vadovauja marš, to komanda”, turinčia atsverti tūriai, — tai kol kas ir šiame 
Malinovskis, kuris, pradėjęs Vakarų Atlanto pajėgas. pranešime tenka būti labai san

, rumunus — 15.
Prahos mieste. Dabar Žukovas stengiasi mo- 

maršaias derniauišais pagrindais sufor-
vyr. būstine
Jos vyr. vadas yra
Konievaš, po Žukovo laikomas muoti satelitinių kraštų arini- susitarimą 
vienu iŠ gabiausių Sovietų stra jas ir jų veikimą koordinuoti nes VLIKo

ŠIUOS JAV PREZIDEN
TO RINKIMUS LAIMĖS 
DEMOKRATŲ PARTIJA.
Už demokratus balsuos dar

bo unijos, o jos Amerikoje jun 
gia milionus darbininkų, ku
riems nevisviena, kuri partija 
bus valdžioje — respubliko
nai, kurie daugiau atstovauja 
kapitalą, ar demokratai, kurie 
daugiau rūpinasi darbo žmogu
mi. Todėl, spėjama, kad ir šį 
kartą laimės demokratų parti
ja su savo programa ir jos vyk 
dymo darbais, o ne Eisenhove- 
rio didesnis populiarumas.

— Rytinis Berlynas vis dau 
giau izoliuojamas nuo vakari
nio : atitveriamas tvoromis, ap 
kasamas grioviais ir tt.

— Rugpjūčio 3 d. Helsinky 
užgesintas Olimpinis fakelas. 
Olimpiadoje pastatyti 9 pašau 
liniai rekordai ir 29 olimpiniai. 
JAV sportininkai laimėjo 40 
aukso1 medalių, sovietų — 29. 
Visa pasaulinė spauda rašo, 
kad 4 milionų tauta geriau ir 
gražiau sugebėjo pravesti olim 
piadą, negu jos buvo Londone, 
Berlyne ir Los Angele. Sekan 
ti olimpiada bus 1956 metais 
Melbourne, Australijoje.

— Į Archangelską, prie Bal 
tosios jūros atvežami vis nauji 
žmonių transportai iš Lietuvos 
Latvijos ir Estijos. Tai esą ne 
tremtiniai, bet jiešką darbo ir 
savo tėvynėje nerandą jo žmo
nės... Jie išbarstomi po taigą,

IR
LIETUVAITĖS APSIRENGUSIOS TAUTINIAIS DRABUŽIAIS.

tūriam.
Bet visų pirma pasiskaityki 

me tai, ką sako Lietuvos diplo
matinės tarnybos ir VLIKo 
delegacijos pasitarimų

BALF SIUNTOS BUS IR TOLIAU APMOKAMOS — 
TEISE!

pagalbos reikia ligo- 
kurie neturi net jėgų 
pagalbos.

primintina, kad

PASINAUDOKIM TA
Jungtinių Valstybių 92-rasis giausia 

Kongresas nutorė ir toliau pri- niams, 
pažintųjų šalpos organizacijų prašyti 

Šia proga
BALF persiunčia ir Jūsų pi
nigines dovanas Jūsų nurody
tiems asmenims, įstaigoms, ins 
tituiijoms, BALF tarpininkau
ja persiųsti Jūsų nurodomam 
asmeniui ir įvairius Care siun
tinius.

— Austrija įteikė JAV me
morandumą, kuriame nusiskun 
džiant, kad Rusija sabotuoja 
taikos sutarties sudarymą ir 
palaiko Austrijos okupaciją, 
memorandumas sako, kad 
Austrija dėl to skųsis Jungti-

siuntas į Europą apmokėti. 
Tuo būdu ir BALF siunčiamo
sios gėrybės lietuviams tremti 
niams į Europą ir toliau bus 
Amerikos vyriausybės apmoka 
mos. Svarbu, kad tos siuntos 
nesumažėtų. Tad, rūbus, ava
lynę ir kitas dovanas ir toliau 
siųskite BALF Centrui, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Geraširdžiai aukotojai tepa- 
sinaudoja šia jiems duota tei
se ir teaukoja BALFui, per ku 
r į Jūsų gėrybės bus persiunčia 
mos kenčiantiems Europoje lie 
tuviams. Atminkit, kad dau- nių Tautų Organizacijai.

„Nepriklausomos man šėrų“. Taigi, trumpai, bet 
rėmėjas, talkinin- 

ponas 
gyvenąs

„NL“ statybos ir linotypo vajus
Didelis 

Lietuvos“
kas ir mielas Bičiulis, 
Juozas Paulauskas, 
apie 30 mylių nuo Montrealio 
— St. Jean arba St. John, P. 
Q., kur jis turi ištisą dieną ir 
naktį veikiantį restoraną, 141 
Richelieu gatvėje, 
„Nepriklausomos Lietuvos“ me 
tinę prenumeratą, prisiuntė ir 
Spaudos Bendrovei „Neprik
lausoma Lietuva” šėrams-akci- 
joms pirkti ...............$ 30,00.

P. J. Paulauskas trumpai ra
šo: „Už 30 dolerių prisiųskite

labai aiškiai.
Reikia pažymėti, kad p. Juo 

zas Paulauskas ligšiol jau bu
vo pirkęs 10 šėrų, tai dabai tu
rės jau 13. Be to Ponia Nata
lija Paulauskienė turi pirkusi 
savo vardu 5 šėrus, •— taigi 
ponų Paulauskų parama „Ne- 

siųsdamas priklausomai Lietuvai“ yra tik 
rai didelė, už ką jiems didelis 
ir nuoširdus ačiū. Jeigu taip 
visi lietuviai remtų spaudą, 
kaip remia pp. Paulauskai, tai 
mes jau seniai būtv|m\ galėj, 
turėti Kanadoje dienrašti.

i Ačiū „N L“.

sis komunikatas.

Diplomatai VLIKU nesidomi.
Toks yra bendras poderybi- 

nių nuotaikų susiorientavimas. 
Diplomatai eina savo keliu, ku 
ris jiems aiškus ir į VLIKo 
painiavas nenorį painiotis.

Nors tai ir netikra, bet taip 
pat pasakytina, kad Diploma
tai nelinkę VLIKui ir talkinti. 
Nuo šiol jie, kaip atrodo, dar 
daugiau apsisprendžia eiti sa 
vo — Diplomatijos — keliu. 
Su VLIku jie mažiausiai ncii 
būti kuo nors susieti. Jų ryšis 
apsiribojąs tomis ribomis, ku
rios formaliai gali būti pasaky 
tinos, kaip visapusiškas ir nie
ku neribotas bendradarbiavi
mas su VLIku, apimąs visus 
klausimus ir nė vieno jų neiš- 
skiriąs, bet faktinai susidaro 
tokia padėtis, kad jis VLIku ne 
sidomi. Jei VLIKas susitvar
kys, gali išsivystyti geriausi 
santykiai, o jei VLIKas pasi 
liks, kaip esąs, nieko gera iš to 
laukti netenką.

Toks Diplomatų nusistaty
mas iš pagrindų keičia ir

Vykdomosios Tarybos 
sudarymą.

Anksčiau buvo tikėtasi, kad 
susitarus su Diplomatais, gali
ma bus nusistatyti ir dėl užsie
nių tarnybos, kuriai buvo nu
matomas patyręs ir sugebąs 
dirbti diplomatas p. Bačkis. 
Dabar šis reikalas ja uvisai ki
taip atrodo, nes Diplomatai, 
nesirišdami su VLIKu, tuo pa 
čiu atkrisdina ir p. BaČkio kan 
didatūrą į VLIko užsienio po
litikos vadovus.

Suminėtina, kad VLIKas 
lieka ir be pirmininko, nes M. 
Krupavičius serga.

Girdėti, kad vargu kas gali 
išeiti ir iš sumanymo kelti VLI 
ką į Ameriką, kaip iš dabarti
nio VT formaivimo. Juk ta 
partija, kurios dėka buvo at
mestas Reutlingeno susitari
mas, po ko sekė jau Paryžiaus 
derybų vaisiai, nelais ir VT su 
daryti kam nors, ne jai pa
čiai, ir neleis nieko padaryti, 
kas susilpnintų jos veto teisę 
ir padarytų VLIKą gyvybin
gą. Mat, jeigu VLIKas bus 
gyvybingas, tai tos srovės do
minavimas mirs. . . (hlj)

oficialus komunSkatas:
„1952. VII. 21-24 dd. Pary

žiuje įvyko pasitarimai, kuriuo 
se dalyvavo Lietuvos Diploma
tijos Šefas Ministeris S. Lozo
raitis, Lietuvos Ministeris Lon 
done p. B. K. Balutis, Dr. S. 
Bačkis, e. Lietuvos atstovo p. 
Paryžiuje, ir VLIKo Delegaci 
ja, kurią sudarė pp. J. Nor- 
kaitis, Dr. P. Karvelis, T. Ši
diškis ir Dr. Z. Ivinskis.

Pasitarimuose buvo svarsty
ti VLIKo ir Lietuvos Diplo
matinės- Tarnybos bendradar
biavimo reikalai. Susitarta pri 
imti Diplomat ųpasiūlymą, ku 
riuo einant tasai bendradarbia 
vimas vyks tariantis VLIKo 
Pirmininkui su Lietuvos Dip
lomatijos šefu.

Platesnės Lietuvių Konfe
rencijos klausimu sutarta, kad 
tokia Konferencija yra reika
linga. Ją bendrai šauks Lietu
vos Diplomatijos Šefas ir VL.I 
Ko Pirmininkas, susitarę dėl 
jos vietos .laiko, dalyvių ir dar 
betvarkės”.

Pagal šį pranešimą išeina, 
kad VLIKas su Diplomatais 
susitarė. Bet. . . kad ir labai

;ję saugomos žinios, vis dėlto pra 
siveržia į platesnę viešumą. O

. jos, deja, nėra tokios optimis- misijai skirta 60.000 dol.

KOMISU A
STUDIJUO-

U. S. SENATO 
IMIGRACIJAI

TI—IŠVYKSTA f EUROPĄ.
Jungtinių Valstybių Senato 

Escapees and Refugees Sub
committee (Committee on the 
Judiciary) dalis, suorganizuo
ta ryšium su įstatymo suma
nymo Nr. 326) iš New Yorko 
išplauks, viena grupė liepos 23 
d., kita liepos 29 d. ir grįš rug 
sėjo 23 d. Pirmojoj grupėj 
vyksta senatoriai Wiley ir 
Hendrickson s savo grupėmis, 
antrąja grupe vyksta sen. East 
land, Jenner ir Ąillįs Smith.

Abi grupės bus Genevoj 
rugp. 8, Romoj rugpj. 12—-13 
dd., Athenuose rugp. 15, 16 ir 
17. Ankaroj rugpjūčio 19 ir 
20, Bonnoj rugp. 26, 27, 28 ir 
29 ir Berlyne rugp. 31d. Kito 
mis dienomis lankysis kituose 
miestuose.

Senato komisija tyrinės trem 
tinių ir pabėgėlių gyvenimą ir 
problemas Europoje. Apie jų 
kelionę informuojamas BAL 
F, kurio talka ir patarimais 
tai ppat komisija naudojasi. Ko
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Ilgalaikiai skelbimai, pagal susitarimą, gauna nuolaidų.

Lietuvos plotas ir 
sienos?

Iškart atvirai ir tiesiai apgai- lusius jau po Antrojo Pasauli- 
lestaukime, kad šiam svarbiam nio karo ir jo „didžiųjų“ konfe 
reikalui mes dar nepribrendę, rencijų Teherane, Jaltoje ir it. 
Mes patys tautinėje daugumo- Abu tie rašiniai perdėm derina 
je, dar šiuo svarbiu reikalu ne si ir abu rimtai pamatuoti, 
susivokiame ir tinkamai nesi- 
orientuojame. Tūli diletantai, 
neišmanėliai ar piktavaliai 
žmonės, kai patys dėl to klau 
simo pakankamai nesionen- 
tuojame, ima mus nenaudin
gai sugestionuoti jįr klaidinti’ 
Ir susidaro labai liūdnas vaiz
das : vietoje to, kad mes visa 
savo mase orientuotume visą 
žmoniją teisinga kryptimi, įti
kinėtume ir įtaigotume — tvir 
tai mūsų tezių, mūsų pretenzi 
jų teisingumu ir pamatuotu- 
mu, mes patys savo tarpe su
darome kakofoniją ir vieni ki
tus dezorientuojame. Ką gi 
tat mes galime pasakyti sveti
miesiems, jeigu patys nežino
me, ką darą?!

Prof. K. Pakštas labai teisin 
gai sako: „Tenka apgailestau- vo Lietuvą, 
ti, kad daugelis lietuvių rašyr iš Londono premjero Churchil 
tojų ir leidėjų nežino ąr nesi- lio pareiškimą per radiją, kad 
domi Lietuvos plotu, tą plotą lenkams nevalia nė’ pėdos tolia“ 
dažnai mažina kaimynų žengti į rytus už Curzono lini- 
džiaugsmui“. Iš tikrųjų dėl to jos, nes ten nėra lenkų ir Len 
maža apgailestauti, — dėl to • " 
reikia rėkte rėkti: „Lietuviai, 1 
susipraskime, žinokime savo ri 
bas ir jas ginkime“!

Net baugu darosi dėl mūsų 
nesusipratimo ir (nesiorienta- 
vimo. Juk jau dvylika metų 
bergždžiai praėjo. Nieko nepa
daryta tokiu svarbiu klausi
mu, kaip Lietuvos ploto ir sie
nų klausimu.

Vilkas, kuris ligšiol „kovo
ja“ dėl srovės pirmavimo, ku
ris turi pretenzijų j Lietuvos 
vadavimo pirmenybę, — ar jis 
žino, kokią Lietuvą jis vaduo
ja, ir ką jis pasakytų taikos kon 
ferencijoje, jeigu ji būtų? Ar
gi ne skandalinga, kad tokiu 
svarbiu klausimu, kaip Lietu
vos ploto ir sienų klausimu, jis 
nieko nėra padaręs, kai šis rei
kalas turėtų būti pirmas ir 
svarbiausias?!

Kas padaryta, kad tos jėgos, 
kurios spręs valstybių ir sienų 
klausimus, būtų teisingai ir 
naudingai painformuotos? Ma 
ža to: įtikintos, įteigtos ir nu
teiktos??

Štai pati Vliko leidžiamoji 
Elta patiekia žinių, kad vokie
čiai tuo reikalu deda daug pa
stangų: Londone daro susirin 
kimus, į kuriuos verbuoja ang 
lūs ir kitų tautų bei valstybių 
žmones, — politikus, visuome 
nininkus, — ir juos įtaigoja, 
kad būsimai Vokietijai turi 
būti sugrąžinti rytiniai kraš
tai, kurie faktinai yra buvu
sios jų kolonijos, jų užimtos, 
atimtos. O mes? — Mes ra
miai klausomės visokių kenkė
jų, kad vokiečiams turi likti 
Mažoji Lietuva. . . Ir dar atsi 
randa ar neišmanėlių ar nesu
prantamų fanatikų, kurie jiems 
pritaria. Ar gi tai ne viešas 

. skandalas? Argi tai nemūsų 
nesusipratimas?

Dėl menkniekių, dėl tyčia 
mums pakišamo „nesantaikos 
kaulo’,* mes ginčijamės me
tais ir straipsniais be galo ir 
krašto. Bet svarbiesiems tau 
tos ir tėvynės reikalams mes 
neskiriame būtino dėmesio!

„Nepriklausoma Lietuva“ vi
są pusę metų, savaitė savaitėn, 
spausdino „Lietuvos sienų pro 
blemą“ (prof. Z. Ivinskio?) la 
bai rimtą, gražiai argumentuo
tą studiją. Pagaliau perspaus
dino iš „Aidų“ prof. K. Pakš
to naujausius argumentus, ki-

PA VERGTOJE LIE! V VOJE
KĄ PASAKOJA IŠTRUKUSIEJI IŠ KAZACHSTANO

Šiomis dienomis E. bendra jų vietas ir abu dirbo, su laiku 
darbiui teko proga susitikti su pasidarė net skyrių vedėjais.. 
Lenkijos žydais, kurie 1939 m. Dirbdami kaip gydytojai, gale 
rudenį iš Rytų Lenkijos, atė- jo laisvai judėti ir patirti apie 
jus į ten Sovietų kariuomenei, kitų deportuotųjų padėtį, nes į 
buvo išsiųsti į Kazachstaną. Ir ligonines retkarčiais patekda- 
jie papašakojo, kad 1941 m. į vo ir vienas kitas iš tremtinių, 
tą kraštą buvo daug deportuo- Pasibaigus karui, kaip Lenki- 
ta iš Pabaltijo valstybių, taip jos gyventojai, galėjo oficialiai 
pat iš Rytų Lenkijos. Klimati grįžti į namus. Nepoilgo iš 
nės sąlygos ten esančios gal Lenkijos oficialiai išvyko į V. 
geresnės nei kur kitur, ypač Vokietiją, gavo DP statusą, 
Alma - Atos apylinkėse, ir ka- vėl lankė un-tą ir gavo diplo- 
ro metu beveik nebuvo jokių mą. Vokietijoj dirbo taip pat 
epidemijų, užtat siautė badas, kaip gydytojai, o kaip DP iš- 
ir daug deportuotųjų mirda- vyko į JAV. Kadangi JAV ne 
vo. Dalis ištremtųjų buvo pripažįsta nei Soivetų, nei Vo 
„laisvi“, kiti buvo uždaryti kietijos un-tų, tai ši šeima, da 
koncentr. stovyklose, bet visų bar jau kaip vyras ir žmona, at 
gyvenimo sąlygos barakuose vyko į Šveicariją, kur lanko un 
Buvo baisios. Per pasikalbeji- tą ir vėl nori gauti gydytojo 
mą teko patirti įdomių smulK- diplomą, kuris JAV-se jau pri 
menų apie į ten išsiųstų žydų pažįstamas. O kiek buvo iietu- 
gyvenimo sąlygas ir kaip jie vių ir kitų pabaltiečių, kurie iš 
grįžo į Lenkiją, o iš jos vėliau tremti galėjo lankyti Sibire un 
galėjo oficialiai ir organizuo- tus, grįžti į namus ir oficialiai 
tai išvykti į Vak. Vokietiją, 
gauti D P statusą ię emigruoti įJeigu prof. K. Pakštas labai 

atsargus, sakysime, dėl Mažo- JAV. Šitie pasakojimai tik pa 
sios Lietuvos, tai dar kartą įro 
do, kad mes pagaliau turime 
šį klausimą išjudinti iš pama
tų, nes taip nežinioje ir svyra
vimuose pasilikti 
tų savižudybė!

Prisiminkime, 
ne ir Jaltoje, šie 
vo keliami. Nors ir per geleži su kitais deportavo į Kazachs- 
nes užtvaras mus dar Lietuve- taną. Pasakotojas buvo vieno 
je, okupacijų metu, vis dėlto pa Lenkijos un-to medicinos lakui 
siekdavo žinios, kad Mažoji teto studentas, o jo dabartinė 
Lietuva, su Karaliaučium imti
nai, yra skiriama tikram jos 
savininkui — Lietuvai. Nors 
vokiečių naciai, kaip ir sovietai, 
mokėjo tokius klausimus slėp
ti už naciškos geležinės uždan
gos, vis dėlto žinios pasiekda- 

Gražiai girdėjome

toliau — bū

kad Tehera- 
klausimai bu

išvykti į Vak. Vokietiją?

AZIJA PRIE AUŠROS
VARTTŲ

Lenko įspūdžiai Vilniuje pagal
„Polak“.

Vieno lenko jūrų 
vilniečio, kuris visą 
laikė artimą ryšį su

tvirtina gen. Morgano, buv. 
UNRRos britų zonos direkto
riaus, pranešimą, ir tuo būdu 
darosi suprantamiau, kodėl jis 
iš tų pareigų buvo pašalintas 
ir apšauktas antisemitu.

Minimąją žydų šeimą, jų ti- tine ir apklausinėjo 
Vilnaus, dedame jo patirtą kar 
čia tiesą apie tenai vkstančią 
tragediją.

Vilnius jau daugiau kaip dve 
ji metai yra virtęs milžinišku 
rusinimo ir aziatinimo centru. 
Maskva perkelia Vilniun mon 
golų šeimas, kurių nariai dir
ba arba tarnauja raudonojoje 
armijoje Lenkijoje ar kituose 
rusų užimtuose kraštuose. Lie 
tuvius, baltgudžius ir lenkus 
kelia į kilmės kraštus arba, pa
prasčiausiu būdu, išveža neži
noma linkme į SSSR.

Butai tampa milicijos ir NK

kinimu, 1939 m. rudenį NKVD

žmona — baigusi Lenkijoj gim 
naziją. Po kiek laiko abu įsto
jo į vieną Kazachstano medici
nos institutą ir jį 1943 m. bai
gė, gavę gydytojo laipsnį ir 
kvalifikaciją. Sovietai, pasiro
do, pripažino „buržuazinių“ 
mokyklų dokumentus ir net 
Lenkijos un-tuose išklausytus 
semestrus. Baigę minėtąjį me 
dicinos institutą, gavo gydyto

kijos; taipgi pakankamai gir
dėjome, kad DB užs. reik. min. 
A. Edenas Jaltoje pasisakė, 
kad Mažoji Lietuva su Kara
liaučium turi grįžti prie Lietu 
vos, kaip senos jos sritys. Tais 
pagrindais rytinė Rytprūsių da 
lis priskirta Lietuvai. Tiktai 
mes, atrodo, tiems svarbiems 
reikalams ir tiems, kitu mūsų 
naudai pasisakymams esame 
kurti ir nebyliai. Kiti rūpinasi 
Lietuvos teritorijos plotu, tik
tai patys lietuviai — ne.

Šis svarbus klausimas pri
mygtinai buvo keliamas 
Vokietijoje („Lietuvių Žody
je“), bet tyla jį gaubia ligšiol. 
Tačiau kadangi, kaip sakoma, 
tylėti daugiau jau nebegalima, 
tai tenka siūlyti sudaaryti spe 
cialią komisiją studijuoti Lie
tuvos plotui ir sienoms. Kadan 
gi iš VLIKo nėra jokių vilčių 
susilaukti ko nors toje srity 
pozityvaus, tai, gal, geriausia 
būtų, kad dar gyvi esą Vasa
rio šešioliktosios signatarai ar 
LPG-pė imtųsi iniciatyvos su
daryti tokiai organizacijai, — 
komitetui, komisijai, — ypač, 
kad mes neturime Mokslų Aka 
demijos, kuri šį klausimą galė
tų gvildenti.

Dabar, kaip atrodo, patylo- 
lomis „ruošiamas Lietuvos že
mėlapis”. Patylomis. Nieko 
apie jį nepasakoma. Kokiu gi 
pagrindu jis ruošiamas, kaip jis 
atrodys? Kai patylomis daro
ma, ar neatsitiks taip, kad 
reiks išimti iš apyvartos, kad 
jo nepamatytų, kam nereikia? 
Ar-nebus taip ir su Lietuvos 
ploto ir sienų reikalu?

Todėl reikia pasakyti: Tau
tiečiai, reikalas pernelyg svar
bus, kad jis taip skandalingai 
būtų uždelstas ir kad būtų pa
tylomis daromas. Tai yra vi
sų mūsti reikalas, lietuvių tau
tos, Lietuvos ateities rekalas! 

; Jam sutelkime visą rimtį!
J. Kardelis.

dar

karininko, 
laiką pa
savo girn 
bėglius iš

A. A. MARIJAI STONKUVIENEI 
mirus, mieliems ponams STONKAMS ir ponams 
JANUŠKEVIČIAMS, netekus brangios mamytės ir 

uošvienės, reiškia širdingą užuojautą
L ir K. A n d r uš k ev i č i a i.

Kiti taip rašo:
VYSKUPAS V. BRIZGYS APIE JANIMO 

BENDRAVIMĄ.
„Apskritai beveik visose Eu 

ropos tautose, neišskiraint nei 
carų laikų Rusijos inteligentų 
šeimų, šeima yra likęs gana už 
daras židinys. Jaunimo papro
čius šeimyniniame gyvenime 
galima keliais sakiniais taip 
nupiešti. Be savo tėvų žinios 
bei leidimo nei maži, nei paau 
gusieji šeimos nariai, kol jie

Pažinkime Kanada
KANADA TURĖS DEŠIMT NAUJŲ PRAMONIŲ.

Mažiausiai dešimt naujų pra Kanadon maždaug tuzinas pa- 
monių įsisteigs Kanadoje dar grindinių technikų iš Wetzlar’ 
prieš metų pabaigą. Tai yia 5- 
tosios Kanados Tarptautinės 
Prekybos Parodos pasekmė, ku 
ir neseniai užsibaigė Toronte. 
Parodoje dalyvavo 39 kraštų.

The Department or Trade 
and Comerce pranešė, kad dė
ka dalyvavimo prekybos paro
dose Kanadoje įsisteigė nuo mažiau 36 min. Jeigu darbinio 
1948 metų 32 fabrikų skyriai, kai būtų dirbę tiek pat valan- 
kurie prisideda prie Kanados du kaip ir pernai, tai jų atlygi 
industrijos sustiprėjimo. Šių nimai būtų pakilę 4,24 dol. sa- 
metų paroda sukėlė didesnį su vaitėje. 
sidomėjimą, ir turima žymių, 
kad daugiau negu anksčiau no 
ri įsikurti Kanadoje. (CS).

KANADOJE GAMINAMI
VOKIEČIŲ FOTO 

APARATAI

o Vokietija. (CS).
PRAMONĖS ATLYGINI

MAI VIS DAR KYLA
Skaičiujant sulig pirkimo ga 

lios, tai atlyginimai Kanados 
industrijoje yra 3,50 dol. auka 
tesni negu pernai ir dirbama

Apskaičiuojant šiuos skirtu
mus, turima omenyje dolerio 
vertės sumažėjimą, kuris įvy
ko dėl kainų pakilimo pei ei
tais metais.

Dominijos statistikos biuras 
turi skaičius, kurie rodo, kad 

Garsusis Leitz’o foto apara- savaitinis atlyginimo vidurkis 
tas Leica greitu laiku bus ga- gamyboje kilo nuo 47,12 dol. 
minamas Kanadoje. Ernest kovo mėn. 1 d. 1951 m. iki 53, 
Leitz, Canada, Ltd., static 100. 29 dol. kovo mėn. 1 d. 1952 m., 
000 dol. vertės fabriką stato kai tuo tarpu darbo valančių 
Midlande, Ont.

Leitz’o broliai atgabeno Ka 
nadon 100.000 dol. vertės op
tikos įrengimų naujam fabri
kui. Dabartiniu metu atvyko

padidėjo nuo 111,4 centų iki 
41,7. Valandinis atlyginimas 
padiėjo nuo 111,4 centų iki 
127,8 centų — padidėjimas 
14,5 centų per valandą. (CS.).

Ir visi įkirti paminklai yra din
gę, kurie tik priminė buvusią 
praeitį.

Paskutinieji žydai Vilnių pa 
liko 1948 metais.

Didžiausias prekių trūku-

VD visiškai išplėšti ir „pa
ruošti“ atvykstantiems jakutų, 
kirgizų , tunguzų ir mongolų 
transportams.

Aziatus veža taip pat prie
varta į vakarus. Atsisakančius 
vykti apšaukia kontrevohucio- mas matosi iš gyventojų sky- 
nieriais ir masiškai šaudo.

Vilniuje ir jo apylinkėse yra 
labai daug kariuomenės ir ka
riškų įstipinrimų. Tačiau Vil
nius ir visas jo kraštas yra stip 
imamas nevien tik kariškai; te
roru, šantažu ir kitais, tik vien 
bolševikams žinomais būdais, 
smaugia dar likusius lietuvius, 
baltgudž’ius ir lenkus.

Galima sakyti, lietuviai ir 
baltgudžiai pradėjo gyventi 
laukinių klajoklių gyvenimu, 
stipriai palaikydami ryšius su 
partizanais arba net ir tiesio
giai jiems priklausydami 
kontroliuodami girias net 
Suomijos.

Patsai Vilnius šiandieną yra 
tapęs visų atvežtųjų aziacų 
Mekka.

Aušros Vartai jau seniai ne
beveikia; Visi aplinkiniai 
mai, neprižiūrimi, griūva, 
vių grindinys sudaužytas 
vinčiųjų ar per jį dažnai 
žiuojančių sovietiškų senų 
kų. O dar nesugriuvusiuose 
namuose aplink Aušros Vartus 
apgyvendinta kariuomenė.

Rasų kapai uždaryti. Kur 
dingo tenai palaidoti žymūs 
lenkai ir Maršalo Pilsudskio 
širdis — niekas nežino. Ten 
įžengimas civiliams yra visiš
kai uždraustas. Dabartiniu me 
tu kapinėse stovi motorizuotos

ir 
iki

na- 
Gat 
sto- 
va- 
tanresnio amžiaus asmenų aky- 

vaizdoje.
Visur pasaulyje toleruoja

mas, tačiau nerekomenduoja
mas jauno vyro - studento gy 
venimas atskirai, nepriklauso
mai. Savarankiškai gyventi ke 
lioms jaunoms mergaitėms - 
- studentėms visur skaitoma bė 
dos dalyku: pav., našlaites ar 
neturtingos studentės netilti 

yra tėvų žinioje, nesilanko į jo lėšų pensione gyventi. Jaunai, kariuomenės dalys ir yra įsteig 
mergaitei gyventi vienai nie- ta puskarininkų mokykla.
kur nėra priimta. Tokia mer- Pradingę yra ir kryžiai „Tri 
gaitė visų yra laikoma įtarti- jų Kryžių Kalne“. Dingo taip 

Jeigu pagyvenusi mergai pat ir paminklinė lenta su len 
kiškais ir lietuviškais užrašais.

kią kitą šeimą. Net kviesti kui 
nors atsilankyti jie turi gauti 
savo tėvų ar globėjų leidimą. 
Taip pat be savo tėvų leidimo 
sūnūš ar dukterys niekad ne
kviečia į savo šeimą savo drau 
gų ar draugių. Tokie leidimai dą ji gali apsaugoti tik visiems 
beatodairiškai 
Jeigu kurioje šeimoje yra 
gančių jaunų vyrų, į tokią 
mą gali lankytis savo tėvų 
palydėtos tik artimiausios 
minaitės. Gi ne giminių, 
ir artimiausių šeimos prietelių 
mergaitės, savo tėvų nepaly- 
dėtos į tokias šeimas visai ne
silanko. Kur šeimoje yra au
gančių mergaičių, į tokias šei
mas tos šeimos sūnūs nesive- 
džioja ten savo geriausių drau 
gų. Net patys tokios šeimos 
tėvai į savo pastogę jaunus 
svetimus vyriškius pakviečia 
tik tokiomis savo šeimos šven
čių progomis, kada yra kvie
čiama visa šeima. Ir taip pa
kviesti jauni vyrai atsilanko pa 
prastai su savo tėvais, nors vy 
riškiui dėl pakankamos prie
žasties galima atsilankyti ir be 
tėvų, kas nepriimta mergai
tėms. Jeigu į šeimą, kurioje 
yra auganti mergaitė, pradeda 
lankytis kuris nors svetimas

na.
tė amatininke ar tarnautoja gy 
vena viena, tai savo gerą var-

lėtų likučių azijatiškų grotes
kiškų gaminių. Cukrus ir drus 
ka priklauso prie liuksusinių 
gaminių ir juos gauna tik „uni 
formuotoji grietinėlė”!

E Grupė Vilniaus universi
teto studentų, komjaunuolių, 
lankėsi Minske ir dalyvavo vie 
noje iš periodinų konferencijų, 
kurios tikslas „sustiprinti kul 
tūriniams ir politiniams ry
šiams tarp Baltijos Respubli
kų ir Gudijos Respublikos“.

@ Gudijos valstybinės lei
dyklos viršininkas Matuzovas 
aiškino, esą numatyta išleisti 
gudų kalba apie 30 lietuvių ir 
latvių rašytojų kūrinių, o taip 
pat esą numatyta visa eilė lie
tuvių ir latvių teatrų gastro
lių Gudijoje. Ir Gudijos teat
rai apsilankysią Lietuvoje bei 
Latvijoje.

B! Gudijos, Lietuvos ir Lat 
vijos kompartijų centrų komi
tetai esą numatę šią Vjasarą or
ganizuoti visą eilę asmeninių 
apsilankymų tarp šių kraštų 
studentų ir kultūrininkų. Pro 
pagandinėse paskaitose pabrė
žiama Didžiosios Lietuvos Ku
nigaikštijos tradicija, Gudijos 
Lietuvos ir Latvijos bendra 
praeitis, šių tautų „nuolatinis 
veržimasis“ prie rusų kultuios 
ir jų kova prieš lenkiškąjį im
perializmą.

— Dainų šventėj jungtinio 
choro 4.000 asm. buvo sudai
nuota A. Račiūno „Mūsų dai
na skamba Stalinui”, Švedo 
„Stalinas — mūsų taika”.

aiškiai pastebimu doru, pamal
džiu ir užsidariusiu gyvenimu. 
Tačiau jeigu pas vieną gyve
nančią mergaitę, nepaisant ko
kio amžiaus ar profesijos ji bū 
tų, dažniau ar rečiau užeidinė- 
tų kad ir padorūs vyrai, tokia 
mergaitė neturi jokių priemo
nių apsaugoti savo gerą var
dą: viešoji opinija ją laiko 
įtartina ar bent lengvabūde“. 

„Draugas“ 174 nr.
LENKAI SIŪLO 
FEDERACIJĄ

Tūlas Zdislaw Kapitulka- 
Maizel lenlkų laikrašty „Związ 
kiwiec”, 29 nr., rašo ilgą 
straipsnį, kuriame siūlo Len
kijos, Lietuvos, Gudijos ir „len ti galima tiktai spėliojant. Ga

li būti, kad bus Irano šachas, 
o gali būti Rusijos diktatorius.
Geriau būtų kad antrasis nu
virstų pats kenksmingiausis ir tieji „Tėve, mūsų” kalbėtų vie 
pikčiausis — Stalinas.

Sovietiški sporto punktai.
Bimba džiaugiasi, kad Rusi

jos sportininkai Helsinkio ohm 
piadoje turi daugiau punktų, 
negu Amerikos sportininkai.

Bimba vieną svarbų dalyką 
kis nesilanko be mergaitės tė- nius ir karo vada (gen. Haller, nutyli: Rusijos sportininkai 
vų sutikimo, o jų pasimatymai Deja, visas jo siūlymas — ne- yra profesionalai, o Amerikos 
vyksta emrgaitė’s tėvu ar vy- realus. .. sportininkai — mėgėjai. Rusi

nedavinėjami. 
au-

ne
gi- 

kad

Apie palaižytojus.
Anot L. Pruseikos, „Britani 

jos darbininkai mėsos gauna 
tik palaižyti“. Sovietiniai dar 
bininkai ir to negauna. Girdi, 
„kokį rojišką gyvenimą siūlė 
Churchillis britams prieš pra
eitus rinkimus. . .“ O kokį Sta
linas siūlo, Pruseikai su Bim
ba turavojant? 
darbininkai nei 
na. n

O mėsos rusų 
palaižyti negau

sekantis?.Kas bus
„Vilnis“ klausia, kas bus se 

kantis po Faruko, kurs nuvirs 
nuo sosto? Klausimas atsaky

jos sportininkai nieko daugiau 
nežino ir nieko daugiau nedir
ba, — jie užsiima tiktai spoitu. 
O Amerikos sportininkai spor
tui skiria tiktai atliekamą lai
ką, po darbo. Tai yra didelis 
skirtumas.

TAUTIEČIAI RAŠYKITE 
apie save, savo pažįstamus, sa 
vo vietovę, kaip sekasi kurtis, vyriškis — ne artimas giminai 
kokių darbų yra, kaip jie atly
ginami ir tt. Už visus rasi
nius „NL” redakcija nuošir
džiai dėkinga. Rašykite, kaip 
mokate, adresu: „NL”, 7722 
George St., Ville Lasalle,

kiškai kalbančios”Ukrainos da 
lies federaciją. Lietuvių sim
patijoms laimėti siūlo lenkams 
atsisakyti Vilniaus, Rytprūsių 
rytinę pusę atuduoti Lietuvai, 
sudaryti suminėtų kraštų ka- 
riuamenę. Toje federacijoje 
oficiali kalba būtų lenkų, sant
varka tokia, kaip Kanadoje. . .

Kapitulka-Maizel taip įsi- 
turėtų įvykti, smaginęs, skiria ir Lenkijos 

j'kia’s atvejais vyriš prezidentą (Zaleskį), mimste-

tis, tai paprastai yra ženklas, 
kad ten yra sutarta santuoka, 
kuri netrukus 
Tačiau ir

Ir rusai džiaugtųsi,
L. Pruseika rašo: „Egiptė- 

nai džiaugsis atsikratę kara
liaus avantiūristo“. . . Galimas 
dalykas. Bet kaip gi džiaugtų 
si rusai atsikratę diktatoriaus 
avantiūristo Stalino.
Atsirado maldų lygintojas...

Bolševikų Jonikas susirūpi
nęs, kad įvairių religijų žmo
nės „Tėve, mūsų” maldą kal
bą skirtingai. Jonikas, kaip to 
talistas, norėtų, kad visi tikin-

naip: „Tėve, Staline, tautų pa 
vergėjau” ir tt.

Durnelio pasakos durneliams.
Mizara rašo, kad tik „Pro

gresyviųjų partija išstojo 
griežtai už tuojautinį karo Ko 
rejoje baigimą”. Tepasako Mi 
žara, kaip gi jį baigti, jeigu 
Stalinas nesutinka?

Mandrapypkis.
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PLANAS PASAULIUI PAVERGTI
Čekų pogrindžio žiniomis 

„sovietų karininkai mūsų įgu
lose nuolat daugėja. Mūsų ar
mija greitu laiku bus vadovau 
jama vien rusų“. Mažiausia 
5.000 sovietų karininkų tarnau 
ja lenkų armijoje, apie 2.000 
vengrų, arti 3.000 bulgarų ar 
mijose. Rusų kalba privaloma 
ir įvedama grynai rusų armijos 
terminologija. Uniformos taip 
pat subendrintos. Tos armijos 
bet kuriuo metu gali būti in
korporuotos į sovietų raudoną
ją armiją.

Tūkstančiai satelitinių kraš
tų karininkų lanko sovietų ka 
rines akademijas. Apskaicįuo 
jama, kad iki 1953 ar 1954 m. 
daugiau kaip 20.000 satelitinių 
karininkų bus paruošti rusų 
karo akademijose.

Visi tie milionai yra rūpės 
tingai indoktrinuojami „mark 
sistinės“ politikos. Vis tik 
šiandien Maskva dar ; nepasi 
tiki tomis savo janičarų jėgo
mis, bet „apie 1954 m. į tas 
armitas stos jau jaunimas, ku 
ris buvo indoktrinuojamas ko

Gyvenimas voratinklyje.
Pirmasis Maskvos ekspor

tas į kiekvieną jos pasigrobtą 
kraštą yra policija, pradedant 
kruvinąja MVD, baigiant vi
somis kitomis rūšimis. Kiek
vienos marionetinės sateiiti 
nės valstybės kompartijos pir 
moję eilėje pasigrobia sau vi 
daus reikalų ministeriją, oū- 
tent tą, kuri kontroliuoja po
liciją. Tokio ministerio užnu 
garyje tuojau pasodinimas 
Maskvos atsiųstas komisaras, 
ir žemiau jo enkavedistai viso 
je policijos sistemoje. Kol tas 
voratinklis pastatomas, kraš
tui leidžiama jausti dar šio
kį tokią laisvę, bet sykį vara- 
tinklis baigtas, vorų darbas 
prasideda vis urimtumu ir 
planu. Apskaičiuojama, kad 
kiekvieniems devyniems žmo
nėms anapus geležinės uždari 
gos tenka vienas policijos 
agentas. Ta policija yra pati 
barbariškiausioji, kokią pa
saulyje kada nors buvo žinoma.

Šalia aukščiau minėtų pen
kių rūšių policijos dar esama

2. ŽĄSŲ BŪRYS IR 

nemažo skaičiaus specialės pa 
skirties kontrolės /agentūrų, 
kaip., pav., nelemtoji čekų 
DOZ („tautos apsaugos ka
rininkai), kurie vykdo ypatln 
gą armijos kontrolę. Be to, 
visos sovietų marionetinės 
valstybė sturi „ekonominę po 
liciją“, kurios speciali parei
ga saugoti fabrikus ir dirbtu
ves nuo sabotažo; ta pati po 
licija atlieka ir valstybinių va 
gių bei plėšikų pareigas, tai 
yra ji užpuola privačius namus 
tikslu „konfiskuoti“ brangeny
bes, turtą ir nuosavybę. Ka
dangi sovietų rojuje dabar net 
turėti auksinius dantis yra kri 
minalas, galima tik įsivaizduo
ti, kiek „konfiskuotinų” verty 
bių jie dar suranda. . .

Šalia visokiausios unifoiniuo 
tos policijos yra nesuskaito
mos armijos neuniformuotų, ei 
viliškai dėvinčių policijos parei 
gūnų ir paskui jų legijonai ap- 
komamų ir neapmokamų šni
pų, seklių, seklių, inforrnato-

PLĖŠRIOJI LAPĖ.
rių, provokatorių ir tt. Visoje 
rusų valdomoje Europos daly
je, pavyzdžiui, kiekvienas vieš 
bučio tarnautojas ir restorano 
padavėjas yra įpareigotas kas
nakt teikti slaptai policijai 
(„naudingą informaciją“, arba 
netekti darbo. Pav., čekų mui
tininkams 1950 m. buvo nusta
tyta „kvota“, įskųsti kas mė
nesį mažiausia po vieną asme
nį. Nuo 1951 m. sausio mėn. 
ta „kvota“ padidinta iki trijų 
asmenų per mėnesį! Kvotos 
neišpildymas kaltinamas kaip 
„budrumo stoka“ ir to jau pa
kanka pačiam atsidurti ten, kur 
atsiduria visi „stokoja sociaiis- 
tinio budrumo“. . .

Viešbučių tarnautojai, namų 
sargai, laiškininkai, geležinke
lių konduktoriai ir begalės ki
tų tarnautojų yra panašiai su 
pančiojami. Daugelis skundi
kų yra •.omjaunuoliai ir sūkiai 
dinti vaikai. Kiti yra apsigimę 
batlaižiai, oportunistai ir išda 
vikai, kurie mielai išduoda

kiekvieną už judos grašį ar 
menką privilegiją. Komunisli 
nė valstybė veisia šnipus, kaip 
kirmėles lavonduobėje.

Kraštuose už geležinės už
dangos šiuo metu veikia tuzi
nas ar daugiau šnipų mokyklų. 
Kaip ir visos sovietų įstaigos, 
jos yra labai specializuotos. Re 
py, netoli Prahos, so vietų M V 
D apmoko jaunas gražias mer
gaites tarnauti policijos žvalgy 
ooje. Sofijoje, Bulgarijoje, vei
kia mokykla fabrikų šnipams. 
Debrecene, Vengrijoje, AVO 
(vengrų MVD) užlaiko mo
kyklą policijos teroro briga
doms paruošti. . . Kandidatai 
kalėjimų sargams ir koncentia 
cijos stovyklų prievaizdoms pa 
renkami iš fanatiškiausių jau
nų komunistų, daugiausiai to
kių, kurių protinis stovis yra 
žemiausias — tokie greit „iš
mokstą“ mušti ir kankinti ka 
linius ir vergus. Pagunda sto
ti į komunistinės policijos tar
nybą yra ypač didelė, kadangi 
visų rūšių saugumiečiai turi 
ypatingas privilegijas. Aukš-

munizmo dvasioje per 10 me 
tų. Tuomet vengrų armija 
jau kovos ir mirs už Krem
lių“, perspėja vienas vengras 
pabėgėlis.

Priedams prie reguliarių sa toko kun. M. Valadkos išėjimo 
telitinių armijų, Maskva nu
mato dar paimti satelitinių 
valstybių policijos armijas, ku 
rios bendrai siekia taip pat 
apie du milionus žmonių. Rau 
donoji policija, Ikaip ją yra iš
ugdžiusi Soivetų Rusija pas 
save ir savo valdomose (sate 
litinėse) valstybėse, yra tik
ra armija, savo struktūra, iš- 
mankštinimu ir apginklavi
mu. Tos policinės armijos 
yra net penkių tipų, ii- tai vi
sur, kur tik Maskva valdo:

1) Saugumo policija, tai pa 
ti kruvinoji — MVD arba pa
našiais kitokiais vardais ats
kiruose satelituose.

2) Vidaus saugumo karpu 
sas, uniformuoti, stipriai gink 
l'uoti daliniai.

3) Liaudies milicija, šiek 
tiek primenanti valstybės po
liciją.

4. Sargybos, geležinkelių, 
transportui saugoti, ir

5) Pasįienįio sargyba, ,sunt-

Bendrai šis SLA seimas pra
ėjo sklandžiai ir gana gyvoje 
nuotaikoje, jei neskaityti karš-

prieš SLA sekr. M. J. Viniko 
raporte nurodytas kaikurias iš
laidas, kurios kun. Valadkos 
nuomone buvo padarytos per 
didelės ir neaiškiai nurdoytos.

Bet tokiuose seimuose tai ne 
naujiena.

Dar vienas, nevisai malonus 
nuotykis seimo metu, tai, kai 
prez. Laukaitis apibūdino adv. 
F. Bagočiaus nuopelnus esant 
jam SLA prezidentu ir bendrai 
lietuviškuose darbuose uži
mant atsakingas pareigas ir 
prašė visų seimo dalyvių atsi
stojimu pagerbti jo atmintį, tai 
pp. Karpius ir Ginkus, visiems 
atsistojus, atsisėdo, turbūt tuo 
parodydami panieką mirusiam 
žmogui.

Seimo metu protarpiais bu
vo iškviečiami žymesni žmo
nės tarti žodį į seimo delega
tus, tarp kurių buvo įspūdin
giausiai tartas žodis p. Audė
no, kalbėjusio Laisvosios Eu
ropos org.

Apie SLA Seimą
siems ir aukojusiems Lietuvai 
ir tautai. Jis išreiškė pasiti
kėjimą, kad su SLA kaipo di 
džiausios 
pagelba, 
Laisva ir 
tuva .

Dėl padidinimo, ar 
mo į senąją pašalpą buvo dis
kutuota ir pavesta Pildomąja! 
Tarybai su aktuarų pagalba da 
ryti viską, kad būtų sutvarky- 
a kaip galima greičiau narių 

gerui.
Iš užsilikusių „užšaldytų“ 

konversijos pinigų 18 tūkst. 
buvo skirta po du tūkstančius 
Laukaičiui ir sekr. Vinikui, kai 
po daugiausiai dirbusiems pra 
vedant konversiją. Po 250 dol. 
skirta Mikužiutei ir Maceinai 
— iždo globėjams, taipgi Vi- 
taičiui, kurie irgi 
be padėjo.

Dr. St. Biežis, 
K. Gugis nuo šio 
sisakė. Pastarieji

rašt. algų fondui. Algoms mo 
keti bus išdirbtas būdas. Pra
dėta bus mokėti nuo 1953 m. 
sausio 1 d. Likusieji 
tūkst. skirti „Tėvynės“

Įeit, organ, pasauly- 
bus iškovota u vėl 
Nepriklausoma Lie- mo pagerinimui.

Dar buvo pavesta P. T. 
grąžini- ir Dr. Biežiui sutvarkyt

šiame d.

P. Dargis ir 
honoraio at- 

du pavedė 
lietuvių vardu, ati- šias sumas į finansų raštinin- 

kiai ginkluoti vienetai, kurie duodant pelnytą pagarbą SLA kų algų fondą, o dr. Biežis sa- 
saugo, kad niekas nepabėgtų visiems senosios kartos na- vo dalį pavedė jaunuolių fon- 
per geležinę uždangą. riams, taip nuoširdžiai dirbu- dui. šeši tūkstančiai skirti fin.

Kaip Kanadoje kūrėsi
lietuviai
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ŠEIMA.
ra! rado savo dėdę. Ir štai pra 
ėjusį sekmadienį Montreuly, 
piknike pasirodo jau. . . dvi pp. 
Mankų šeimos. tcnl™ us
nėti su malonumu, nes svečiai 
iš Toronto yra visuomenės vei 
kėjai. P. Jievo Mankuviene yra 
naujai išrinktos KLB Krašto. 
Tarybos narė, aktyvi dalyvė ir 
KLT Toronto skyriaus b. pir
mininkė ir KL Moterų Bend
ruomenės pirmininkė, o p. jo
nas Mankus — tylus, bet nuo
širdus ir veiklus demokratinio 
sparno visuomenės veikėjas.

Piknikas, ilgesniam pasikai- 
o pasikaloėti 

Bet p. Aleksas Man-

Kai transatlantinis Kanados 
lėktuvas „North Star“ — „Šiau 
rėš žvaigždė“ nusileido Toron 
to aerodrome, mus, naujai at
vykusius dipukus, pasitiko v-i 
sas būrys geradarių — ne vie
nų mūsų, bet ištisų dešimčių 
ir šimtų tokių pat dipukų, kaip 
ir mes — pp. Veronika ir Viii 
cas Treigiai, mums parūpinę 
įvažiavimo dokumentus, pp. 
Ona ir Jonas Indrelės, suteikę 
mums butą ir pirmąją globą, 
pp. Frenzeliai, geri mūsų paŽįs 
tami dar'iš Kauno ir pp. Mau
kų šeima, kurią mes pirmą kar 
tą bepažinome. Visi jie, pa- bėjimui netiko, 
rodė tikrai gražų nuoširdumą, reikėjo.

nuo 18 
leidi-

Panašią vertingą kalbą pa
sakė ir naujasis prez. Kaimaus 
kas, pasižadėjęs atlikti paves
tą ir patikėtą jam pareigą kuo 
geriausiai.

Laukaičiui ir Mikužiutei įtei 
kiamos dovanos nuo seimo d e 
legatų, už jų pareigų atlikimą. 
Jautrią ir nuoširdžią kalbą pa 
sakė A. Devenienė, užimanti p. 
Mikužiutės vietą.

Gale pagerbiami visi mirę 
SLA nariai, sugiedami Lietu
vos ir Amerikos himnai ir sei
mas skelbiamas baigtu.

Viso' seimo sesijų buvo de- 
Iš viso 

ko jautėsi, kad Amerikoje nau 
jieji ateiviai nuoširdžiai įverti
na SLA ir daug daugiau į jį 
rašosi, ir jungiasi į bendrą dar 
bą. Ir šiame seime geras bū
rys buvo delegatais naujųjų 
ateivių, dažnas ėmė balsą ir 
kalbėjo organiz. gerovei. Tai 
gražus ir girtinas reiškinys.

Kaip ten bebūtų, jei imsim

ir su 
mažinti ligonių blankus, kad 
būtų kuomažiau kartojami tie 
patys klausimai.

Pagaliau, buvo suskirstytos 
įvairios komisijos sekantiems 
dvejiems metams. Prisaikdinti 
nauji SLA pareigūnai, išrink- šimt, tęsėsi 5 dienas, 
ta sekančio seimo vieta, kuri 
bus Wilkes - Bare.

Atsisveikinimo žodį tarė bu
vęs prez. Laukaitis, dėkoda
mas nariams už pasitikėjimą 
eiti garbingas org. pirm, pa
reigas, kurias jis, kaipo čia gi
męs, labai įvertina, nes esant 
pirm, jis giliau suprato Lietu
vos ir lietuvio prasmę, pamilo 
labjau savo tautą ir tėvų kraš- jieškoti, kas mums patinka, kas 
tą. Jis pasižada visad būti lie- ne, turim sutikti, kad SLA org. 
tuviu ir reikšti visur pagarbą turi savo svorį, kuriuo nekartą 
ir pasišventimą dėl lietuvių, buvo laimėta Lietuvos ir hetu- 
Baigiant žodį, jis tarė ne su- vių naudai, todėl kaipo tokią 
diev, bet iki pasimatymo sekan org. reikia palaikyti naujomis 
čiame seime.

pievas, miškelius. . . Kalnai, į — Gera čia vasaroti, — kar 
kuriuos kasdien žiūrėdavau, tojo visi coru ir solo, negalėda
kaip į užkerėtus, 
tolių miglose, artėjo, gretinosi 
ir. . . pasiliko už mūsų. O vis 
dėlto labai įdomu buvo į juos 
pasižiūrėti iš arti. Jie labai ki 
taip atrodo iš arti, negu iš 
Montrealio. Jie palyginti aukš 
ti, bet nestatus, apaugę mišku, 

l ai tenka nu- ~ galima būtų į juos įkopti, 
gal ir pagrybauti. . . Bet, mes 
vykome toliau į pietų rytus, 
kur padaira kito-darėsi vis ne 
ramesnė, kalnuotesnė, miškin- 
gesnė, o kai išsukome iš di
džiojo kelio į vitnkięminį pp. 
Bakanavičių keliuką — visai 
panėrė automobilį į krūmus ir 
tarpkalnius, kad momentais be 
simatė tiktai virš galvų 
ras dangus. ..

Vasarvietėje.
Pp. Bakanavičių fa'rmą

ir patvariomis jėgomsi. O.

tesnieji enkavedistai, kaip ir 
partijos lyderiai, turi puikius 
privačius namus, vilas ir iš „kla 
sės priešų* konfiskuotus dva
rus. Visi satelitinių valstybių 
pareigūnai, neišskiriant u mi- 
nisterių ir prezidentų, yra visą 
laiką apsupti ir stropiai seka
mi maskviškių enkavedistų.

Vergų dalia.
Raudonosios valdžios kepa 

įsakus (ukazus) greičiausiu. 
Sovietinis baudžiamasis kodek 
sas, kurs veikia ir satelituose, 
yra pašalinęs visas priemones 
kaltinamajam apsiginti. Sibi
ras kabo kiekvienam viršum 
galvos. Netekimas laisvės „lai 
kotarpiui iki 10 metų“ (ištrau 
ka iš sov. baudž. kodekso) lau 
kia kiekvieno transporto darbi 
ninko, kurio klaida galėjo bū
ti priežastis riedamosios me
džiagos sugedimui. Sakysim, 
jei per nelaimę sugestų kokia 
svarbi mašinerija, tos nelaimės 
kaltininkas darbininkas gali bū 
ti ir esti baudžiamas, kaip da
ręs sabotažą prieš valstyo^, ir 
jam bausmė — mirtis. Mirties 
bausmė gresia ir už tariamą sa
botažą, „įvykdytą prieš kitą 
valstybę, kur valdžia yra dar
bininkų rankose, arba pries ki
tos valstybės darbo klasę“. Tuo 
būdu yra apsaugoti sovietų ru 
sų interesai satelitiniuose kraš 
tuose, ir bet kuris vengrų ar 
lenkų darbininkas gali būti su
šaudytas už įvykusį nuostolį į 
Rusiją gabenamiems tų kraštų 
turtams.

Bet koks veiksmas, jei tik 
jis gali būti „išaiškintas" turė
jęs tikslo „silpninti valdžios ar 
ba proletarų revoliucijos auto- 
ritatą“, yra laikomas,, kontre- 
voliuciniu“, tuojau perduoda
mas enkavedistams, kurie jau 
žino, kaip sustatyti kaltinimą 
ir išgauti prisipažinimą. . . Ne
išpildymas darbo normų, kaip 
komisarų nustatyta, kad ir dėl 
silpnos sveikatos ar ligos, ga
li darbininką pasiųsti į vergų 
darbo stovyklą negrįžtamai.

Jei kas turi arklį ar asilą, au
to ar sunkvežimį, štai kas seka. 
Turi gauti nuosavybės liudiji
mą kiekvienam gyvuliui, luti 
du kart metuose atlikti inspek 
ciją, pristatyti savo išlaidomis 
inspekcijai ar mobilizacijai. Jei 
neišpildei, būsi išsiųstas į ver
gų darbo stovklą penkeriems 
metams. Bus daugiau.

prie stulpų asišaukinaus, Vil
niaus Didžiojo Seimo nutari
mus...—Ir. p. Mankus prisime 
na Inž. Bielskį, vekiusį Šiau
liuose, prof. Janulaitį ir kitus. 
— Tai vis buvo kova už Lie
tuvos laisvę ir savarankiškumą, 
prieš carinę Lietuvos okupaci
ją. O dabar yra žmonių n net 
organizacijų, kurios carui ne
sipriešino, bet dabar giriasi. . . 
iškovojusios Lietuvai neprikišu 
somybę, — pastebi J. Mankus.

— Kaip jums sekasi prof esi 
joje?

— Gerai. Dirbu visą laiką 
Amalgameitų profsąjungos 
globoje ir darbo nekeičiu. Da
bar jau teks būti netrukus ir 
pensininku. . .

— Kada vedėte?
— Esame abu našliai ir esą 

me vedę prieš keliolika metų.
Dr. Vinco Kudirkos giminaitė.

Labai įdomu buvo sužinoti, 
kad p. Jieva Mankuviene yra 
didžiojo Varpininko daktaro 
Vinco Kudirkos artima gimi
naitė ir pavarde Kudirkaitė, 
nes jos tėvas su V. Kudirkos 
tėvu buvo broliai.

— Bet aš esu gimusi Angli
joje ir Lietuvoje man neteko 
būti, — apgailestaujamai sa
ko p. Jieva Manlkuvienė. Bet 
ji gražiai, nors ir su anglišku 
akcentu, kalba lietuviškai.

— Kada atvykote į Kanadą ?
— 1910 metais. Bet ištekė 

jusi gyvenau Detroite. Tiktai 
vyrui mirus, vėl sugrįžau į To 
ronto, kur gyveno mano tėvai.

— Lietuviams reikėtų žiū
rėti daugiau į tai, kas mus jun
gia, — tartum kartodama di
džiojo Varpininko palikimą, sa 
ko p. Mankuviene. — O kai ku 
rios mūsų srovės ar ir paskiri 
asmens, kartais visai tarp sa

vęs nesugyvena. Žinoma, la
bai gerai, kad veikia atskiros 
organizacijos. Jų teisė arba ir 
pareiga, žiūrėti savo specifinių 
reikalų, bet visų pirma nerei
kia užmiršti bendrųjų, viseims 
lietuviams svarbių, reikalų.

— Tamsta, Ponia, esi Ka
nados Lietuvių moterų bendruo 
menės pirmininkė. Ką galėtum 
pasakyti apie šią organizaciją?

— Tai yra bendrinė visų, vi
sokių politinių įsitikinimų ir vi 
šokių religinių tikėjimų mote
rų organzacija. Ši organizaci
ja jungia bendriems tikslams 
visas lietuves. Organizacija dir 
ba kultūros ir labdaros darbą. 
O kas svaribausia, visas mote
ris jungia bendram lietuviš
kam solidarumui ir kultūrin
gai vienybei. Yra buvę net to 
kių atsitikimų, kad niekas ki
tas nesiėmė padaryti tūlus dar 
bus, bet KLMoterų Bendruo
menė tai padarė. Ir labai gra 
žu yra, kai viena šalia kitos du
ba ir katalikė ir evangelike, ir 
socialiste, ir liberalė, ir tauti- 
ninkė, ir visai nepriklausanti 
jokiai politiniai srovei bendrai 
dora lietuvė, gera tautietė.

KLMB daug yra nuveikusi 
kultūros ir labdaros srity. Tai 
žinoma iš spaudos.

— Gal, Ponia, Tamsta gale 
turn padėti ir montrealietėms 
moterims-mergaitėms susiorga 
nizuoti į KLMB-nę.

— Mielai. Kiek turiu pa
tirties, mielai padėsiu.

Bet mūsų kelionė jau baigė
si. Jau pervežiuotas buvo il
gas, siauras Viktorijos tiltas, 
jau ir Lasalle bulvaras, ir te
ko abiem pp. Mankų šeimom 
padėkoti už gražią kelionę ir iš 
reikšti viltį, kad dar pasimaty
sime.

Bus daugiau.

skęstančius mi atsgiėrė’ti kalnais, augmeni
ja, puikiu ežeru, smėlėtu plia
žu ir geru oru.

— O pa smus čia lankosi ne 
pirmieji torontiškiai, — kai pp. 
Bakanavičiams pristačiau pp. 
Mankus. — Neseniai čia lan
kėsi iš Toroonto visa pp. La
pinskų šeima. Kaip matote, 
svečių ir šiandien gausu, ir jų 
netrūksta, — net pasididžiuo
damas sako p. Bakanavičius,— 
bet mes mielai priimame visus.

Praeina ir dideli dalykai, lai 
viešnagė juo greičiau, ir mes 
tie patys penkiese grįžome jau 
nakčia į Montrealį. Ir pakeliui 
kalbėjomės.

P. Jonas Mankus.
Sužinojau, kad jis yra kilęs 

iš Sauginių kaimo, Padubysio 
vai., Šiaulių apskrities. Iš Lie 
tuvos išvykęs 1906 metais. At 
vyko į Jungtines Valstybes ir 
ten gyveno apie 22 metus. Gy 
veno Baltimorėje, Pittsburghe, 
Čikagoje ir kitose vietose. Ten 
sukūrė šeimą. Bet padėjęs at
vykti iš Lietuvos giminaičiui 
į Kanadą, čia turėjo keltis jo 
globoti. Tai įvyko 1928 me
tais. Nuo to laiko Kanadoje, 
Toronte, pasiliko visą lakią ir 
dabar jau yra išsitranavęs pen 
siją. Nėra prasmės jau kur ki

žyd

rado 
už ką visada bus minimi gra- kus, ar tai nujausdamas, ar ma me prigūžėjusią senų pažįsta- 
žiu žodžiu ir nuoširdžia pade- tydamas tokį reikalą, sekančią mų — pp. Petronių, pp. Kinų, 

dieną paskambino ir pasiūlė pa p. Levickienę, p. Kardelienę ir 
tarnauti savo Pontiaku susiti- visą būrį mums nematytų ir 
kimą. nežinomų lietuvių montrealie-

čiu.
Kelionė į Kanados pietryčius. _ čia puįkį vieta medžioti> 

Man vis knietėjo apžiūrėti — žavėjosi A. Mankus.
pp. Bakanavičių ūkį prie Bro- — O, aš ir šautuvą turiu, — 
me ežero. Bet.. . ligi jo 60 atsiliepė p. Bakanavičius, ir iš 
mylių... sinešė kažkokį ilgą automatą.

— O, tai visai arti, — į ne Žinoma, p. Aleksas tuojau Čiu 
drąsų mano pasakymą atsilie- po ir išėjo išbandyti. ..
pė p. Aleksas. Susitarėme. Ir Tuo metu p. Petronis, tik ką.tur keltis, 
rytojaus dieną sutartą valau- sugrįžęs su p. Bakanavičiene iš - 
dą Pontiakas jau stovėjo „prie JAV, laistė atsivežtąją 
kiemo vartų“. Kelionė nežino 
mu keliu į Kanados pietryčius 
buvo tikrai įdomi. Pontiac'as,

ka. Pirmosios sutiktuvės šia
pus Atlanto mums paliko ne
išdildomą įspūdį.

Vėliau, kai teko persikelti į 
Montrealį, teko susipažinti su 
jauna pp. Mankų — Aniceta 
ir Aleksu, — linksma, judria 
ir simpatinga jauna šeima. Ne 
noromis teko pasiteiruati, ar, 
nebus Montrealio ir Toronto 
pp. Mankų giminystės?

— Taip, — atsakė p. Alek
sas Mankus. — Tai mano dė
dė, gali ’būti. Bet jis, 
nau, buvo Jungtniėse 
bėse.
i Kai aš papasakojau
sui apie torontiškius pp. Man- p. Alekso Mankaus valdomas, 
kus, jis jau ėmė galyoti,
galimas dalykas, tai ir bus jo penkis (p. Jieva ir Joną, Ani- 
dėdė. ?T \ ■ ’ _ ' *'■*' * * '
Mankūs, montrealiečiai, pasiro sirpstančius, 
do, nuvyko į Toronto ir ten tik mokstanSiiMs Kanados laukus.

kiek ži- 
Valsty-

p. Alek

kad sukdamas viesulus, nešė mus

Nurodytu adresu pp. cetą irA.'Mankus ir rašantį)per 
, bręstančius ir

„sal
džiąją“ ir dainavo: „Į Vilnių 
aukštaičiai, į Vilinių Žemai
čiai“. . . Žinoma, teko ir mums 
prisidėti. . . O paskui maudy
tis į Brome ežerą, su smėlėtu 
krantu, ilgu atbradu, švariu, 
apstotu iš visų pusių vasarna
miais ir, „kaip spirgais bliūde“ 
plūduriuojančiomis valtimis..,

Man įdomu, kodėl p. Mau
kus emigravo?

— Nenorėjau tarnauti 
kariuomenėje,—atsako.

— O, gal, kartais teko 
ti ir nuo porevoliucinių perse
kiojimų?

— Ir tas buvo, — sako p. 
Mankus.-Ne koks dar buvau re 
volūfcionierius. Teko lipinti

elio
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Iš visur ir
— Pasibaigus trijų Lietu

vos pasiuntinių pasikalbėji
mams, min. P. Žadeikis išskri
do atgal į Ameriką, o min. Si. 
Lozoraitis buvo pakviestas pus 
ryčių pas Lenkijos užs. r. min. 
Sokolowskj, kur susitiko ir ki 
tų diplomatų. Vėliau lankėsi 
pas Lenkijos prezidentą A. Za 
leskį, su kuriuo kalbėjosi pus
antros valandos. Min. Lozo
raitis kalbėjosi ir su anglų val
džios žmonėmis. Be to kartu 
su min. Balučiu p. Lozoraitis 
apsilankė Lietuvių Namuose, 
kur susirinkusiems lietuviams 
padarė platesnį pranešimą apie 
Lietuvos pasiuntinių pasitari
mą ir apie Baltijos Valstybių 
diplomatų konferenciją.

— Romoje liūdnų birželio 
įvykių minėjimą suruošė Cent
rinis Lietuvių Komitetas. Mi 
nėjimas prasidėjo labai gra
žioj barokinėj Šv. Andriejaus 
bažnyčioj mišiomis, kurias lai
kė J. E. Kardinolas Pizzardo, 
dalyvaujant visai lietuvių ko
lonijai, Rytų ir Centro Euro
pos pavergtų kraštų atstovams, 
Lietuvai draugingų valstybių 
diplomatams ir- dideliam bū
riui italų’ir kitų kraštų draugų. 
Laike mišių kardinolas pasakė 
kalbą, kurioje pareiškė, kad ne 
žiūrint visų persekiojimų, Lie 
tuva atgaus savo laisvę ir ne
priklausomybę.

Po piet įvyko minėjimo ant 
ra dalis, kurią pradėjo Lietu
vos Diplomatijos Šefas S. Lo
zoraitis, pažymėdamas savo kai 
boj, kad bolševikai įvedė Lie
tuvoj ne tik fizinį, bet ir dva
sinį persekiojimą.

Sekė Prof. Magnino, Tarp
tautinio Instituto Mažumos 
Klausmams Spręsti sekreto
riaus ir kitų žodis.

— Kauno Botanikos sodo 
steigėjas ir direktorius prof. 
Dr. K. Regelis dabar gyvena ir 
dėsto gamtos mokslus Bagda
do Universitete (Irake). Va
žiuodamas į Ispaniją, kur bu
vo pakviestas skaityti kelias 
paskaitas, sustojo Romoje, kur 
apsilankė Lietuvis Pasiuntiny
bėj prie Šv. Sosto. Profesprius 
laukia momento, kada ir vėl 
galės grįžti į išlaisvintą Lietu
vą.

— Iš Australijos, Sydney 
miesto, p. Vaičaitis prisiuntė 
iliustruotą žurnalą „Pix“, ku-

apie viską
ris labai plačiai mini baisiojo 
birželio dienas ir Rusijos Geno 
cido Pabaltijo valstybėse fak
tus, pavaizduotus gausiomis 
iliustracijomis, parodančiomis 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
tragediją. Australai paverg
toms Pabaltijo tautoms parodo 
daug simpatijų.

— Maidivo saių gyventojai 
turėjo paskelbti respublikinę 
valdymosi formą ir šia proga 
išsirinko sau prezidentą. Mai
divo salų archipelagas susida 
ro iš 12.000 salų, užima 115 
ketvirtainių mylių plotą ir te
turi tik 82.000 gyventojų. Ran 
dasi į pietvakarius nuo Ceilo- 
no ir Indijos.

— 1951 metų Stalino „Tai
kos Premiją“ laimėjo: Kue Mo 
-jo kiniečių mokslo akademijos 
pirmininkas; Pietro Nenni — 
italų prokumunrstinės socia
listų partijos vadas; Ikuo Oya 
ma — profesorius ir Japonijos 
parlamento narys; Monica Eel 
ton — anglų novelistė, kuri ap 
kaltino amerkiiečių ir britų ka
rius žiaurumais Korėjoje; An
na Zegers — vokiečių rašyto
ja ir George Amadu — brazilų 
rašytojas. Visi šitie apdovano 
tieji gavo auksinį medalį su 
Stalino atvaizdu ir po 100.000 
rublių pinigais.

— Paryžiuje įvyko burtinin 
kų ir magikų kongresas, kuria
me dalyvavo 400 dalyvių. Spau 
dos atstovai tvirtina, kad jie 
turėjo daug vargo ir nervų. 
Pav., kai vienas reporteris no
rėjo pasisveikinti su kongreso 
pirmininku, tai pirmininko iš
tiesta ranka nukrito šalia jo 
kojų. Kitam reporteriui nei iš 
šio, nei i što išsitiesė kaip gyva 
tė kaklaryštis. Dar kitas norė
damas užsirūkyti paprašė ma- 
giko ugnies, o šitas tik moste
lėjo ranka ir repoterio cigare
tė pavirto pelenais, gi norint 
ką užsirašyti — visų plunks
nos rašė krauju.

— Apsivedė karalius John 
Clunies-Ross, kuris valdo 1800 
vietinių žmonių, gyvenančių 
Cocos salose, Indijos vandeny
ne, pusiaulkelyje tarp Australi 
jos ir Ceilono. Šitą karalystę 
įsteigė karalienė Viktorija vai
nikuodama karaliumi John 
Clunies-Ross senelio senelį.

— Columbus, Ohio gyvena 

vienuolikos metų mergaitė Jo
hann McCarty, kuri gimė visai 
be rankų, bet užtat savo kojo
mis ji gali siūti, rašyti, piešti, 
virti, valgyti, atidaryti duris ir 
tt.

— Nebraskoje, Decaturo 
miestas 1947 m. per Missouri 
upę pastatė naują tiltą kaina
vusį 1.970.000 dol. Pastačius 
tiltą, upė pakeitė vagą apie 
300 jardų šalia tilto. Dabar 
yra tokia padėtis, kad yra nau
jas tiltas, bet nėra upės.

— Japonų antropologai 
Kyushu apylinkės miškuose ap 
tiko 15 ir 17 m. laukines mer
gaites, mintaničas žolėmis ir 
šaknimis. Mergaitės gerai lai 
pioja medžiais ir tarp savęs su 
sikalba nesuprantamais agrsais, 
panašiais į vietos žmonių var
tojamą dialektą. Mokslininkai 
suka galvas, iš kur galėjo atsi
rasti šitos laukinės mergaitės.

— Apskaičiuojama, kad ban 
ginis iššoka 25 pėdas aukščiu, 
tigras — 12 pėdų, šuo apie 9 
pėdas, arklys 6 pėdas. Ken
gūra į tolį nušoka 32 pėdas. 
Žmogaus į tolį šokimo rekor
das yra negro Owens Berlyno 
olimpiadoje 8 m 6 cm (24 pė
dos). Jeigu, proporcingai sa
vo didumui, žmogus iššoktų 
tiek, kiek iššoka blusa, tai ta
da žmogus pajėgtų peršokti 
aukštą bažnyčios bokštą.

— Osaka universiteto prof. 
Thu Nesaburo Asada, susita
ręs su Kansas elektros bendro 
ve lėktuvu padarė dirbtinus de 
besis, iš kurių pradėjo lyti. Pir 
mo bandymo r/ietu prilyta apią 
vienas colis lietaus.

— Atominė bomba numesta 
Hirošimoje užmušė 78.150 
žmonių; sužeidė 37.739 žin. ir 
dingo be žinios 20.000 žmo
nių. Dabartinė H-bomba yra 
tūkstantį kartų galingesnė.

— Kaip vabzdžiai suranda 
vienas kitą? Tai paslapčiai at
skleisti padėjo radijo išrad-as. 
Pasirodė, kad r. siųstuvams ir 
priimtuvams reikalingos ante
nos, kurios pagalina ir visai 
mažas, mums negirdimas, ban
gas. Taip ir vabzdžiai turi an 
tenas, kuriomis jie susižino su 
savo poromis, kurioms siunčia 
savotiškas radijo bangas, savo 
tiškus ženklus, kurių žmogus 
dar nežino.

— Chicagoje, Illinois Kata
likų Karo Veteranų konvenci

ja išrinko komandieriumi lietu 
vį Praną Mikalauską. Jo zinio 
je dabar yra apie 10.000 orga
nizuotų veteranų.

— Tautos Gedulo Dienos 
minėjimas Rio de Janeiie pra
sidėjo pamaldomis. Mišias iai 
kė kun. J. Janilionis, pasaky
damas tai dienai pritaikintą pa 
mokslą. Laike pamaldų giedo 
jo „Dainavos“ choras, veda
mas muz. Jono Malaiškos. Po 
pamaldų, čia pat gretimoje sa
lėje, įvyko pilietinis aktas. Po 
oficialios dalies sekė meninė: 
deklamacijos ir dainos.

— Vokietijos Krašto Valdy 
ba principe pritarė Londone 
apsvarstytam sumanymui su
jungti DBLS knygų leidyklą 
„Nida“ ir VKV knygų leidyk
lą į bendrą Europos lietuvių 
knygų leidyklą.

— „Siuddeutscher Rund- 
funk“ sutiko pagaminti nemo
kamai magnetofoninių juoste
lių kopijas su užrašais „Sie
tyno“ ir „Čiurlionio“ choro 
įdainavimais, solistų P. Rute- 
nio ir P. Radzevičiūtės įdainuo 
tos lietuviškos dainos ir Schein 
ffeldo lietuvių meno kolektyvo 
choro įdainavimai, diriguojant 
Br. Budriūnui.

— „Hannoversche Allgemei 
ne Zeitung“ informuoja, kad 
sovietai už geležinės uždangos 
stengiasi sudaryti nuo Latvi
jos iki Rumunijos siekiantį 
mongolų žiedą, kuris rytus sau 
gotų nuo vakarų įtakos. Šilam 
tikslui iki šiol iš Pabaltijo kiaš 
tų ir Lenkijos į vidurinę Ru
siją išgabenta apie septyni mi 
lionai europiečių. Praktiškai 
nebesą estų. Iš Lietuvos išga 
benta apie pusantro miliono, o 
iš Latvijos apie pusę visų gy
ventojų. Paskutiniais metais 
pietinėje šios zonos dalyje, tarp 
pietinės Lenkijos ir Rumuni
jos, pastebėtas gyventojų kil
nojimas. Į šitą rytus supantį 
zonini žiedą atgabenami azia 
tai.

— Buvęs Dancigo laisvojo 
miesto senato prezidentas Dr. 
Ziehm, pabėgėlių ministerio 
pasiūlymu, apdovanotas Icde- 

■ ralinės respublikos didžiuoju 
kryžium su žvaigžde, už palar 
navimus vokiškumui rytuose. 
Ordenas buvo asmeniškai įteik 
tas buvusio Klaipėdos krašto 
vyriausybės šefo, valstybės sek 
retoriaus Dr. Schreiber.

— Vokietijos Krašto Val
dybos pirmininko, p. Pr. Zun- 
dės, pasitarimų Londone ou 
DBLS vadovybe išdavoje at
naujinama mintis sukviesti 
Londone arba Hannoveryje Eu 
ropos lietuvių bendruomenių 
suvažiavimą.

— Dr. Jurgio Šaulio bibliote 
ką, susidedančią iš su viršum 
2.000 tomų lituanistinio turi
nio knygų, nupirko Pensylva- 
nijos universitetas Filadelfijo
je. Universitetui taip pat ati
teko Dr. Šaulio privatinis ar
chyvas, kurio pradžia siekia 
1903 metų. Ypač vertinga ou- 
vo medžiaga, sutelkta iš Lie
tuvos valstybės kūrimosi lai
kotarpio, kai Dr. Šaulys buvo 
Valstybės Tarybos generalinis 
sekretorius, o paskui jos vice
pirmininkas. Iš mūsų žymaus 
valstybininko ir paskutinio lais 
vos Lietuvos pasiuntinio Švei
carijoje palikimo dar liko Lu
gano jo Lietuvos žemėlapių rin 
kinys ir knygos iš proistorės.

— Birutė Šaulytė, gyvenan
ti su motina Bazelyje, palaiko 
artimus ryšius su Elzase gy
venančiais lietuviais. Ji dažnai 
aplanko Mulhouse ir Strassbur 
go lietuvių parengimus. Mul- 
ouse gyvena apie 20, Strassbur 
ge 10 lietuvių.

— Šveicarijos Lietuvių 
Bendruomenės tarybos nariai 
buvo susirinkę kovo 23 d. Ol- 
tene,. Paaiškėjo, kad du tary
bos nariai nuo pareigų atsisa
kė: Dr. J. Pečiulionytė ir S. 
Garbačauskas. Jų vieton į ta
rybą pakviesti: dipl. inž. J. 
Stankus (Ziurich) ir dr. vet. 
med. V. Dargužas (Thun).

Tarybos prezidiumą sudaro: 
pirm. Dr. A. Gerutis, vicep. E. 
Garbačauskienė, sekr.-kas. B. 
Šaulytė. Nutarta valdybą su
daryti iŠ Ziuriche gyvenančių 
tautiečių ir pasirinkti tą mies
tą kaipo valdybos būstinę. Į 
valdybą išrinkti: Dr. E. Vait
kevičiūtė, dipl. inž. J. Stankus 
ir Ant. Paulaitis. Į revizijos ko 
misiją išrinkti: pulk. J. Gied
rys, kun. dr. J. Navickas ir dr. 
P. Radvila.

— Vysk. V. Brizgys ir 
Vysk. V. Padolskis šiais me
tais mini 25 metų kunigystės 
sidabrinį jubiliejų.

— J. F. Borisaitė dalyvau
ja Cincinnati, Ohio, opeioje. 
Liepos 26 d. ji dainuos „Bo
hemoje“ Miuzctos rolėje.

— Pulk. J. Andrius, gyve
nąs Bostone, visą atliekamą lai 
ką skiria Lietuvos žemėlapio 
darymui ir numato artimu lai 
ku baigti darbą.

— Nuo rudens švedai ati
darysią nuolatinę oro liniją iš 
Stockholmo į Los Angeles, 
skrisdami pro šiaurės Grenlan 
diją, kadangi amerikiečiai suti 
ko leisfi švedų keleiviniams 
lėktuvams nutūpti JAV kari
niame aerodrome Grenlandijo
je. Šiuo keliu skrendant bus 
sutaupyta 10 vai. skridimo, ne 
gu skrendant per Atlanto van 
denyną.

— Bukarešte sklinda gan
dai, kad Rumunija tapsianti 
„autonominė Sovietų Sąjun
gos respublika“. Spėjama, kad 
ryšium su šituo Kremliaus 
sprendimu ir Ona Pauker bu
vo nustumta.

— Pijus XII įsteigė komisi
ją arabų karo pabėgėliams šelp 
ti. Nuo 1949 iki 1952 metų to 
ji Popiežiaus komisija sušelpė 
maždaug 300.000 arabų ir išlei 
do iš viso apie 10 milionų dole 
rių. Be to Popiežiaus komisija 
išdalino daug maisto produktų, 
įsteigė 330 mokyklų arabų vai 
kams ir parūpino butus 20.000 
arabų.

— Bolivijos misionieriai, 
kurie apaštalauja Amazonės pa 
krantėse, turi nedidelį laivyną, 
pavadintą Marijos vardu. Vi
sokiais laiveliais misionieriai ga 
Ii pasiekti tolimiausius Bolivi
jos užkampius, į kuriuos neve
da joks kitas kelias, kaip tik 
upės.

— Masonų Vokietijoje 
prieš karą buvo arti 100.000. 
Hitleris juos uždraudė. Dabar 
jie vėl atgyja. Masonai turi 
206 ložes. Masonai yra Katali 
kų bažnyčios pasmerkti ir kas 
prie jų dedasi, užsitraukia eks
komuniką. Lietuvos masonus 
likvidavo komunistai-rusai ir 
visus jų ložės dokumentus iš
vežė į Maskvą. Lietuvos maso 
nų ložės pirmininku buvo prel. 
kun. Dluckis. Jai priklausė Re 
meriai ir daugelis kitų lietu
vių, kurių tarpe ir p. Balutis. 
Rotary klubas, kurio nariais 
Lietuvoje buvo daugelis kata
likų veikėjų, sudaro taip pat 
masonų padalinį.

— D. Britanijos išrastoji ra 
keta skrenda 2.000 mylių per 
valandą.

LIETUVOS SIENŲ 
PROBLEMA 

XVII.
Aštrus ginčas su gudais gali kilti (gudų jis jau pradė

tas) dėl Vilniaus krašto ir ypač dėl Ašmenos ir Svyrių aps
kričių. Jiems labai nepatogios Koeppeno, Korevos, Lebed- 
kino ir D‘Erkerto statistinės studijos apie tautinę to krašto 
sudėtį 1857—1863 m. Jie norėtų remtis tik dabartiniais 
naujų laikų daviniais. Bet paskiausią statistiką ten pravedė 
vokiečiai 1943 metais kovo mėn. Tačiau ji gudų irgi nepa
tenkins. Paklausykim, ką ji sako:
Vilniaus aps. Lietuviti lenkų gudų rusų žydų visų

ir miestas 111.488 164.986 9.566 8.511 15.507 304.058
Trakų apkr. 82.232 28.850 1.997 2.884 P 115.993
Švenčionių aps. 71.988 22.186 5.841 7.514 1.956 109.485
Svyru apskr. 15.984 27.726 30.516 3.163 2.383 79.772
Ašmenos apskr . 13.321 37.908 29.248 509 5.134 86.220
Eišiškių apskr. 29.221 27.171 4.089 221 P 60.692

Viso labo 324.234 308.927 81.257 22.792 24.980 756.230
Šnekant specialiai apie Ašmenos apskritį, ten matome 

1943 m. lietuvių 16,5 proc. Čia gyvenąs apystambis gudų ar
ba sųgudėjusių lietuvių procentas vis dėlto yra ne Gudijoj, 
bet seniausioje Tikrosios Lietuvos daly. Tas pat pasakytina 
ir apie kitų Lietuvos dalių gudus: jie gyvena Lietuvoje, taip 
kaip Sudetų vokiečiai gyvena Čekijoj, bet ne Vokietijoj, ir 
todėl neturi teisės Čekijos skaldyti. Ir gudai neturi teisės 
Lietuvos skaldyti. Jie gali joj gyventi ir džiaugtis jos laisvė
mis ir visų piliečių lygybe.

1920 m. derybose Maskvoje, matyti, naudotasi senai
siais (prieš 1915 metus leistais) žemėlapiais, kuriuose ne
buvo pažymėta siaurojo geležinkelio nuo Dūkšto, per Apsą, 
Brėslaują į Dauguvą arti Drujos. To geležinkelio dalis liko 
už Lietuvos ribų. Mažutė pataisa (apie 150 kv. km) Lietu
vos naudai padarytų tą geležinkelį naudingą krašto gyven
tojams. Prie geros šalies šita mažutė pataisa galima buvo re
alizuoti, gudų naudai užleidžiant kur kitur panašų žemės 
sklypelį.

Lietuvos valstybės siena su Lenkija eina maždaug pagal 
Curzono seniau pasiūlytą (1919-20) liniją, koalicinės lenkų 
valdžios patvirtintą 1945 m. Jei sugrąžintų Lietuvai mažą, 
siaurą Seinų, Punsko, Vižainio ruožą (apie 750 kv. km.), be
veik vienų lietuvių gyvenamą, tai tokia siena sutaptų su ge- 
nografine riba ir patenkintų Lietuvos reikalavimus.

Lietuvos siena buvusioje Rytų Prūsijoj. 1919 m. Ver
saly lietuvių delegaciją reikalavo Mažosios Lietuvos pagal Ii 
niją Krantas, Labguva, Girduva ir Galdapė, taigi nesieke pa 
ties Karaliaučiaus, nes labai gerai jautė, kad Paryžiaus - Ver 
salio konferencija nesutiks panaikinti vokiečių kolonijų lie
tuvių - prūsų žemėse. Rvtprūsių susisiekimo su Vokietija 
problema sukėlė antrą į a aulinį kara. Tadgi dabar jau dau 
gelis Vakaruose suprato, kad Rytprūsių nebegalima Vokie

tijai palikti, jei nenorima dar vieno dd'elio karo. Sov. Rusija 
gan greit nujautė čia sau puikų grobį, kurio niekuomet isto
rijoj jai ir nesisvajojo. Bet šiaurinėje Rytprūsių daly nie
kuomet nėra buvę nei vieno rusiško ar lenkiško kaimo. Pa
tys pirmieji žinomi šio krašto gyventojai buvo lietuviai ir jų 
artimi giminės prūsai. Jie vieni čia gyveno (pagal archeo- 
grąžinti Vokietijai jos kolonijų prie Nemuno ir Priegliaus, tai 
negausūs, vokiečiai čia pasirodė tik 1231 m., kai jų ordinas 
pradėjo prieš prūsus ir lietuvius 180 metų trukusius impe
rialistinius karus. Vokiečiai šiame krašte sustpirėjo, kai 
1708-11 m. didysis maras labai sunaikino lietuvių kaimus: 
tuomet mirė per 150.000 lietuvių. Jų vieton pradėta kolo
nizuoti vokiečius, įvairiais įsakymais apsaugant juos nuo su- 
lietuvėjimo.

Jeigu pasiliks Vakaruose dabartinis nusistatymas nebe- 
grąžinti Vokietijai jos kolonijų prie Nemuno ir priegliaus, tai 
šitos žemės teisingai galima pavesti tik seniesiems jos savi
ninkams, bet ne naujiesiems ateiviams - kolonistams slavams. 
Sovietai, ruošdamiesi į konferenciją su Vakarais (Potsdamą), 
labai gerai žinojo, kad jie jokiu būdu neįrodys, jog Karaliau 
čiaus kraštas kuomet nors bent iš dalies buvo rusiškas ar 
slaviškas. Jau kiek anksčiau prieš Potsdamo konferenciją So 
vietai pristatė labai gausią medžiagą dviem sovietiniams 
dienraščiams, einantiems Amerikoje lietuvių kalba. Tai bu
vo daugybė straipsnių smulkaus sovietinio komisaro Povi
lo Pakarklio, įrodančio Karaliaučiaus ir Tilžės krašto se
niau tvirtą, dabar nusilpnėjusį lietuviškumą. P. Pakarklis 
jau anksčiau buvo rašinėjęs Mažosios Lietuvos klausimais ir 
pusėtinai įsigilinęs į jos istoriją. Tad 1944-45 m. Sovietų 
diplomatija, matyti, nesprendė pasinaudoti P. Pakarklio ži
niomis apie Šiaurinių Rytprūsių lietuviškumą, reiklaaujant 
to krašto Sovietų okupuotai Lietuvai. Potsdame rusams pa
sirodė daug lengviau gauti Karaliaučių (nors ir laikinu til
tu) : užtenka tik paprašyti, ginčytis apie krašto lietuvišku- 
ir laikė tą kraštą Lietuvos dalimi ir dar ilgokai siuntinėjo iš 
nekelia. Lengvai gavę Karaliaučių Sovietų okupuotai Lie
tuvai, per keletą mėnesių jų centrinės įstaigos Maskvoje net 
ir laikė tą kraštą Lietuvos dalimi ir dar ilgokai siuntniėjo iš 
Maskvos užsienin informacijas įvairiems metraščiams, Lietu 
vos plotą apskaičiuodami kartu su Karaliaučiaus kraštu.

Žinomiausia knyga, kuri surenka daug informacijų iš 
tiesioginių valdiškų šaltinių kiekvienoje sostinėje, yra „Sta
tesman's Year-Book", spausdinama Londone ir redaguoja
ma Dr. S. H. Steinbergo. Jos 1948 m. laida atiduota spau- 
don balandžio mėn. 1305 psl. paduodami plotai visų sovie
tinių respublikų: Lietuvai ten priskirta 31.500 kv. mylių, t. 
y. 80.900 kv. km. Ogi toks plotas susidaro tik tuomet, jei 
prie seniau sovietizuotos Lietuvos pridedame ir Mažosios 
Lietuvos (Karaliaučiaus zonos) plotą. Vėlesnėse laidose ši 
knyga, naujais sovietiškais nurodymais, Lietuvai jau atima 
Karaliaučių ir jai palieka tik 65.200 kv km. Vadinasi, So
vietu buvo iritikinusi, kad Karaliaučiaus kraš
to nesena praeitis vra lietuv’Ška ir tikino pns-’u’' ’-nd k-nš 
tas yra Lietuvos dalis. Bet Vakarų demokratijoms nesido
mint Karaliaučium ir Lietuvos ribomis, rusai, po kai kuriu 

svyravimų, tą kraštą prijungė prie Leningrado srities. ta
čiau laisvėje esą lietuviai ir toliau tebelaiko tą kraštą Mažą
ja Lietuva, kurios prijungimas Didžiajai Letuvai bus tik is
torinio teisingumo aktas.

Tiesa, dabartinis Potsdame aprėžtas M. Lietuvos plo
tas kiek kitoniškas: dabartinė Mažosios Lietuvos siena pia- 
sideda prie Baltijos ir Aistmarių, trupučiuką į šiaurę nuo 
Braunsbergo, paskui eina tiesia linija į rytus beveik iki Vi
žainio, pietuose nuo Vištyčio ežero. Mažosios Lietuvos pa
sienio miesteliai yra: Heiligenbellis, Yluva, Girduva, Dar
kiemis, Raminta ir Mielkiemis. Pagal lietuvišką žmonių kil
mę, Lietuvai priklausytų dar Žydkiemis, Dubininkai ir Gal
dapė. Mažiau lietuviškumo aplink Hailigenbeilį. Tai gali 
pakišti mintį apsimainyti mažais sklypais su Lenkija. Pagal 
Lenkijos oficialinę statistiką, 1948 m. balandžio mėn. Gal
dapės apskritėlė turėjo 613 kv km ir 26000 gyv., t. y. 4 žmo
nės 11 kv km. Taigi bent dešimtį kartų mažiau, negu prieš 
karą jų ten buvo.

Dabartinių ribų Mažojoj Lietuvoj prieš karą buvo per 
1.000.000 gyv. Dabar, pagal Shabado geografiją, ten esą 
600.000 gyv. Bet daugumas gyventojų — tai kareiviai ir 
laikini kolonistai, kurie po karo greit sugrįš į savo mielus na
mus Rusijon. Vietinių gyventojų Mažojoj Lietuvoj (tarp 
Nemuno ir Potsdamo linijos) dabar spėjama esant apie 
60.000 vokiečių ir apie 40.000 lietuvių kilmės: kartu apie 
100.000 vietinių, turinčių teisės ten likti.

Galutinos išvados. Tenka apgailestauti, kad daugelis 
lietuvių rašytojų ir leidėjų nežino ar nesidomi Lietuvos plo
tu, tą plotą dažnai mažina kaimynų džiaugsmui. Štai vertin 
ga informacinė knyga „Lietuvos Žemės Ūkis ir Statistkia“, 
išleista „Mūsų Kelio“ ir Žemės Ūkio Darbuotojų Sąjungos 
Dilingene, 1948 m. Lietuvos plotui duota 62.349 kv km, va
dinasi šios knygos autoriai Lietuvai atima Klaipėdą ir ryti
nius pakraščius: Gardiną, Lydą, Ašmeną. Tremtinio Kalen 
dorius 1951-1952 metams Lietuvai duoda tik 59.478 kv km, 
taigi atima aukščiau minėtus kraštus ir dar Švenčionis, Drus 
kininkus, Dieveniškį. Tai labai negerai.

1951 metų vasaros gale apvažiavau keletą miestų ir bu 
vau keliuose gausesniuose lietuvių intelektualų subuvimuo
se. Visur užvedžiau kalbas apie Lietuvos ribas. Prisipažin
siu, kad niekur negirdėjau linkimo atsisakyti nuo jau esa
mų sutarčių.

Didžiosios ir Mažosios Lietuvos plotas pagal dabartines 
tarptautines sutartis (99.350 kv km arba 38.363 kv mylios) 
yra beveik toks pat, kaip ir Lithuania Propria nuo 1566 iki 
1793 m., ir tik truputį daugaiu, kaip visas Nemuno baseinas 
(98.100 kv km). Mūsų tautai tai simboliška ir reikšminga.

Šitame plote prieš sovietinį genocidą 1941 m. galėjo bū 
ti per 5 milionus gyventojų; dabar čia bus likę 3.200.000 vie 
tinių gyventojų, žymioje daugumoje lietuvių su stambesniu 
priedu sugudėjusių ir su trupučiu lenkų, vokiečių, rusų ir 
žydų. Galima apytikriai spėti, kad vietinių gyventojų tarpe 
lietuviai dar sudaro dabar šiame plote apie 75 proc. Žinoma, 
••'>sų atvežti valdininkai ir kolonistai šion apyskaiton neįei
na.
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BERTRAND RUSSELL IUI 80 METŲ.
Didysis mintytoajs dar vis vargina ir puošia mūsų amžių.
Vieną š. m. gegužės mėn. 

sekmadienio popietį daugelis 
milionų amerikonų televizijos 
programoje matė Bertrand 
Russell laike NBC programos, 
paskirtos paminėti 80-tąją jo mintys visuomet būdavo palei 
gimimo dieną.

Russeiriui atvykus j New 
Yorko aerodromą, vienas mui
tinės inspektorius turėjo su 
juo dviejų minučių pasikalbė
jimą. Žinios apie tai, kad Rus 
sell buvo pasaulyje pagarsėjęs 
filosofas ir matematikas, 
nas iš aukščiausiųjų britų gra
fų, savo šalyje daugiausia ver
tinamo ir pripažinto civiliško 
ordeno „Order of Merit“ savi 
ninkas, Nobelio premijos už li
teratūrą laimėtojas ir kita, ne 
sukėlė pagarbos ar baimės mui 
tinės inspektoriui.

„Ar jis nėra tas žmogus, ku 
ris rašė apie lytinius klausi
mus?“ paklausė inspektorius.

Lordo RusselLio teorijos 
apie vedybas ir moralę (doro
vės mokslą) yra ne vien tai, 
kas sukeldavo triukšmą. Kai
po praktikuojantis racionalis
tas, jis skiepijo pažiūras, ku
rios įvairiais laikais priversda
vo daug ką paraudonuoti. Jis 
įžeisdavo užkabindamas tokius 
Skirtingumus, kaip Katalikų 
bažnyčią, Kremlių ir Jo Dide
nybės britų vyriausybę, kuri lai 
ke I-jo pasaulinio karo pasodi 
no Russell’į šešiems mėnesiams 
kalėjiman už jo pacifistišką 
veiklą. Kaip ir Sokratas, jis 
buvo apkaltintas griaunąs re
ligiją ir gadinąs jaunuomenę. 
Tam tikras skaičius lordo Rus 
sell’io pareiškimų ir išaiškini
mų dėl suprantamų priežasčių 
spaudoje visai nededama.

Joks intelektualas pasaulyje 
neturi geresnių antikomunisti
nių davinių, kaip Russell. Jis 
nuvyko į Rusiją 1920 metais 
ir tai aprašė savo knygoje 
„Bolševizmo praktika ir teori
ja“, taip tiksliai ir objektyviai, 
kad ši knyga galėjo būti pakar 
totinai išleista ir atspausdin
ta be jokių pakeitimų ir nekri 
tikuojama praslinkus 29 me
tams. Nežiūrint to, keletą pra 
ėjusių metų Russell puolė Ame 
riką (USA) už jos isteriškas 
pažiūras kas link pasaulinės 
krizės. Šitame jis, gali būti, 
klaidingas ar mažiausiai keis
toko nusistatymo ir daug gerų 
atsakymų ar užmetimų galėtų 
būti jam padaryta, 
rie iš jų net pikti.

Buvo malonumas 
sekmadienį matyti 
Russell taip žavėtinai išsilai
kiusį. Jis sėdėjo ten, jau 10 
metų vyresniame amžiuje ne 
gu kad Sokratas sugebėjo pa
siekti ir jo mintis buvo pulsuo

vie-

o kai ku-

minėjimo 
Bertrand

KULTURI;VE>KROĄIKA
DAILININKO MACKEVIČIAUS TRAGEDIJA

Dailininkas Jonas MacKevi 
čius, gimęs 1872 metais biize 
lio 18 dieną, susilaukė 80 me
tų amžiaus. Dabar jis gyvena 
Šveicarijoje kaip tremtinys.

Dail. J. Mackevičius jaunys 
tėję dirbo vyresnio brolio vais Italijoje, 
tinėje ir nuvykęs į Maskvą uu Capri saloje,

sparva , jis niekuomet dėl ko >rėjo laikyti ,kaip kad buvo 1929 metų, kada buvo iškvies 
įprasta, vaistininko padėjėjo tas į Lietuvą ir paskirtas Me- 
egzaminus prie Maskvos univ., no mokyklos profesorium. Gy 
aplankęs Tretjakovo galeriją ir vendamas Lietuvoje, nutapė

puikiai, kaip visuo-janti taip 
met.

Russell 
vienas iš 
laikų mintytojų ir filosofų. Jo

yra neginčijamai 
didžiausiųjų musų

džiamos su aistringu ir negai
lestingu keistumu ir neapy
kanta žiaurumui ir netiesai.

Būdamas „aristokratiška

susižavėjęs daile, įstojo j meno 
mokyklą ir, gilindamas žinias 
pas garsųjį Riepiną, meno aka 
ucinijoje ir et., tapo dailininku.

Ilgai keliavęs artimųjų rytų 
kraštuose, pagaliau apsigy veno 

nepaprasto grožio 
kur išbuvo ugi

kios nors priežasties nevengda
vo paisakyti kiekvienu jam pa 
sitaikančiu klausimu.

Nežiūrint to, kad 
męs Viktorijos eroje 
utilitaristas filosofas 
mistas John Stuart Mill, buvo 
jo krikšto tėvas), jis atiodo 
daugiau panašus į 18-tojo am
žiaus figūrą iš minties — pro
tavimo amžiaus, kaip Voltaire, 
kuriam Russell nepaprastai 
prilygsta ir veido bruožų iš
vaizda ir dvasia.

Filosofija yra sunkiai su
prantamas abstraktus daly
kas, kurį Russell kartą apibrė 
žė, kaipo nepaprastai atvira 
mėginimą galvoti apgavikiškai. 
Filosofų garsas retai pasisklei 
džia už universiteto sienų, ta
čiau Russeiriui tas pavyko, 
nes paskutinius 40 metų, jis 
siekęs galvoti apie supainiotus 
einamuosius reikalus politikos, 
istorijos, etikos ir ekonomijos 
srityse, ir perduoti savo min
tis tiems,, kurie ilgėjosi šių da
lykų supratimo kalboje, kokią 
jie galėtų suprasti (suvirškin-

Russel gi 
(žymusis 
ir ekono-

Ir ką tiktai Bertrand Rus
sell kada nors daręs, kur tik 
ėjęs, ten paprastai būdavęs juo 
kas.

Tuo laiku, kada jis skaitė 
paskaitas Čikagos universitete, 
jis pasakė univ. prezidentui Ro 
bert Hutchins, kad viena nau
da — pirmenybė iš jo priklau 
symo britų perams (didžiūnų 
luomui) buvo ta, kad su juo 
buvo gerai apsieinama kalėji
me.

Kada per BBC buvo trans
liuojama „Brains Trust“ prog
rama, Russell buvo pareikalau 
tas pademonstruoti netaisik- 
lingo veiksmažodžio asmenavi 
mą. 
atsakymas, 
sprandis. Jis 
kas kvailys“.

Utilitarizmo 
išdirbo viską 
jis pasakė:

„Knygų žmonės. . . Jų gy
venime nebuvo šiurkštumo ir 
kritimo. Nė vienas iš jų ne
žinotų ką daryti su arklių pirk 
liu, kortų sukčiumi ar net pa
prastu girtuokliu. . .

Priimdamas Nobelio premi
ją Russell paneigė, kad kuo 
nors ypatingai prisidėjęs iite-

„Aš esu stiprus“ buvo jo 
„Jūs esate kieta- 

yra bukaprotiš-

vadams, kuris 
naujai utopijai,

VYT. TAMULAITIS

PELENU DAINA
■h

— Dega, dega! . . . — šoko iš lovos motina ir vienmarš
kinė puolė prie ugnies apipilto seklyčios lango.

— Andriau! — suriko apimta tokio baisaus siaubo, lyg 
savo akimis būtų išvydusi mirtį, atkelenčią jų kaimo vaitus.

Basa, nė skaros neužsimetusi, išbėgo į pilną ugnies ir 
žaibų kiemą, prie svirno durų šaukdama:

— Andriau! Andriau! Jėzau, Marija, Juozapai! šven
tas !

Kai sūnaus pabalusį veidą apipylė triumfujojančios, iš 
visų varžtų išsiveržusis ugnies švitėjimas, ji susmuko ant 
prieklėčio, garsiai pravirkdama sužeistos širdies rauda:

— Dieve? o mano Dieve!
— Mama-! — ištarė sūnus išdžiūvusiomis staiga lūpo

mis, atsipeikėdamas iš išgąsčio. — Mama! Priraudosi dar. . . 
Mesk iš trobos, ką pajėgi, o aš. . . , — jis įsmuko į svirną, už
simetė švarką ir šoko į kiemą baisiu, laukinės kovos siautuliu 
iškreiptu veidu.

Pragariškas, kriokiantis ugnies ūžimas pasitiko jį. Al
kani liepsnų liežuviai, ištysę ir kruvini, jau veržėsi pro kluo
no stogą ir laižė juodą padangę. Mėtydamiesi į visas puses, jie 
suposi ir lingavo audroje, vis labjau svirdami prie naujos tro
bos kraiko. Jis šoko prie kluono durų, atidarė ir griebė nau
jąjį briką.

— Į vestuves tikėjausi juo, o dabar į pragarą. . . — tem 
pė į kiemą, nejausdamas nė įkaitusios ir rankas svilinančios 
geležies. Nustūmė pre sodo ir bėgo gelbėti vežimo, dar šie
met pavasarį kaustyto. Ne, nespėjo. Nors kelis kartus at
kakliai bandė įsiveržti per dūmus ir liepsną, bet vis traukėsi 
atbulas, stumiamas nepakeliamo karščio.

Mostelėjęs bejėgiškai ranka, bėgo prie tvartų, atidarinė 
jo duris, varė lauk gyvulius, kurie išsigandę tos liepsnų jū
ros vis nauja banga besiliejančios į kiemą, vėl lindo ir šoko į 
savo seną, jaukią kertę, kur, jų manymu, buvo saugiausia. Jis 
daužė už šitą kvailumą jiems galvas, spardė kojomis, stum
te stūmė rankomis, nieko daugiau nematydamas, nei audros, 
apsiautusios visą slėnį, nei sunkių akmeninių debesų, su tykš

ratūrai: „Aš jaučiuosi kaip ta metinio skubėjimo per begali- 
protinga, bet paprastai išro- nes erdvės apsisukimuose, pa- 
danti dama, kuriai sakoma gimdė pagaliau kūdikį, priklau 
komplimentai dėl jos grožio“.

Russell yra per kuklus. Jo 
pačio nuomone, geriausią ir tik 
tai vieną darbą jis padaręs iš 
viso, tai savo „Principia Mat- 
hematika“, kurią jis patašė 
prieš 40 metų su Alfred North 
Whitehead, tačiau Principia 
yra didelis mokslinis 
matematinėje logikoje 
lintiems specialistams, 
įrodymas, kad lordas 
yra didesnis prozos stilistas.

Po šimto metų nuo šiandien 
tokia jo ištrauka kaip ši, gali 
būti vertinama kiapo brange
nybė, iškeliant anglų kalbos 
puikumą:

„Kaip, tokiame svetimame 
ir nežmoniškame pasaulyje, ga 
Ii toks bejėgis kūrinys, kaip kaip apie kokią nors jaudinai 
žmogus, išlaikyti savo sieki
mus neužmaskuotus? Keista 
paslaptis yra tai, kad gamta, 
visagalinti, bet akla, savo šitnt

darbas 
išmoks- 
Tai yra 
Russeii

somą jos jėgai, bet apdovano
tą regėjimu, pažinimu gero ir 
blogo, su pajėgumu stebėti ir 
spręsti visus savo negalvojan- 
čios motinos veiksmus. N ežiu 
rint mirties, to tėviškos kont
rolės ženklo ir antspaudo, žino 
gus tačiau yra laisvas, laike 
savo trumpų metų, bandyti, ty 
rinėti, kritikuoti, žinoti ir vaiz 
duotėje kurti. Jam vienam pa
saulyje, su kuriuo jis yra su
sipažinęs, ši laisvė priklauso: 
ir tame glūdi jo pranašumas 
nejiiergalimoms jėgoms, kurios 
valdo jo išorinį gyvenimą“.

Bertrand Russel užbaigė sa
vo autobiografiją, tačiau ji bu% 
išleista po jo mirties. Taip pat 
mes negalime galvoti apie ją

čią knygą, kuri mus pradžiu
gintų; mes tikime, kad tai ne
pasirodys dar ilgą laiką.

Sulietuvino J. Skaržinskas.

JOS. YASAUSKIS
1720-24 Buchanan Street,
Gražiausia ir patogiausia vieta Vakacijoms,

Hollywood, Florida. Į
tai pal- 

žame, paskambinusoj. 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.

SĖKMINGAS VAKARAS 
AUSTRALIJOJE.

Melbourne rotušėje įvyko 
įvairūs europiečių muzikos, iš
raiškos šokių bei meniškų pa
sirodymų vakaras. Iš lietuvių 
pusės dalyvavo p. Danutė Nas 
vytytė-Gabrijolavyčienė su sa 
vo vadovaujama išraiškos šo
kių grupe. Šokius išpildė šios 

50 METŲ DAIL. DOBUzLNS grupės dalyvės: ~B. Mažeikai 
KIO DARBO SUKAKTIS
Susilaukęs 7 7-jų gyvenimo 

sukaktuvių, dailininkas proi. 
M. V. Dobužinskis susilaukė 
solidžių — 50 metų darbo su
kaktuvių.

Gimęs 1875 metais, Mečislo
vas Dobužinskis meną studija
vo kursuose, lankydamas Vil
niaus gimnaziją 
universitetą 
kandidatu), 
Miunchene, 
pilio dailės Akademijoje, 
karjera, kaip dailininko, pra
sidėjo 1902 metais, todėl šie
met jis mini 50 metų darbo su 
kaktuves.

Lietuvos
laikais jis gyveno Kaune ir čia 
daugiausia yra sukūręs bran
džiausių savo kūrinių. Viena 
svarbi jo darbų sritis — teat
rinis dekoravimas. Jis yra su
kūręs Kaune per 30 pastaty
mų — dekoravimų. Ir dabar, 
gyvendamas Amerikoje, jis de
koruoja Metropolitan operos 
pastatymus.

M. V. Dobužinskis buvo 
Lietuvos Meno mokyklos pro
fesorius ir daug prisidėjo auk
lėdamas jaunąją Lietuvos aai- 
lininkų kartą. M. V. Dobužins 
kio darbai pasižymi vaizduoja 
mų minčių gilumu, labai rimtu 
pažinimu senovės ir aukštai me 
niški.

Ilgiausių metų žymiajam dai 
iininkui ir linkėjimai susilauk
ti tų laikų, kada vėl galėtų dės 
tyti meną Lietuvos meno aka
demijoje.
GIRDĖSIME PER RADIJĄ 

LIETUVĮ ARTISTĄ
Anglijoje yra pagarsėjęs lie 

tuvis dramos artistas Jonas 
Gelgaudas. Rugpjūčio 6 die
ną, 8 vai. vakaro, jam dalyvau 
jant, CBC radijo tinklas trans
liuos O. Wildes dramą, kurio
je dalyvauja ir Jonas Gelgau
das, apie kurį įdėjo jo meniš
kam įvertinimui skirtą specia
lų straipsnį „CBC Times“ ra
dijo laikraštis.

IŠĖJO HENRIKO NAGIO 
NAUJA KNYGA

Čikagoje išleista poeto Hen
riko Nagio < "’ 
„Saulės laikrodžiai“, kuriuos 
iliustravo dailininkas Telcsiof- 
ras Valius. Montrealy Ilgšio! 
šis naujas leidinys dar nebuvo 

gautas.

daug paveikslų, kurie buvo įsi 
gyti Karo muziejaus.

Sulaukęs 80 metų ir netekęs 
tėvynės, dailininkas išgyvena 
dvigubą tragediją, nes labai su 
silpnėjo akys ir jis nustoja ma 
tymo. Taigi — senatvė, nete
kimas tėvynės ir neregystė... 
didelė dailininko ir žmogaus 
tragedija.

K'aunaitė, D. Dimir.avi- 
E. Kesminaitė, J. Kesmi

ir Petrapilio 
(kurį baigė teisių 
vėliau studijavo 

Budapešte, Pecra- 
Jo

tė, J. 
čiutė, 
naitė.

Šis 
didelį 
nių turėjo grįžti namo bilietų 
negavę. Danutė Nasvytyte ruo 
šiasi su savo vadovaujama gru 
pe šiais metais rugsėjo mėn. 
pasirodymui Unijos Teatre. 
Po šio koncerto ji ketina jsteig 
ti

koncertas turėjo be galo 
pasisekimą. Pusė žmo-

savo mokyklą.
DRAMOS KONKURSO 

PASEKMĖS
Vliko Vykdomosios Tary

bos Lietuvybės Išlaikymo tar
nybos scenos veikalo konkur
so Jury Komisija, 1952 m. lie 
pos 24 d. apsvarsčiusi 14 at
siųstų veikalų, vienu balsu nu 
sprendė, kad nė vienas jų ne
atitinka scenos veik-ui taikomų 
meninių reikalavimų. Nors ki 
tur ir įžiūrėta pragiedrulių, iš 
kurių autorių galima tikėtis kū 
rybinių laimėjimų, tačiau tos 
prošvaistės buvo per menkos, 
kad komisija būtų galėjusi jų 
autorius premijuoti.

P. S. Komisija vokų neat
plėšė.
Leonardas Šimutis, 
Julius Kaupas, Antanas Rūkas, 
J. Augustaitytė-Vaičiūnienė, 
Jurgis Blekaitis.

GARSĖJA JAUNIAUSIA 
„DAILININKĖ“.

Laura Kiaulėnaitė, septyne- 
rių metų, kurios paroda atida
ryta Čikagoje, pradėjo domėtis 
menu būdama ketverių metų. 
Šešių metų jau atkreipia tėvų 
dėmesį. Tėvai duoda jai pir
mąsias pamokas. Kiekvienas 
jos darbas — šviežutėlis ini 
pulsas ir kitas koloritas, nau
ja simfonija: kaip rimto taip ir 
spalvos. Jos mėgiamiausi mo
tyvai arkliai, šunys, zuikiai ir 
vaikai: žolė, debesys, medžiai 
ir saulė. Bet tik stebėtis rei
kia jų koloritu ir jų tapybiš
kumu, net, siurpryzine har
monija. Jos piešiniai vaikiški 
ir paprasti, tačiau labai sun
kiai surasti klaidų jų sustaty
me. Kompozicija susideda dau 
gumoje iš plokštuminių dėmių 
sustatymo, kurias apipaviuali- 
na intuityvi ritminga linija, 

eilėraščių knyga Šių dėmių sugrupavimas kiek
viename paveiksle įvairus ir 
kitoniškas, per tai nerasime 
juose monotonijos — apie jos 
darbų parodą rašo dail. Žeron-s 
kis.

nepriklausomybės

tančiais per visą dangų žaibais, kurie buvo užgulę visą kai
mą ir, risdamies! dabar pažeme, skaldė į šipulius šimtame
čius ąžuolus ir rovė su šaknimis medžius.

Perkūnas be pertraukos purtė žemę, išgąstingai suvir
pindamas kaimo trobeles, besigūžiančias prie žemės ir jieš- 
kančias čia atramos ir išsigelbėjimo. Juodi nakties laukai, 
nušviečiami akinančios žaibų ugnies, dejavo ir verkė švil
piančiame vėjuje.

— Žmones! Gelbėkit! Dega, dega! ... — nuskrisda
vo kaime silpnas, sulaužytas audros balsas, išsiveržęs iš nu
sigandusios krūtinės, kurią staugdamas vėjas tuojau už
gniauždavo ir nuslopindavo.

Į gaisro vietą bėgo žmonės, rinkosi šlapi ir permirkę lie
tuje, klampojo skubėdami į pagelbą tiesiai per laukus ii dir
vas, be kelio ir tako, lyg jie būtų dar galėję sulaikyti šitą 
alkaną besiverženčią ugnį, godžiai viską ryjančią savo ke
lyje.

Nė nemanė niekas gelbėti kluono, jau pavirtusio lieps
nos kalnu, kurio viršūnė, audros lenkiama, grėsmingai buvo 
nuvirtusi ant naujojo grįčios stogo, kiekvienu, metu galėda 
ma lūžti ir jį apiberti savo degančių kibirkščių jūra.

Pamažu visi traukėsi nuo jo, aiškiai pamatę pralaimėję, 
savo nelygią kovą. Tik vienas Andrius, su tuščiu kibiru ran
koje, pasiliko ten, be perstojimo šaukdamas:

— Vandens! Duokit greičiau vandens! Ar girdite!
— Bet viduvasario kaitros išgertas šulinys buvo tuš

čias, o jei kas ir pasisėmė dar jo dumblino vandens, kad ir bū
tų išdrįsęs lipti pa§ jį ant įkaitusio ir jau garuojančio stogo, 
taupė ir laikė kam nors svarbesniam, nes grįčios niekas ne
galėjo išgelbėti.

— Vandens! Žmonės vandens! — užkimusiu balsu te
bešaukė Andrius, nė žingsnio nesitraukdamas, tik vis daž
niau rankomis ir švarko skvernais dangstydamas veidą ir 
akis, jau nepakeldamas karščio ir niekuo negalėdamas atstum 
ti nuo savęs tų kaitrių, ugninių pirštų, griebiančių jam už gal 
vos, krūtinės ir veido, vis baisiau gnybančių ir deginančių, 
iš liepsnojančio dangaus vis artėjančių ir liečiančių jo gra
žiųjų namelių stogą, kurs staiga iš karto keliose vietose cu 
liepsnojo mažom ugnelėm. Jis šokinėjo nuo vienos prie ki
tos, trypdamas jas kojomis, mesdamas šlapiom palom, net 
savo plačia krūtine norėdamas jas užspausti, uždusyti, ran
komis užsmaugti, jei tai būtų galėjęs išgelbėti tą mažą, jau

kų namelį, naujai pastatytą ir išdažytą, su pabaigtom mar
ginti dar tik prieš šienapjūtę stiklinėm gonkom, kuriose ti
kėjosi po sėjos parsivesti ir pasodinti čia juodakę Šimkūnų 
Valiūtę. . .

Juk tai dėl jos tiek daug kartų čia taisė, kalinėjo ir ob
liavo, kad tik toms mylinčioms akims būtų čia gražiau, o 
jos karštai širdžiai mieliau ir jaukiau. . .

Ne, ne dėl medniės grįčios taip įnirtusiai apėmė jį ko
vos siaubas. Ne dėl to, kad ji išliktų stovėti, bet kad jo lai
mė su ja kartu nesusvyruotų ir nesugriūtų, kad tie meilės 
slaptieji lūkesčiai nelenais nevirstų kartu su ta pastoge, po 
kuria jie turėjo rasti jaukią užuovėją ir švelnių šnabždesių 
pilnas naktis. Šitos baisios ugnies nasrai, apžioję baltus sek
lytėlės langus, kad neprarytų dabar ir jo širdies.

Ar leis Šimkūnas dabar už jo savo Valę? Niekada, nie
kada. . . Kaip lygiai niekada kitas nepajus ir nesupras jo 
širdies skausmo didumo, jo kančių ugnies karštumo, kuris tvi 
no dabar krūtinėje. Visą laiką senis šnairomis į jį žiūiėjo, 
rankos net nenorėjo paduoti, lyg jis būtų nejautęs šito. Dar 
atkakliau senis užsispyrė, kai mergaitei širdis visai aiškiai 
ėmė linkti prie jo, kai jos garbanota galvelė vis pastebimiau 
glaudėsi prie krūtinės, rasdama jos gelmėse atgarsį to jaunys 
tės šauksmo, kuris budino iš miego kiekvieną ir viliojo ten 
į anuos spalvinguosius pavasario meilės sapnus. . . Lyg jis 
nežinojo, — tada senis daužė kumščiu stalą, šaukdamas: ne
atiduosiu dukters mažažemiui, tegu ir bo jokio priekaišto vy
ras ! . . .

Bet kai pasistatė naują trobą, sutvarkė, išpuošė ją nak
tis nemigęs, sodelį aptvėrė, kluoną padidino, senis nutilo šau 
kęs, tik po nosia murmėjo, nors tyliai, bet piktai tebekru- 
tindamas ūsus. O vis dėlto, atrodė, jau greit peržengs šią 
kliūtį, nugalės viską, bet dabar? . .

Ar neims dabar, senis vėl iš naujo savo giesmės giedoti, 
ar nekels vėl rankos dar smarkiau stalui daužyti, kad savo 
Valiūtės neatiduos vargui į rankas, nes ne vargui ją augino. 
Ne mažažemiui, ne padegėliui, kad ten jo duktė eitų savo 
baltomis rankomis žarstyti svetimų pelenų ir rankioti iš jų 
po akmenėlį savo gyvenimo laimės pamatams... Ne, ne! 
Senis stos dabar skersai kelio piestu, guls visu savo svoriu, 
nes jo lūkesčių diena buvo atėjusi. Džiaukis iš jo kruvinos 
širdies! Džiaukis, seni, savo dukters laime!
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visiškai jį sunaikinti. Kiplin- po 170.000 HP, įrengtų ant 
gas, aprašydamas ateities Že Columbia upės Grand Coulee 
mės santvarką, fantazavo apie jėgainėje, JAV.
tikslesnį ir taikesnį Žemės rei- 

Paskutiniai stratosferiniai skrikalų tvarkymą, vykdytiną pa ga;nįs 
dimai su pelėmis ir bezdžionėdangėse esančios kontrolės ta esantj Hallsbergą 380.000 vcl 
mis įrodė, kad šie gyvuliai ga-rybos.
h būti nuskraidinti 80 my- Nežiūrint kas būtų įvykdyta, 

(apie 128 km) erdvėj ir|Vįsį žmonės, kurie savo sant- 
grįžti atgal parašiutais, r uoivarka grindžia tikėjimu demo- 
būdu viena pagrindinių abejo ^ratija, negali be nerimo žiū- 
nių dėl tarpplanetinio _susisie-rėti j tokiUs planus, kadangi to 
kimo, kad žmogaus kūnas nekįos milžiniškos jėgos sukon- 

____ „„______ j i___ galėsiąs pakelti milžiniško grei centravimas kelių mokslininkų 
kėlė inkstą iš mirštančio vyre tėjimo, reikalingo atsipalaida- rankosna, kurie dar gal nevi- 

vlmui nuo žemės traukos jėgų, sada jasutųsi įsipareigoję savo 
vyriausybėms ir kurie negale- 

Naujų tyrinėjimų išvadoje, tų būti lengvai kontroliuoja- 
; panaši operaci amerikiečiai apskaičiuoja, kad mi, sudaro pavojų ir didelę n- 

10 ar 15 metų bėgyje būsią ga ziką. („European Review“;. 
Įima pastatyti Žemės satelitą, 
kuris skrietų gal 1000 mylių 
atstume aplink Žemę. Jo 1/ai- 
na — apie 1,5 miliardo dolerių. 
Iš tokio satelito visas Žemės 
gyvenimas galėtų būti radari
nių teleskopų pagalba stebi
mas, reikalui esant, asmenys, 
kontroliuoją satelitą galėtų iru 
tis priemonių netvarkai ar konf 
liktams Žemėje šalinti. . . Nė
ra reikalo aiškinti, koks dide
lis pavojus būtų, jeigu šitoks 
satelitas patektų blogų norų 
asmenims; antra vertus, ši prie 
monė būtų kur kas efektinges
nė už didžiausią atominę botu 
bą.

Žmonėms panašios idėjos nė 
ra pirmą kartą pasitaikančios. 
Pirmutinis, airių rašytojas 
Swift savo „Kelionėje į Lapu- 

apie oro salą,

Moksto-tecltnikos naujienos gas, ;
NUOSTABI INKSTŲ PERSODINIMO OPERACIJA.
Torontas gerai žinomas pa- 

šaulyje kaipo medicinos cent
ras, tyfinėjimų ir atradimų 
miestas. Mrs. Dorothy Pez
ze’ai daryta operacija buvo vie 
na iš sensacingiausių paskuti
niais metais.

Mrs. Pezze, 26 metų am
žiaus, yra šiandien gyva, ka
dangi Dr. Gordon Murray per

Energija perduodama iš jė- 
; j 600 mylių atstume

ŽIEŽIRBOS
Kaip nesižavėsi širdžiai miela 

totalistine santvarka. . .
„Pav., kad ir paskutinysis 

plieno“ streikas. Juk tai yra 
formali vakariečių ginklavimo
si katastrofa. Tokių dalyku 
Sovietuose, be abejonės, nie
kad nebuvo ir nebus. Arba — 
ir artėjantieji prezidento rin
kimai JAV. Juk partinei pro
pagandai išmetami milionai do

į jos kūną. Operacija pavyko 
šimtu nuošimčių. Šita operaci darosi nepamatuota, 
ja buvo pirmoji, kuri buvo at
likta Kanadoje 
ja prieš dvejus metus įvykdy
ta Čikagoje.

Inkstų perkėlimas buvo rei 
kalingas, kadangi Mrs. Pezze 
inkstai pradėjo nebeveikti ir 
nepašalino užtektinai skysčio iš 
jos kūno, dėl ko jos svoris pa 
didėjo nuo 120 iki 160 svarų..

Dr. Murray anksčiau buvo 
sustatęs dirbitinius inkstus, ku 
riuos bėdos atsitikime būtų ga 
Įima vartoti, kad atliktų natū
ralinių organų funkcijas. Ta
čiau dirbtinius inkstus buvo 
galima vartoti tik tam trum
pam laikui, kuriame natūrali
niai inkstai atsigauna savo 
funkcijom. (CS).

PROJEKTUOJAMAS ŽE
MĖS SATELITAS.

Žmonėms jaudinantis Žemės 
politiniais konfliktais, paleng
va, atrodo, artėja valanda, kuo tą“, fantazavo 
met nauji planai ir naujos ga- kurios pusiau išprotėję valdo- 
limybės sutrikdys Žemės poli- vai, mokslininkai, galėjo iš oro 
tinių problemų įprastą bėgį, pulti bet kurį Žemės miestą ir

„NAUJA HIDROELEKTROS 
JĖGAINĖ ŠVEDIJOJE

Harsprangeto krioklių jėgai 
nėję, 22 mylios į šiaurę 'tuo 
pelinės juostos. Švedijoje, šie
met paleisti trys hidroelektri
niai' vienetai po 130.000 HP. 
Vandens turbinos veikia prie 
336 pėdų vandens kritimo ir 
jų greitis yra 166,7 aps. per 
min. Tai

tų oro linija. Tai ilgiausia pa 
šauly oro linija, veikianti prie 
aukščiausios įtampos. Halls- 
berge ta įtampa transformuo
jama į 200.000 voltų ir linija 
prijungiama prie perdavimo 
tinklo.

Harsprangeto kriokliai yra 
svarbiausias vandens jėgos šaLlerių, o kariniam biudžetui rei 
tinis Švedijoje ir ten įrengta 
hidroelektros stotis yra didžiau 
šia visame krašte. Jėgainė 
įrengta požeminėje uoloje, 225 
pėdas žemiau žemės pavir
šiaus. Tas apsaugo jėgainę 
nuo žiauraus ašigalinio oro 
trukdymų ir ji žiemą ir vasarą 
veikia prie beveik pastovios 
temperatūros.

kalingi miliardai — dažnai „už 
sikerta“ dėl Kongreso nepa
tvirtinome. . .“

„Tokių dalykų Sovietuose, 
be abejonės, niekad nebuvo ir

X
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— Andriau! Andriau! — šaukė jį ten apačioje, bet jis 
nieko negirdėjo. Lyg viskam apkurtęs ir apakęs, jau netek
damas pusiausvyros, pajuodusiu ir apdegusiu veidu, nusvi
lusiais plaukais ir kietai sugniaužtomis kumštimis, jis šokinė 
jo tarp liepsnų, kaip baisus šešėlis. Visai ne dėl to, kad dar 
būtų tikėjęs pergale, bet nenorėdamas be kovos, taip leng
vai leisti likimui suplėšyti jo laimę.

— Ar pasiutai ten! Jau kopėčios dega! — šaukė kaž
kas, lyg visai ne jam, o kam kitam.

Žėrinčios kibirkštys apipylė jį, šokinėjo virš galvos, ant 
veido ir krūtinės. Tarp suanglėjusių delnų, su saldumu krū
tinėje, tebedraskė ir smaugė vis labjau besiplečiančią ugnį, 
kuri skaudžiai palietė jo širdį, pelenais norėdama paversti ne 
tik jo vargą, prakaitą ir triūsą, bet ir jo svajones, džiaugsmą 
ir tų nemiegotų naktų ilgesius.

Kai liepsnos laižė jo veidą, jam ne taip gėlė ir skaucftjo 
širdį, kuri, pasiuvusi kraujuos, kaip įnirtusio žvėries, dar 
labjau troško kovos su šituo baisiuoju priešu, nepermaldau
jamai žengiančiu savo ugniniais žingsniais vis pirmyn n try
piančiu į dulkes jo visą gyvenmą, dar vakar tokį gražų ir 
spalvingą. Eik, mindžiok ir trypk dabar su prakeikimu vis
ką, ką rankos ir širdis buvo čia sunešusios. O kai visa tai su 
tirps, tegu virs pelenais ir jis pats, bent šitaip galėdamas at
keršyti likimui, bent taip norėdamas įrodyti, kaip stipriai ir 
neatplėšiamai buvo prie savęs pririšę anie saulėtieji lūkesčiai, 
kurie virto dabar juodais nuodėguliais. Ir jis išsitiesęs visu 
savo ūgiu, ligi kraujo sukandęs lūpas, mirties troškulio iš
verstom akim žiūrėjo į kylančią ugnį, jau apėmusią aną sto
go galą.

— Andriau! Andriuk! — staiga pervėrė jo širdį skar
dus mergaitės balsas, prikeldamas jį iš šito nevilties apaki
mo. — Andriuk! — šaukė ji puldama prie ugnies ir, jam ro
dėsi, nutilo audra ir vėjas, subliūško kriokusios liepsnos, nu- 
silenkdamos šitam šauksmui, kad jis aiškiai išgirstų iš my
linčios širdies trykštantį balsą, šaukiantį jį vėl į gyvenimą.

Jis atsisuko ir pamatė aiškiai jos baltą veidą, apkritusį 
sutaršytais plaukais, apkibusiais ant kaktos, veido ir iškilu
sios krūtinės. . .

Pakėlusi praviras lūpas, tarp kurių baltavo ugnies nu
šviesti perliniai dantys, ii išsigandusi žiūrėjo į jį. Apipilta 
skaidrių liepsnų juoduose šešėliuose, ii atrodė tokia graži, 
kad baisus pavydas ir pyktis, šitos nepasiekiamos laimės to

yra galingiausios 
turbinos Europoje. Jų galin
gumą prašoka tik 18 turbinų

ATSIŲSTA PAMINĖTI:
„GARNYS“ — šypsenos — 

informacijos 
Caixa Postal 
Brasil.

„KARYS“ 
bimą).

laikraštis, (adr.: 
4189, Sao Paulo,

4 nr. (žiūr. skel-

PELĖDOS HUMORO ŽURNALAS SIUNČIAMAS 
NEMOKAMAI.

Visiems, kurie užsisakys, A. Vilainio Žemaičių žemėje, 
Haufo Pasakas Karavanas iki rugpjūčio 25 d. ir prisius 3.00 
dol., gaus vienintelį satyros ir humoro žurnalą Pelėdą iki 
gruodžio mėn. dovanai.

Haufo Pasakos yra pasaulinio masto veikalas, išveistas 
į 58 kalbas. Vertimas kalb. Balčikonio, 114 psl. gausiai ilius
truotas.

Žemaičių Žemėje aprašomi miestai, miesteliai. Leidinys 
iliustruotas vietovių ir žymiųjų vyrų paveikslais, 132 psl.

Pasinaudokite šia reta proga įsigyti vertingus leidinius 
ir gausite kas mėnuo visų mėgiamą ir visam pasaulyje skai
tomą 28 psl. žurnalą Pelėdą iki metų galo.

Adresuokite: Pelėda, 3153 S. Halsted St., Chicago S, III.

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 
turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.
duoda vėliausias, tikriausias ir geriausias 

pasaulines, nacionalines bei vietos žinias, 
straipsnius ir paveikslus.
talpina išvietintųjų lietuvių šeimų, gimi

nių bei pažįstamųjų pajieškojimus ir jų at
sišaukimus į savo tautiečius.

NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 
klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.

NAUJIENOS

NAUJIENOS

NAUJIENOS

Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 9.00, pusei me
tų $ 5.00; Chicagoje i 10.00, pusei metų $ 5.50; užsieny 

$ 11.00, pusei metų $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

go 8, Ill., U. S. A.

lumu, kurią, rodos, ji dar laikė savo rankose, kaip replėmis 
sugnybo jo širdį. Tuoj, tuoj, rodėsi jam, tamsus šešėlis išplėš 
tą laimės spindėjimą iš jos rankų ir įmes į ugnį, kur ji, pasku 
tiniu savo suliepsnojimu, dar nušvies jo brangų veidą ir už 
gęs paskutinį kartą suvirpėdama.

— Tai džiaugsmas tavo tėvui, — suriko jis paduoda
mas nuo ugnies apimto stogo sunkius, akmeninius žodžius 
ant jos drebančių pečių. — Pasakyk jam, kad tikrai dabar tas 
mažažemis padegėlis neveš tavęs brikeliu verkti ant šitos pe
lenų krūvos, su Strazdų Bronium veža tave degtine prigirdy
tais eržilais į jo erdvų kiemą, kurio vartus, prikaišiojo vi
siems, buvau tau užkėlęs. — O aš. . . — ir jis atsisuko baisiu 
savo veidu į kylančios liepsnas.

— Andriau! — suriko ji, šokdama prie degančių ko; e- 
čių. — Andriau! Mano mylimas, brangus Andreli! — O 
Jėzau! — šaukė aštriu peiliu perverta jos širdis. Kabindama- 
si pas jį į liepsnas, pati sau, pabalusiom lūpom, kartojo:

— Ir aš su tavim! Ir aš, jei tu toks, o mano mylima
sis!... Kai jis atsigrįžo ir pamatė ją, jos palaidų plauki; 
pluoštelį griebštelėjo prišokusi maža liepsnelė, greitai bėgda 
ma nuo jos liemens prie pečių ir balto kaklo.

— Vale, degi! — sušuko jis išsigandęs ir, išniręs pro 
liepsnas, šoko prie jos.

— Tai kas! — atsakė ji drebėdama.
— Sykiu su tavim, nors ir nenori manęs. . .
— Vale! •— suriko supurtytas staiga laimės svaigulio 

ir apkabino ją sužeistomis, juodomis rankomis. — Vale! — 
pakartojo nusišypsodamas ta šventa, palaiminta šypsena, už 
liejančia veido ir širdies giliausias skausmo raukšles žydin
čiu ir saldžiu raudonumu.

— Pagriebė ją godžiai ant rankų, prispaudė1, kaip rep
lėmis, prie krūtinės ir greit nešė žemyn tokią mielą ir bran
gią, lyg ji iš ugnies nasrų šitomis baltomis, švelniomis ran
komis, apkabinusiomis dabar jo kaklą, būtų išplėšusi ir vėl 
grąžinusi jam gražųjį ir spalvingąjį gyvenimą.

Kai pastatė ją ant žemės ir be žodžio lūpose ji ėmė glos 
tyti jo rankas, jam pasidarė taip kažko graudu, kad iš akių 
ištryško ašara. Ten, širdies gilumoje', rodos, atsivėrė šuli
nys ir laimė tvino jame, l’eiosi per kraštus, nesulaikomai ver
ždamosi per akis.

— Valiute! — šnibždėjo tyliai lūpomis. — Valiute! 
kartojo tuo vienu žodžiu viską pasakydamas, kaip mažas.

T
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nebus. . .“
Pr. Alšėnas, „Brit. Lietu

vis“.
Taigi: Sovietuose ideali

santvarka — nei streikų, nei 
biudžeto svarstymų su „užsi
kirtimais“. . . Tai pavyzdys 
Amerikai. . .

Taip Pr. Alšėnas, kaip ir 
Bimba, sužavėti sovietais.

Tautosakininko nuomonė.
„...elgiasi taip, kaip su gatvės 
mergiote: pasinaudoti tai daug 
kas mėgsta, bet prisipažinti 
gėdijasi“.

Dr. J. Balys, Dirva.
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AR SKA/TAf „MWA?"
AR VAIKAI

„DIRVA“ išeina 
tuose turi savo

SKAITO „TĖVIŠKĖLĘ”?
kas savaitė, visuose pasaulio kraš- 
korespondentus, greit ii teisingai 

informuoja

REDAGUOJA BALYS G A I D Ž I Ū N A S.
„DIRVA“, kas mėnesį, išeina gausiai iliustruotas, 
psl. vaikų laikraštis „TĖVIŠKĖLĖ“. Vaikai ir

Su 
16 
tėvai tvirtina, kad dabartinėse sąlygose tai geriausias 

vaikų laikraštis.

REDAGUOJA VLADAS VIJEIKIS. 
Abu laikraščiai metams kaštuoja. JAV $ 5,—;

Kanadoj $ 5,50; kituose kraštuose $ 6,50.
Rašykite : 6820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio, USA.
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ |

vienintelis visoj Europoj lietuvių savaitraštis. » 
Nepartinis, siekiąs tikslo — bendro visiems lietuviams. » 
Lietuviai, atvykę iš Anglijos, neturėtų pamiršti savo § 

buvusio organo. ©
LEIDŽIA D. Britanijos Lietuvių Sąjunia, Londone. § 

KAINA metams 5 dol.
ADRESAS: „Br. Lietuvis“, Lithuanian House, 43, Hol b 

land Park, London, W. II, England. $

AR ŽINOTE KA RAŠO

KELEIVIS
AR ŽINOTE, kodėl vieni jį giria, kiti keikia, bet visi 
mėgsta jį skaityti?
„KELEIVĮ“ žmonės mėgsta dėl to, kad jis niekam ne 
pataikauja ir nesibijo teisybes skelbti.
Žmonių mulkintojus ir apgavikus jisai lupa be jokio 
pasigailėjimo.
Be to, jame rasi visokių pa-tarimų, gražių eilių, įdo
mių paveikslų ir žinių iš viso pasaulio.
Didelio formato, 8 puslapių, graži, lengva kalba.
Kaina Kanadoje $ 3,50 metams. Pusmečiui $ 1,75.
Parašykit ir paprašykit vieno egzemplioriaus pasižiū
rėti. Gausit nemokamai.

KELEIVIS
636 BROADWAY, So. BOSTON 17, Mass., U. S. A.

g

nuskriaustas kūdikis, glausdamasis prie motinos, kurios švel
nus rankos prisilietimas grąžino viską, ko buvo netekęs n iš 
staigaus džiaugsmo, rodos, ims, neišlaikys ir papliups aša
rose.

Juodu ėjo susikabinę rankomis, kurias dabar suliejo, su- 
tirpdė į krūvą juoda ir kaitri šito skausmo ugnis, ir jų nie
kas nebūtų pajėgęs atplėšti. Atsisėdo svirne ir, suglaudę gal 
vas, žiūrėjo į kiemą, kur degė, šniokštė, ūžė ir griuvo jų lai
mės namelis, virsdamas greit į pelenus.

Ne, ne! Ne tą jie matė. Ji, glostydama ir bučiuodama 
jo veidą, glaudėsi prie jo krūtinės, savo karštomis lūpomis 
gerdama iš jo širdies saldų džiaugsmą, o ten, kur rūko auš- 
dami pelenai, ji matė žydinčias gėles, baltom durim ir pava
sario saulės apipiltais langais kitą naują namelį, pasakiškai 
gražų, kuris, rodos, greit augo ir kilo iš anų, ataušusių pele
nų. O jis apkabinęs rankomis, rodos, nešė ją tėvas, iš tolo 
jiems šaukdamas: „Ak, vaikai, ir aš buvau kada toks laimin 
gas! Tik nemanykit, kad pavydžiu dabar jums tos laimės. 
O kad tą suprastumėt, ana va, atrėžiau geriausią kviečių že
mę, kad ne juodą duoną, o pyragą valgytumėta, šito žydin
čio pavasario naktų meile užsigerdami. Tegu jau, tegu. . .“

— Andriuk! — šnibždėjo ji degdama džiaugsmu. — Ai
tu matai, ar tu girdi?. . . — ir nelaukdama atsakymo glostė 
švelnia ranka įkaitusią kaktą, veidą, akis;

— Matau, Vale! Viską matau! — kalbėjo vis stipriau 
prie savęs spausdamas ir karščiau bučiuodamas jos praviras 
lūpas. — Girdžiu, mano mylimoji, girdžiu! Kaip gi negir
dėsi ! Kartojo išsiilgtosios meilės saldumu tekančiomis lū
pomis. — Kokia graži ir stebuklinga tų šaltų pelenų daina, 
kai jaučiu dabar tave, amžinai gyvą savo Širdyje. . . O, kaip 
garsiai šaukia iš jų vėl kylanti ir sužydinti gyvybė, auganti 
juose iš tavo užlietosios meilės.

— Lyg nežinojai tu, — ištarė ji tyliai, — kad ilgiausiai 
žydintieji ir gražiausi širdies žiedai tik pro mirtį ir pelenus 
prasiveržia suspindi. Lyg nežinojai tu. . .

— Žinojau, tik netikėjau, — atsakė tuo pačiu tyliu 
šnibždėsiu. — Netikėjau, kad laimė visur, ir rūkstančių pe
lenų dainoje skamba, ištiesusi savo rankas saldžiam apkabi
nimui. . -

— Tikėk, tikėk! — kartojo, nieko daugiau nepasakyda 
ma, ir jis pajuto prie pat savo širdies prisiglaudusią visu 
saro ■.■'unystės karščiu virpančią jos krūtinę.
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WELLAND, Ont.
ATSAKYMAS WELLANDO AP YLINKĖS LAIKINAJAM

TEISYBĖ LAIMI
Kaip vagišius po teismus tąsė nekaltą žmogų, kol pats 

atsisėdę.

L O NUO N, Ont.
ŠAUNI PRAMOGA

ORGANIZACINIAM
Patikslindamas savo kores

pondenciją, dėl liūdnųjų bir
želio įvykių minėjimo Wclian- 
de, kuri buvo patapinta „N L“ 
27 nr. ir dėl Wellando ALOK 
to korespondencijos, tapusios p. ALOK-to pirmininkas, 
„NL“ 29 nr., kurioje yra sako teikė net kojos įkelti, o taip va 
ma: „...apsilenkė su tiesa“, ir dinamam minėjimo atidarymui 
kad minėjimas buvo surengtas paskyrė p. K. Stankevičių, ku- 
ALOK-to, o ne KLTS Wel- ris atvykęs apie 10 minučių 
lando skyriaus, be to, pačios prieš prasidedant pamaldoms 
korespondencijos tendencija apipylė mane klausimais: „Ar 
— pulti mane. Jaučiu pareigą yra paskaitininkas? Kas jis, 
į tai atsakyti ir, kiek tai liečia toks? Kokia meninė dalis? Ar 
patį minėjimą, paaiškinti pla- turi paruošęs programą, jei tu- 
čiau. ri tai duok: man, nes aš užėjęs

KLTS Wellando skyriaus minėjimą atidaryti nežiųosiu 
valdybos balandžio mėn. nutar ką pasakyti“. Taigi, jei būtų 
ta suruošti ištremtųjų į Sibirą ALOK-tas rengęs, tai atvykęs 
paminėjimas, ir nuo minėtos Ua jų atstovas nebūtų nei manęs 
tos šiam rekalui buvo ruošia
masi. Buvo susitarta su vietos 
lietuvių parapijos klebonu tėv. 
Petru Baniūnu dėl pamaldų, 
pasirūpinta sale, paskaitinin
ku ir ruošiamasi meninės da
lies išpildymu.

Kada jau visa buvo paruoš- ra paminėjimas ir tam reikalui 
ta, gegužės mėn. 11d. ALOK- pasirūpino: a) pamaldomis, b) 
to pirmininkas, tiek kiti nariai minėjimui sale, c) paskaitinin 
įrodinėjo, kad ištremtųjų į Si 
birą paminėjimui ruošti yra pir 
menybė ALOKui ir ką gi paša 
kytų wellandiškė lietuviška vi 
suomenč, jei tai būtų padaryta 
(anot jų) mažos grupelės, tai 
visi šauktų, kur gi dingo ALO 
K? Bet KLTS atstovams nesu 
tikus atšaukti visa tai, kas tuo 
reikalu buvo padaryta, o svar 
biausiai tik dėl to, karį tuo rei 
kalu buvo padarytos išlaidos, 
ALOK-tas pasiūlė, kad minė
jimą skelbs jie, t. y. pasirašys 
po skelbimais, bet tuose skelbi 
muose nurodys, kas KLTS 
Wellando skyriaus tuo reikalu 
jau buvo padaryta. Taip put 
buvo sutikta su pasiūlymu įsi
leisti į minėjimą ALOK atsto
vas minėjimo atidarymui ir 
uždarymui. * 
KLTS Wellando skyriaus įuo 
šiamą minėjimą, gavo įkelti ko 
ją ALOK-tas. Bet, deja, ALO 
K susitarimo neišlaikė ir sa
vaitę prieš minėjimą pasirodė 
spaudoje skelbimai, kad minė
jimas ruošiamas ALOK-to pi a 
dedant pamaldomis, paskaita

KOMITETUI
ir menine dalimi. Tai buvo pa 
steigta sąmoningai pasisavi
nant kitų darbas, rūpestis ir 
išlaidos.

Pažymėtina, kad į minėjimą 
nesi

klausinėjęs, nei pašalinių mo
terėlių.

Patvirtindamas aną kores
pondenciją, tilpusią „NL“ 27 
nr., pridedu, kad KLTS Wel- 
iando skyriaus iniciatyva bu
vo suruoštas ištremtųjų į Sibi-

Bandysiu skaitytojams pa- aš jį vakar mačiau pirmą kar- 
pasakoti sekamą, labai savetiš tą, kad anksčiau ne tik nepaži 
ką, teismo kroniką. nojau, bet ir nežinojau, kad

Prieš metus atvykęs į toli- toks čia yra, ir išaiškinau, ko
mą Kanados šiaurės miestelį, kiu būdu tas vizitas buvo mū- 
kur neturėjau nė vieno pažįs- su bendro pažįstamo p. A. Su- 
tamo, aišku, nudžiugau is vic 
tinių patyręs, kad čia gyvena ir 
lietuvis ir adresą gavau. Su
sipažinęs su malonia p. A. šei 
ma, iš jos sužinojau, kad čia 
gyvena dar jaunas lietuvis, at p. A. buvo papasakojęs, kad A. 
vykęs prieš ketvertą metų, A. D. yra ūkininko sūnus iš Lie- 
D. Kadangi p. A. jo adreso aiš tuvos, geras sportininkas, plau 
kiai nežinojo, tai pažadėjo prie kėjas, čiuožėjas ir net daini- 
progos, A. D. sutikęs jam pa
sakyti, kad yra atvykęs naujas 
lietuvis, būtent aš ir kad A. D. 
pats mane aplankytų.

Vieną dieną vienas statybos 
darbininkas kanadietis atveda 
prie manęs aukštą, stambų, 
saulėje įdegusį ir atletišką vy
rą, ir paaiškinęs, kad svečias 
įieško naujai atvykusio lietu
vio, pasišalino, palikdamas mu 
du 
su 
j? 
va

darytas. Man dingtelėjo, kad 
arba tas mano naujas pažįsta
mas yra koks nors pavojingas 
asmuo, ypač politiškai, nes ki
taip ir manyti negalėjau, nes

!

ku ir d) menine dalimi.
Kunigui už pamaldas, St. Ma 

ry bažnyčios klebonui už salę, 
kelionės išlaidos pasirūpini- 
mui paskaitininko iš Toronto, 
paskaitininkui ir menininkams 
pietūs, menininkų transporto 
priemonės ir visos kitos išlai
dos padengtos iš KLTS Wel- 
lando skyriaus kasos.

Gi ALOK-tas, šiam minėji
mui davė tik vytį ir vėliavas.

Jei ALOKtas jaučiasi nu
skriaustas ir turi įrodymų, 
kad kuo nors daugiau prie to 
minėjimo prisidėjo, prašau pa
skelbti spaudoje.

Taigi, mieli ALOK-to po
nai, savo taip trumpute kores
pondencija nenuėmiau laurų 
nuo ALOK-to ir neuždėjau

vis orkestrą išmokė pagroti lie 
tuvišką, p. Br. Jonušo kompo
nuotą valsą „Sunku gyvenu". 
Publika jį užprašinėjo po kelis 
sykius ir šokdama žinomą me- 
liodiją skambiai dainavo.

Skyrėsi dar ši gegužine ir 
tuo, kad bufete ncouvo juluų. 
vaiginamųjų gėralų, tačiaugau 

tas gražus pelnas ir viskas pa 
skirta mūsų tautiečiams, vargs 
tantiems Vokietijoje, šelpti. 
Kai kas, šio tikslo, matyt, ne
žinojo, pastebėdavo, jog įėji
mo bilietai — po 1 dolerį — 
brangoki. Tačiau buvo ir to
kių, kurie kaip tik tai užgyrt. 
Štai p. Vincas Barvydas, vos 
prieš 5 — 6 mėn. atvykęs iš 
Vokietijos, be pirkto bilieto, 
paaukojo šalpos reikalams net 
10 dolerių. Tai gražus pavyz
dys visiems ir nuoširdus bei 
jautrus supratimas vargstančių 
tautiečių Vokietijoje. L. E-tas.

Londono lietuvių aplinKės 
šelpimo skyrius neseniai suren 
gė šaunią gegužinę Dorceste- 
ryje. Diena pasitaikė graži, 
todėl publikos prigūžėjo tikrai 
daug: be londoniškių atsilan
kė svečių iš Hamiltono, Rod
ney, Tillsonbur go ir kt.

Pradžioje paaugliams— dau 
giausia lietuviškos mokyklos 
mokiniams — pravestos „Spor 
to varžybėlės“ ir laimėtojams 
duota dovanėlių. Varžytis pa 
noro ir suaugusieji. Hamilto 
niškiai ir londoniškiai stvėrėsi 
už virvės galų ir bandė savo 
jėgas, tačiau varžybų baigti ne 
pavyko: per stiprūs traukėjai 
per du kartus virvę nutraukė 
ir išvirto ant minkšto vejelės. 
Žinoma, ir tai sukėlė .voko.

Erdvioje salėje, grojant tik
rai puikiam orkestrui, smagiai 
pasišokta. Pažymėtina, kad vie 
nas orkestro dalyvis — lietu

ninkas; antra, dingterėjo, kad 
gal 
ko. 
siu 
Šis 
„Okay“, išėjo. ,

Nerimdamas po darbo sku
bu pas p. A., kurie tiek pat nu 
stebo išgirdę mano naujieną. 
Kitą dieną sutikęs tą darbinin 
ką, klausiu, ką tai reiškia, kad ’ 
jis vieną dieną man atveda ne 
žinomą žmogų, o kitą dieną 
atveda policiją. Vyrukas at
sakė: „Tas nežinomas žmogus 
yra labai įtartinas“. Tai man 
sustiprino įspūdį, kad tai bus 
tikrai koks nors žymus „ko
mis“, kuriam policija jau lipa 
ant kulnų. Ilgą laiką jo nė 
akyse nemačiau. O istorija bu 
vusi tokia:

Tas vyrukas, kanadiškis dar 
bininkas, buvęs ką tik pavogęs 
iš tos darbovietės kažkokį ten 
staliuką, bet kadangi policija 
sužinojusi, kad jis yra neseniai 
iš kalėjimo paleistas už kažko
kią ten vagystę, tai jis buvo 
įtartas tą staliuką pavogęs, ir 
buvo pašauktas apklausti. Tai 
įvykę tą pat pavakarę, po to 
kai A. D. buvo pas mane. Suk 
tarn vagišiui kilo „išganinga“ 
mintis, suversti bėdą kitam, o 
čia kaip tik buvo proga. Tai jis 
policijai ir pasakęs: „Pirkau iš 
to „foreignerio“, kurs buvo at 

organizacijai vykęs pas kitą „foreignerį“ į 
priklausytų bendroji iniciaty- darbovietę“. Tai tą valandą, 
va, bet, jeigu yra pageidavimų kai A. D. turėjo atvykti pas 
ir kitų organziacijų, jos taip mane, pasirodo, jis buvo jau 
pat turėtų būti apjungtos, ne- policijoje ir prakaitavo atšaki- »vo. 
atmestos. Ar gi dėl tokių rei- nedarnas į keistus klausimus, 
kalų reikia dar „propagandiš- kaltinant jį pardavus tokiam ir 
kai“ lenktyniauti? Būkime so 
lidarūs bent tokiuose reikaluo
se, kurie yra visiems bendri, 
pernelyg ir, konkurencines jė
gas sudėję krūvon, padaryki
me taip, kad tai būtų tikrai to 
buliausia ir gražiausia.Kur mes gė nuo tos valandos su manim 
nueisime, jeigu net Baisiojo besusitikti, juo labjau pas ma- _ . ., „
birželio minėjimą darysime ku- ne beateiti, nes gyvenau pačio mą atvykęs Kanados karmom 
ris sau? je darbovietėje. nės uniforma apsirengęs, iš

vienus. Tai ir buvo A. D., 
kuriuo, trumpai pasi'kalbė- 
(aš buvau užimtas), sutarė- 
susitikti po darbo valandų.

Sutartą valandą laukiu, lau
kiu, bet mano naujasis pažįsta
mas nepasirodo. Kitą dieną, 
prieš darbui baigiantis, tas pats 
jaunas darbininkas atveda pas 
mane kitą „svečią“, bet jau po
licininką ! Policininkas be jo
kios įžangos pradėjo mane 
kvosti, kas buivo tas asmuo, 
kuris vakar pas mane lankėsi, 
nuo kada jį pažįstu, kokiais rei 
kalais jis buvo užėjęs ir tt. . .

Papasakojau, kaip buvo, kad

atidarymui
Tai tokiu būdu į KLTS, tai buvo paminėta gry 

o na tiesa. Minėjimas buvo ruoš 
tas Wellando ir apylinkės lie
tuviams, prisiminti tą baisią pa 
dėtį, kuri ištiko Lietuvą 1941 
metų birželį, bet ne Wellando 
ALOK-to garbei.

K. Žukauskas.
Red. pastaba: Čia suminėta-

sis wellandiškių „susikapoji- 
mas“ yra „didelis triukšmas 
dėl mažo reikalo“. Nuošaliai 
nuo šio vvellandiškių ginčo sto 
vint, reikalas taip atrodo: Bai
siojo birželio minėjimas yra vi
sų lietuvių, nežiūrint partijų ar 
nepartijų, reikalas, todėl vi
siems drauge reikėtų ir ruošti. 
Visų bendrinei

0'

VIKTUTĖ BUGAILIŠKA1TĖ
1280 King E., Hamilton, Ont.

AYRAINS BEAUTY SALON
DARO PUSMETINES IR ĮVAIRIAS TRUMPA
LAIKES ŠUKUOSENAS, DAŽO IR KERPA RIAU
KUS. KIEKVIENAS DARBAS YRA GARANTUO
JAMAS. TELEFONAS: 4—3566.

-Įt—.---- te-.----- ...  --------- , Kr—~ ■. 3Ęr   ------------------įf  
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VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
RŪBŲ SI U VĖJAS

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

ED. KONDRATAS. |
1113 A Dundas St. W. (netoli Ossington). Toronto. ® Siuntinys Nr. 7 

Tel. LL 9626. ;

kokia nelaimė jam atsiti- 
Tad visai nuoširdžiai kiau 
policininko, kas atsitiko? 
man nepasakė, o ištaręs

tokiam subjektui tokį ir tokį 
staliuką, priklausantį tokiai ir 
tokiai darbovietei. Jo taip pat 
teirautasi apie pažintį, santy
kius ir reikalus su manim. Tai 
ir suprantama, kodėl ir jis ven

Visa tai sužinojau tik po ii- kalbingo advokato lydimas, ir 
go laiko iš jo paties, jau grįžu
sio iš teismo, kur jis buvęs iš
teisintas, o kaltintojas, tas va
gišius, nuteistas dviem metasi 
kalėjimo už vogimą ir nekalto 
žmogaus skudimą. Bet, pareis 
kė vis dar susirūpinęs A. D., 
esąs tas vagišius turėjęs advo
katą ir teismui pareiškęs, kad vokatu jau yra visai tikri per- 
apeliuos į aukštesnį teismą. Ir 
tikrai taip ir įvyko. Už poros 
mėnesių mano naujasis drau
gas, su kuriuo taip keistomis 
aplinkybėmis prasidėjusi pa
žintis, pagaliau virto draugys
te, gauna kvietimą (summons) 
į Dauphino apygardos teisiną!

Laimė, kad tai buvo jis, kad 
tam vagišiui neatėjo mintis vie 
toje jo apkaltinti mane. . . A. 
D. jau gyveno ir dirbo toje vie 
toje ketveris metus, buvo gan 
populiarus anglų tarpe, kaip 
figūrinis čiuožėjas, žymus plati 
kėjas, šokėjas ir be to giedojo 
vietos anglų katalikų bažny
čios chore, tai už jį liudijo ir 
jo galingos firmos vadovybė, 
ir vietos klebonas, kurs savo no 
ru su juo net į Dauphin važia-

O kas būtų buvę, jei aš 
būčiau to niekšo įskųstas? Nau 
jai atvykęs, niekam nežinomas, 
vos mėnuo kaip čia dirbąs! Ne 
abejoju, kad teisybė, nežiūrint, 
kaip suktai aptrempiama, vis 
tik būtų laimėjusi, bet man bū
tų buvę daug karčių dienų, įio 
dyti, kad svetimų daiktų pre
kyba nesiverčiu.

Vagišius į apygardos teis-

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

D r. DORA GORDON 
Dantų gydytoja 
Kalba lietuviškai

Tel.: WAlnut 9773 4914 Decairie Blvd., Montrel.

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 | Reikalaukite pilno siunt. sąrašo.
A. 10 sv. cukr.—$ 2.60|„----- ;—;—;-------- - —
B. 20 sv. cukr.—$ 4.70 5 sv‘ °altų. kv7

--------------- !3 sv. gr. kiaul. taukų
1 sv. šokolado

A. 10 sv.kv. miltų $2.50 i sv kavos
B. 20 sv.kv. miltų $3.90
E. 9 sv. kiaul. t. $ 5.25
Siunt. Nr. 11—$6750“
5 sv. cukraus

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

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

sv. marmelado
1 sv. deg. kavos
2

Pilnas 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 

sv. cukraus 
sv. šokolado

3
1

LIETUVIS
LIŪDESIO VALANDOJ

pradžioje mano draugą stačiai 
pradėję prie sienos remti.

Teisėjas pradžioje leidęs tam 
vagišiui ir jo advokatui išsa
kyti savo ir kamantinėti mano 
draugą, ir kai jau viskas atro
dę, jog A. D. bus apkaitintas 
ir kad kaltintojas su savo ad-

gale, teisėjas pakilojęs storo
ką sąsiuvinį ir paklausęs, ar 
kaltintojas pažįsta tokį ir tokį 
šoferį? Žinoma, ne. Pasnodo, 
teisėjo byloje buvo pareiškimas 
šoferio, kurs tam vagišiui at
vežęs į jo kambarį jo vogtą 
staliuką ir, kad už tai gavęs 5 
dolerius ir kad jo kambaryje 
dar išgėrę ir tt. Tuomet teisė 
jas pavartęs storą bylą, pak.lau 
sęs, kelis kartus kaltintojas yra 
buvęs kalėjime ir už ką? Taip 
pat, bet jau sumišęs, ne. Tre
čias klausimas, teisėjas klausia, 
kuri pavardė yra tikroji, nes, 
sako, kaltintojas turi tris pa-, 
vardes? Paskutinis klausimas: 
„Ar prisipažįsti pavogęs tą 
staliuką,- arba aš tave pasiųsiu 
eilei metų į kalėjimą už vagys 
tę, melagingą parodymą ir ne
kalto žmogaus įskundimą“.

„Aš. . . pavogiau“, atsakė iki 
šiol jau buvęs tikras laimėjęs 
bylą, vagišius. „Trys pavardės, 
trys metai kalėjimo“, buvo tei 
sėjo paskutinis žodis su pridū- 
rimu, kad po to mes vėl pa
matysime, ar tai pagelbėjo.

Jone LADYGOS į 
baldų I

studijoje į
„A.RTIS“

priimami užsakymai ir pa- \ 
taisymai sofų, fotelių 1 
(chesterfields). „St. Lo- ; 
uis Textiles“ medžiagų ir 
baldų atstovybė fabriko į 

kainomis. y
Biuras St. Denis 1251, J 
(prie St. Cathenire). Spė ji 
cial.ai lietuviams šešta- j 

dieniais iki pietų. »

LAIKRODININKAS

391 ST. CATHARINE S T. W. MONTREAL.

CAPITOL FURNITURE CO.,
Penki aukštai baldų PHILIPS ir kt. firmų radio apara
tų ir elektrinių reikmenų. Visi kiti jūsų namų reikmenys 
Lengvos mokėjimo sąlygos — žemiausios kainos.
Mūsų prekybos vedėjas Mr. J. J. RUSSELL kalba 

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

J LIETUVIŠKA SKRYBĖLAIČIŲ KRAUTUVĖ

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

Ranko darbo skrybėlaitės ir pertaisymai. 
Vestuviniai šydai.

Sav. BRONĖ ir ALEKSANDRA STANKEVIČIŪTĖS
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LIETUVIŠKA

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

2379 Rosemount Blvd., Montreal.

KREIPKITĖS PAS ŽUKAS ANTANAS
Tel. TR 4321

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

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 
nūdienius) galima susisiekti telefonu: OR 8081.

1434 Rolland Ave., Verdun.
Kreiptis vakarais po 6,30 vai.

| BELLAZZ! - LAMY, INC
7679 George St.,9

y

g

TR 5151 6 ’ Ville Lasalle. H
Įvairi medžio statybinė medžiaga. Durys, langų rėmai, g 

- • ’ k/Insuliacija, Ten - Test, Masonite, statybinis popiens. |
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Dr. Roman Pniewski
Daugelį metų praktikavęs didelėse ligoninėse ir 

klinikose Europoje ir Amerikoje.

VIDAUS LIGŲ, AKUŠERIJOS IR VENERINIŲ 
LIGŲ SPECIALISTAS.

g 3537 PARK AVE. Montreal. Tel. HA
g Valandos: Nuo 3 iki 9 vai. po pietų.
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Veda sktn. inž. J. Bulota.
BENDRA KANADOS SKAUTŲ STOVYKLA 

(tęsinys)
vai nelemtų metelių vėl sėdė
jome kartu prie laužo tolimoje 
Kanadoje, beniūniuodami tą pa 
čią iš Drumso dainelę. . .

Iš diskusijų gal būtų galima 
paminėti kaipo išvdaos lai, 
kad reiktų ateityje vengti jas 
vesti be aiškios programos, o 
diskutantams prisiminti laiko 
stoką ir nekalbėti be reikalo ir 
leidžiantis į detales. Pirmoje 
eilėje, mes būdami lietuviais 
(taigi mėgėjai ginčytis) turi
me neužmiršti, kad esame 
tai turi gražias uniformas ir 
gudrūs, kad tas laikas mums 
duotų naudos, o sekant papro
čius, kad skautas yra darbš
tus, taigi mažakalbis. Čia irgi

be- 
kū

(UI)
Nuveikti darbai.

Nekalbant, kad skautai 
stovyklaudami atsinaujino
nu ir siela, pagyvenant tikru 
skauto-žvalgo-keliautojo gyve
nimu, papildant žinių bei pa
tyrimo krovinį, bet kartu atli
ko organizavimosi, susiartini
mo bei lietuvybės išlaikymo il
gą pamoką. Pirmomis stovyk
los valandomis įvyko pirmas su 
sipažinimo vadų posėdis. Po 
trumpų diskusijų ir vienbal
siai išrinktas naujas Kanados 
Rajono skautų vadeiva 
kautininkas J. Vilimas, gi 
vadeiva sktn. Paulionis 
žiai apibūdino nuveiktus 
bus bei suminėjo gaires 
čiai, linkėdamas bei neabejoda išsiryškino keli mėgėjai kalba
mas pasisekimu.

Po pirmo uždaro gražaus 
laužo įvyko vadų, vyčių ir 
skautin. diskusinis posėdis, da
lyvaujant vyr. ksaut., užsitę
sęs iki vidurnakčio. Būtų ne 
įmanoma nei patį laužą, nei tą 
posėdį čia visumoje aprašyti, 
bei iškelti jo nors įdomiausius 
momentus. Pasitenkinsime 
nors tuo, kad jis buvo labai sa 
■vas, artimas, dvelkė paprastu
mu ir broliškumu, aš gi manau 
kad kaip man,taip ir visiems da 
lyviams priminė Lietuvos ty
liuosius vakarus, gi patį Kau
no Napoleono kalną (kur skau
tai darydavo iškilas) primenąs 
kalnelis nešė mūsų mintis į to 
limąjų tėvynę. Stebuklingai, 
paprastai ir švelniai aidėjo- 
„Lietuva brangi — mano tė
vynė“! Mane dar jaudino ir 
tai, kad aš vėl sėdėjau šalia 
tik vieno iŠ senų brolių po 18 
metų pertraukos. Tai buvo pa 
skutinį kartą 1934 Drumso sa 
loję Suomijoje, kai mes ketu
riese reprezentavome Lietu
vos skautus Suomijos švedų 
džemborėje. Nejučiomis dabar 
aš lyg įžiūrėjau laužo dūmuo
se išvargusį su badu ir ligomis 
bekovojantį skautn. Kasta- 
nauską, dar 1941 m. bolševikų 
išvežtą į Sibirą, o bekylančiam 
ugnies ir dūmų sūkurėly vėl 
pamačiau A. A. sktn. Įeitu. 
Juozą Naviką, taip pat bolše
vikų nužudytą. Tik V. S. Ste
pas Kairys ir aš po tiek Lietu-

skautai, kurių ačiū Dievui jau 
rykiuojasi trečias tūkstantis po 
svetimu dangum, turi ir gali 
me tik išlaikyti, bet ir praplėsti 
savo spaudą.

Kiekvienas skautukas ar šio 
kiu ar kitokiu būdu lengvai ga
li susitaupyti 3 dol. „Skautų 
Aidui“, kitaip neverta, kad jis 
ir skautu vadintųsi. Tuntas čia 
gali padėti jam tai dalimis at
siteisti.

Iš kitos pusės skautai turi 
draugų ir bent vienam iš jų iš- 
kombinuoja „Skautų Aidą“ — 
argi tai nebus obalsiui— Tevy 
nei!

Pagaliau ir tėvai šią menką 
duoklę turi pagelbėti tuos, ku
rie atiduada daug, kad jų vai
kelį vestų tiesiu keliu. Mums 
visiems būtų labai didelė gė
da, jei mes patys besiplėšdami 
neįstengtume ir mūsų „Skau
tų Aido,, vesti kartu tuo pačiu 
keliu.

MŪSTJWPORTAS
Pirmąją Olimpiadą surengti 

buvo pavesta Graikijai. 1896 
m. birželio 6 d. prie 50.000 žiū 
rovų pirmoji Olimpiada buvo 
atidaryta. Beveik visose var
žybose, o jų buvo labai daug, 
pirmąją vietą laimėjo amenkie 
čių sportininkai ir tik Marato
no bėgimas, kuris buvo pra
vestas visiems žinomu istori-

Fas- 
buv.

dar- 
atei-

ti ir tik dėka „senų vilkų“ jie 
„biskį“ pakeitė ir sumažino 
plokštelių skaičių. Viskas su
kosi gal apie tai, kad jūrų skau 
tai turi gražias unifofrmas ir 
būk norį sudaryti sau atskirą 
jūr-skautišką pasaulį ir tt. Iš
siaiškinta, kad jūrų skautas 
yra pirmiausia „paprastas“ 
skautas su visais jo privalu
mais, tik su priedine jūrininko 
specialybe. Kitaip manančius 
reikėtų, arba juos atvesti ant 
teisingo kelio, arba padaryti 
„operaciją7* — juos išbraukti 
iš skautybės.

Trumpam, aiškiam ir su 
tikslu užbaigiamam žodyje, vi 
są laiką atydžiai tesekęs disku 
sijas, vyr. skautn. nušvietė 
skautiškos spaudos padėtį ir 
kreipėsi į skautus bei ypatin
gai tuntininkus ragindamas 
daugiau susidomėti šia spauda 
ir ją remti taip, kad ji nesu
stotų. Buvo nejauku išgirsti, 
kad maždaug tik kas 3 čias 
skautas tėra užspirenumeravęs 
„Skautų Aidą“. Man tiesiog at 
rodė toks pat vaizdas, kaip kad 
kariuomenė, kurioje tik kas 3- 
čias kareivis turi šiokį tokį pa
sišventėlių vadų sugraibytą 
ginklą. Neabejotina yra vyr. 
sktn. išvada, kad jeigu tunti- 
ninkai nesiims žygių ir nepa- 
rems tos naštos, bei jų skautai 
nesidomės „Skautų Aidu“ — 
tai lai tada jie ir imasi atsako
mybę bei pasidaro atatinkamas 
išvadas. Aišku, kad tik visi

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

Jonas Žmuidzinas
Paryžiaus universiteto dipl. teisininkas: 

3420 Drummond, Montreal,P.Q.,Canada. Tel.: PL 6580
1

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS

V
Funeral Director

NELAIMIŲ ATVEJU vlSADA PASIRUOBES PADĖTI

2102 FULLUM ST. AMherst 0<94

Duodame ir kreditan

baigmę. Visa tai reikia pama
tyti ir pergyventi.

Fotografijos ir bėgimų lai
ko pasekmės pasako tik pusę 
istorijos, kartais - dramos.

Deja, neturime čia pilnom is 
torijom pakankamai vietos, to
dėl skaitytojai turės pasiten
kinti tik laiko pasekmėmis. Vi
sose paduotose pasekmėse spe 
cialiai išleidau 1948 m. rezul
tatus, kad skaitytojai patys su 
rastų juos ir palygintų su anks 
tyvesniais rezulatatis.

100 metrų:
Pasaulio rekordas — 10,2 

sek. — J. C. Owens, H. Da
vis, N. H. Ewel (visi JAV) 
L. LaBeach (Panama) ir E. 
McD. Bailey (D. Br.).

Olimpinis rekordas — 10,3 
sek. J. C. Owens (JAV).

200 metrų:
P. r. 20,2 sek. — M. Patton 

(JAV). O. r. 20,7 sek. — J 
Owens ((JAV).

400 metrų:
P. r. 45,8 sek. — V. Rhoden 

(Jamaika). O. r. 42,2 sek. — 
W. Carr (JAV) ir A. Vint (Ja 
imaika).

800 metrų:
P. r. — 1 min. 46,6 sek. — 

R. Harbing (Vokietija). O. r.
— 1 min. 49,2 sek. — M. 
Whitfirld (JAV).

1500 metrų:
Pas. rėk. — 3 min. 43 sek.

— L. Strand (Švedija).
Olimp. rėk. — 3 min. 47,8 

sek. — J. Lovelock (N. Zelan 
dija).

Rašo V. Steponavičius. 
1952 M. OLIMPIADA

Olimpiniai žaidimai būdavo 
pravedami senovės Graikijoje 
ir turima apie juos gana tikslių 
žinių, nuo 7 76 m. prieš Kris
tų. Jie tęsėsi apie 1200 metų 
iki vadinamojo „Juodojo Am
žiaus“ (400 m. po Kristaus gi
mimo). Nuo to laiko praėjo 
beveik 1500 metų, kol Olimpi
niai žaidimai buvo atgaivinti
dėka nenuilstamo darbo ir en- niu Maratono keliu, buvo lai- 
tuziazmo, parodyto prancūzų 
barono 
Jis 1893 
žurnalą 
kuriame 
tininkus, 
nius atlyginimus ir pradėjo pi o 
paguoti mintį apie tarptautini organizuota ir bet kokie olim- 
atletikos kongresą. Jo dėka pinių rezultatų palyginimai 

yra pradedami šia Olimpiada. 
1904 metų žaidimai buvo 

pravesti St. Lois, Amerikoje. 
Viena blogybė buvo, kad tai 
buvo per toli nuo Europos ir 
daugelis kraštų nepasiuntė sa 
vo sportininkų. Visi lamiėji- 
mai, išskyrus vieną, buvo ame
rikiečių.

1908 m. Olimpiada pravesta 
Londone, Wihite City stadio
ne. Įdomu pažymėti, jog nors 
iki to laiko anglai labai mažai 
tekreipė dėmesio į Olimpiadas 
ir į kai kurias nebuvo pasiun
tę nė vieno sportininko, ši 
Olimpiada buvo pravesta labai 
puikiai ir pirmą kartą į progra 
mą buvo įtrauktas boksas, gini 
nastika, ledo rutulys, čiuoži
mas, imtynės, tenisas. Pats 
Karalius Edvardas VII atida
rė šias žaidynes.

1912 m. Žaidynes surengti 
pasiėmė švedai ir atliko tai 
ypatingai pasigėrėtinai, ne tik 
organaziciniu, bet ir laimėji
mų atžvilgiu. Nuo šios Olim
piados datos Skandinavijos ir 
Suomijos atletai, kurie iki tol 
nebuvo pasireiškę, pradėjo įei
ti į sportinį pasualį ir kurį lai
ką jame dominuoti. Šios žai
dynės buvo baigtos įvairiausio 
mis iškilmėmis, kurių centre 
buvo bendri pietūs, kada 3000 
sportininkų susėdę Stockhol- 
mo stadione prie žolynų pa
darytų stalų pietavo ir jiems 
koncertavo 4000 daininkų cho
ras.

1916 m. Olimpiada turėjo 
įvykti Berlyne, bet 1914 m. 
prasidėjęs karas sutrukdė.

1930 m. Olimpiada buvo 
Berlyne.

Nežinau, ar yra pasaulyje 
mechaninių žaidimų, kurie su
teiktų mums didesnio džiaugs 
mo, susijaudinimo, įsitempi
mo, užsimiršimo, kaip stebint 
bėgikus, užimant startavimo 
pozicijas ir laukiant starto 
ženklo, kaip stebint 5000 met 
rų bėgikus, artėjant prie tina 
lo ir matant, kaip vienas jų pra 
siveržia į priekį ar sutinkant 
triukšmingu riksmu lydintį min. 11,4 sek.; 1936 m. L Sal- 
Maratono bėgiką ir stebint jį minen (Suomija) 30 min. 15,4 
nubėgusį 42 km vos pasiekiant sek.
už kelių šimtų metrų esančią Nukelta į 9 puslapį.

J BOURBONNAIS REFRIGERATION SERVICE j
| 273 — 1 Ave., Ville Lasalle. £

Tel. TR 8351. 1
ffl Šaldytuvų ir įvairių elektrinių motorų taisymas.!
?Sa**£ž«*A**A*****S*******4*4S*****S«t«***4****S

Pierre de Coubertin, 
m. įsteigė mėnesinį 
„Sporto Apžvalga“, 
labai užsipuolė spor- 

gaunančius pmigi-

mėtas graiko S. Loues, kurio 
laikas buvo 2 vai. 55 min. 20 
sek.

Antroji Olimpiada įvyko 
Bois de Boulogne Paryžiuje, 
1900 m. liepos mėn. Šioji Olim 
piada buvo žymiai geriau su

Jo dėka pinių 
Vieną popietį gražaus gau- buvo išsiuntinėti pakvietimai 

būrio viršūnėj sudarė savo po
sėdį ir efektingiausias vienetas: 
tai visi trys tuntininkai (Mont 
real, Toronto ir Hamilton) 
naujasai vadeiva ir būsimas K. ;
R. Brolijos ir Seserijos vadei
va. Nutarta tarp kitko, sekan 
čią 1953 m. vasarą padaryti 
rajonines tuntų, kiek galima vi 
sus skautus apimančias stovyk 
las, išdirbant iš anksto aiškias 
tam programas ir tt. Tokiu 
būdu pasiruošti bendrai 1954 
m. Kanados Lietuvių Skautų 
džemborei, gi iš jos išryškinant 
kiek galima stipresnį vienetą į 
Pasaulinę 1955 m. Džemborę 
(greičaiusia Australijoj). Ap
tarta ir bendras Kanados va
dų stovyklos reikalingumas. 
Visam tam ruoštis jau nuo da
bar, neužmirštant ir apie nuo 
savos stovyklavietės įsigyti 
reikalingumą. Pagalaiu, arčiau 
susipažinti tarp savęs šioje va
dų penkiukėje nuo kurios, ži
noma, daug priklausys ir Ka
nados skautų ateitis .

Čia neįmanoma išvardinti vi 
sų vienetų veiklos, bendras 
įspūdis buvo malonus, bema
tant skautukus posėdžiaujant, 
laikant egzaminus, betriūsiant 
virtuvėje ir tt. Kiekvienas kai 
nelis, gauburys, slėnys vis bu
vo užimtas kuriuo nors viene
tu ir atrodė, virte virė darbu. 
Mane specialiai suįdomino vii 
kiukų statomas per upelį ties 
jų palapine „tiltas“, tuo lab- 
jau, kad jie visiškai imitavo 
vyr. skautus. Baigiant apie 
veiklą, tenka pasakyti viena: 
čia buvo Lietuvos Kampelis— 
darbš'čių lietuvių skautų sto
vykla! J. B.

TAUTINĖ VISOS KANA
DOS SKAUČIŲ STOVYKLA

Nuo liepos 14 d. iki 25 d. 
prie prie Kanados sostinės Ot 
taws įvyko visos Kanados mer 
gaičių skaučių stovykla. Vy
riausia skaučių vadovė Kana
doje p. Wiskart planavo ją ir 
ruošė laike dvejų metų.

Iš Quebecko provincijos da

įvairių valstybių .atletikos va
dovybėms ir tais pačiais metais 
Paryžiaus universiteto rūmuo 
se įvyko šis suvažiavimas.

keletas skaučių ir 
Bermundų ir Cura-

12 visos skautės iš

be to dar keletas skaučių iš 
viena lietuvaitė. Kadangi sto
vyklos išlaikymas vienai mer
gaitei kainavo 65 dol., todėl 
tik vieną lietuvę skautę buvo 
galima siųsti. Iš viso stovyk
loje dalyvavo 1200 mergaičių 
iš visų Kanados provincijų, o 
be to dar 
Amerikos, 
so.

Liepos
Quebeco provincijos suvažia
vo į Aylmir vienuolyną (kele
tą mylių nuo Ottawosj, kur 
pasiruošė tai didelei stovyklai. 
Liepos 15 d. įvyko iškilmingas 
stovyklos atidarymas. Stovyk 
lą atidarė Kanados min. pirm. 
Louis St. Laurens, maloniai ir 
svariu žodžiu pasveikinęs ir pa 
Inikėjęs tęsti toliau mūsų pra 
dėtą darbą.

Quebeco provincijos skautės 
katalikės eidavom į bažnyčią 
kiekvieną rytą. Sugrįžus iš baž 
nyčios, būdavo vėliavos pa
kėlimas, paskui pusryčiai, skau 
tiški užsiėmiai, pietūs, poilsis, 
pasiruošimai laužui, vėliavos 
nuleidimas, laužas ir poilsis.

Iš Anglijos buvo specialiai 
atvažiavus muzikė — Miss 
Chater, kuri skautes mokino 
dainuoti ir pravesdavo dainas 
laužo metu. Skautiškos dai
nos, mano nuomone, daug g ra 
žesnės prancūzų negu angių.

Buvo keli iškilmingesni lau
žai, kurių metu kiekviena pro
vinciją turėjo pasirodyti savo 
būdingiausiais šokiais ir daina.

Stovyklos metu buvo pada
rytos dvi ekskursijos į Otta- 
wą. Aplankyti Parlamento rū
mai, kurie padarė be galo dide 
lį įspūdį mums visoms, kele
tas muziejų ir archyvas.

Po dviejų gražių savaičių vi 
sos skautės pradėjo skirstytis 
į visus Kanados kampus.

5000 metrų:
Pasaulio rėk. — 13 min. 

58,2 sek. — S. Hagg (Švedi
ja).

Olimp. rėk. —• 14 min. 17,6 
sek. — G. Reiff ~

Nesivaržyta iki 1912 metų.
1912 m. H.

(Belgija).

Kolehmainen 
(Suomija) 14 min. 36,6 sek.; 
1920 m. J. Guillernont (Pran
cūzija) 14 min. 55,6 sek., 1924 
m. P. Nurmi (Suomija) 14 m.
31.2 sek.; 1923 m. W. Ritola 
(Suomija) 14 min. 38 sek.; 
1932 m. L. Lehtinen (Suomi
ja) 14 min. 30 sek.; 1936 m. G. 
Hockert (Suomija) 14 min.
22.2 sek.

10.000 metrų:
Pasauk rėk. — 29 min. 2,6 

sek. — E. Zatopek 
vakija).

Olimp. rėk. — 29 
sek. ■— E. Zatopek 
vakija).

Nesivaržyta iki 1912 metų
1912 m. H. Kolehmainen 

(Suomija) 31 min. 20,8 sek.; 
1920 m. P. Nurmi (Suomija) 
31 min. 45,3 sek.; 1924 m.’ W. 
Ritola (Suomija) 30 min. 23,2 
sek.; 1928 m. P. Nurmi (Suo
mija) 30 min. 18,8 sek.; 1932 
m. J. Kūsocinski (Lenkija) 30

(Čekoslo-

min. 59,6 
(Čekoslo-

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

78 SAVAITĖS IŠSIMOKĖJIMUI 
be nuošimčių

Plačiai išgarsinti laikrodžiai

■ CYMA B LONGINES
■ BULOVĄ H OMEGA

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

EKSPERTŲ GARANTUOTAS 
LAIKRODŽIŲ TAISYMAS 

----- ------------—■»«' ■.

J. GRAŽYS
SIUVU NAUJUS IR 

TAISAU SENUS 
KAILINIUS PALTUS. 
DUODU GERA 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.

Visą rūšių maisto produktai ir įvairios mėsos bei 
mėsos gaminiai.

Gaminame šviežias ir rūkyta* liehmšknu dešras
Taip pat prieinama kaina patarnauju so”). ■

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.

3664 St. Famille St.
Tel. HA 6708 Montreal,Que.TEL. FA 0209

DOMAS BUČINSKAS
GENERALINIS APDRAUDEJAS

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

Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien:

Nuo 9 ryto iki 7 vak.
Tel. Fa 6844

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

(buvusi Juozo Paplausko)
SAV. JUOZAS LAURINAITIS.

GENERALINIS STATYBOS KONTRAKTORIUS

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

GARANTUOTAS DARBAS.
259 — 3 Ave, Vilk Lasalle, TR 4588.
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Linksma Gegužine Hamiltone
Rugpjūčio Im. 10 d., sekmadienį, prie Medad ežero, pp. Narušių ūky. 

Gera MUZIKA, turtingas E UFETAS ir įdomi PROGRAMA.
MĖGĖJAMS: vandens sporto — daug laivelių, jojikams — arklių.

Laukiame daug svečių iš vi sos Kanados ir Amerikos.
Pelnas skiriamas „VASARIO 16-TOSIOS GIMNAZIJAI” Vokietijoje.

Važiuoti iš Hamiltono keliu'Nr. 5, pravažiavus Waterdown miestelį pro pirmą AB ben 
žino stotį, sukti į kairę (nuo Toronto — čia sukti į dešinę, toliau laikytis lietuviškų 

ženklų.
Liet. B-nės Valdyba, Hamiltone.

PADIDINIMO DARBAI
rų žmonių. Komitetas rūpinasi 
telkti lėšas ir svarsto visus su 
padidinimu surištus reikalus.

Bažnyčios praplėtimas atsi-

Maratono bėgimas:
(42 km 195 m)

— 2 vai. 20 m.

cm.

PRADĖTI BAŽNYČIOS
Hamiltono liet, parapija Įsi

kūrė 1948 m. pavasarį. Pirmo
se pamaldose dalyvavo vos 13 
žmonių, jų tarpe pp. Bugailiš- 
kiai, Treigiai ir dar keletas se eis apie 14-16.000 dol. Bet pa- 
nųjų lietuvių. O dabar ta pati rapijiečiai gana noriai ir gau- 
bažnyčia, kurioje su stačiais, šiai aukoja tam reikalui. Kun. 
telpa per 400 žmonių, pasidarė Dr. J. Tadarausikas per trum
pei maža, per ankšta. Sekma- pą laiką surinko apie 5000 dol., 
dieniais matyti viduje didelis kartu su pasižadėjusiais. Dar 
susigrūdimas ir daug žmonių bai jau pradėti, visi fonnalu- 
lauke, bei salėje po bažnyčia. . . mai sutvarkyti; dipl. inž. Kul-

Kadangi Hamiltono lietuvių pavičiauš projektas patvirtin- 
kolonija vis auga, didėja, daug tas. Praplėtus bažnyčią, joje 
atvykstant iš Anglijos lietu- galės tilpti apie 1000 žmonių, 
vių, tai kilo sumanymas dabar- Hamiltone dabartiniu metu 
tinę bažnyčią padidinti, prista priskaitoma apie 1300 —1500 
tant ir pailginant prie dabarti- lietuvių su senaisiais ir nese- 
nio pastato. Tam reiaklui pa- niai atvykusiais. Nuo paiapi- 
rapija yra išrinkusi iš 15 as- jos įkūrimo susituokė apie 150 
menų bažnyčios statymo komi žmonių ir pakrikštyta per 100 
tetą, į kurį įeina įvairių pažiū kūdikių. Alg. Girdvainis.

Pasaulio rėk.
42.2 sek. — J. Peters (D. Bri' 
tani ja.

Olimp. rėk. — 2 vai. 29 min.
19.2 sek. — K. Son (Japonija).

Aš praleisiu kai kuriuos ki
tus bėgimus, nes tai užimtų per 
daug vietos ir trumpai peibėg 
siu kitas varžybas. Norėdamas 
sutaupyti vietos, paduosiu tik 
pasaulio ir olimpinius rekor
dus.

cm.

cm.

cm

ctn

1 kl.

siųsti
Gim- 
Siun

Šuolis į aukštį:
Pasaulio rėk. — 2 m. 11

— L. Steers (JAV).
Olimpinis rėk. — 2 m. 3

— C. Johnson (JAV).

Šuolis į tolį:
Pasaulio rėk. — 8 m 13

— J. Owens (JAV).
Olimpinis rėk. — 8 min. 6 

cm. — 8 m. 6 cm. — J. Owens 
(JAV).

Šuolis su kartim:
Pasaulio rėk. — 4 m. 77 cm

— C. Wprmerdam (JAV).
Olimpinis rekordas — 4 m. 

35 cm — E. Meadows (JAV).

JAU 56 MOKINIAI GLOBOJAMI
Rėmėjų būrelių steigmioivajus vyksta toliau.

Vasario 16 Gimnazija džiau 
giasi galėdama vėl paskelbti 
naujų 7 rėmėjų būrelių sąra
šą ir išreikšti širdingą padėką 
viseims būrelių iniciatoriams 
ir nariams/ 56 mokiniams 
mokslas Vasario 16 Gimnazi
joje užtikrintas, ir gimnazijos 
materialinė padėtis žymiai pa
gerėjo. Tačiau sunkumų vis 
dar yra, nes daugelis mokinių 
dar neturi globėjų.

Štai nauji 
būreliai:

50- tas Rėmėjų Būrelis Chi
cago, c. o. Mrs. Ks. Pimpienė, 
2447 W. 45 Pl., Chicago 32, 
Ill., USA. Išlaiko I kl. mok. 
Gerhardą Baurą;

51- 2-tas Rėm. Būr. Wor
cester, c. o. Mr. Pr. Pauliuko- 
nis, 9 Aetna St., Worcester 4, 
Mass., USA., išlaiko VIII kl. 
mok. Liudą Venclovą ir III 
kl. mok. Rudolfą Brinkį;

53-as Am. Liet. Taut. S-gos
mokinių rėmėjų i Cleveland© Skyrius, c. o. Mr. 

Iz. Leimonas, 1605 East 79 St,

Cleveland 3, Ohio, USA., iš
laiko I kl. mok. Almą Lačytę;

54- tas Rėmėjų Būrelis Chi
cago, c. o. Mr. Alg. Markevi
čius, 3721 Butternut Street, 
East Chicago 16, Mich., USA., 
išlaiko II kl. mok. Brigitą Aš 
mytę;

55- 56-tas Rėmėjų Būreliai 
Detroit c. o. Mr. Petras Vadei 
ka, 1948-35th St., Detroit 16, 
Mich. USA., išlaiko II kl. mok. 
Algimantą Kleinaitį ir 
mok. Birutę Petkutę.

Rėmėjai pinigus galit 
per BALFą arba tiesiai 
nazijai — kaip patogiau,
čiant per BALFą, doleriai iš
keičiami į markes (DM) palan 
kesnėmis sąlygomis, tiktai il
giau trunka, kol tokiu keliu 
Gimnazija tuos pinigus gauna. 
Vienokiu ar kitokiu atveju 
gimnazijai pranešti, kada ir 
kaip pinigai išsiųsti. Siunčiant 
tiesiai Gimnazijai, patogiausia 
siųsti pašto perlaida 
order) šiuo adrsu:

„An das Litauische 
sium, (23) Diepholz 
platz, Block Nr. 7, Germany, 
Brit. Zoae“.

Teko sužinoti, kad kaikjirio- 
se pašto įstaigose, siunčiant 
Gimnazijai pinigus, reikalauja •— F. Gardien (JAV), 
nurodyti be įstaigos ir asmens 
vardą. Šiuo atveju nurodytina 
Gimnazijos Direktoriaus An
tano Giedraičio pavardė.

Dėkinga visiems rėmėjams
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija.

(money

Gymna-
- Flug-

Trišuolis:
Pasaulio rėk. — 16 m. 01 cm 

— A. Da Silva (Brazilija).
Olimpinis rėk. — 16 m. 00 

cm. — N. Tajima (Japonija).
Rutulio stūmimas: 

Pasaulio rėk. — 17 m 
cm — J. Fuchs (JAV).

Olimpinis rėk. — 17 m.
cm — W. Thompson (JAV).

Diskas:
Pasaulio rėk.— 56 m. 97 cm

1952 M. OLIMPIADA...
Atkelta iš 8 puslapio.

— K. Hein (Vokietija).
Jieties metimas:

Pasaulio rėk. — 78 m 70
— Y. Nikkanen (Suomija).

Olimpinis rėk. — 72 m 71 
cm — M. Jarvinen (Suomija).

Helsinkio Olimpiadė.
Liepos mėn. 20 d. prie 70, 

000 žiūrovų, Helsinkyje atida 
ryta pasaulinė sporto olimpia
dė, kuri jau pirmoje donoje 
pasižymėjo pasauliniais rekor
dais: 10.000 m bėgime, čekas’ 
Zatopek šį 
29 min. 17 
kova disko 
42 m ir tt.

Artimiausiuose ,,NL ‘ Nr. 
Nr. paduosime pilnas šios olim 
piadės pasekmes ir platesnius 
aprašymus.

Be to, tenka pažymėti, kad 
šioje olimpiadėje (be lietuvių 
krepšininkų ir boksininko Šo
ciko) dalyvauja ir buv. Lietu
vos meisteris vilnietis Lumaus 
kas, (repatrijavęs į Lenkiją), 
kuris rutulio stūmime, kvalifi
kacinėse varžybose, neatsiekė 
reikalingos „noetnos“ (nenu» 
stūmė net 13 m.!), kai tuo tar 
pu 1948 m. Londono olimpia
doje jis užėmė 5 vietą. Kbr.
VFB Stuttgart — Vokietijos 

futbolo meisteris.

nuotolį sukorė per 
sek., rusė Raiuaš- 

metime atsiekė 51,

brucken iš Saaro krašto, pasek 
me 3:2 (2:1). Rungtynes 
Lupdvigshafeno stadione ste
bėjo 84 tūkst. žiūrovų.

Įdomu, kad ir FIFA nebuvo 
priešinga Saaro krašto meiste
rio dalyvaviumui Vokietijos pir 
menybėse, kai tuo tarpu š. m. 
Helsinkio olimpiadėje, Saaro 
krašto sportininkai dalyvauja 
kaip atskira tauta. Kbr.

i — Wjimbledono (nęoficia- 
lios pasaulio pirmenybės ) lau 
ko teniso pirmenybes laimėjo 
24 metų australas Sedgman 
įveikęs baigmėje, tremtyje iy- 
,venanti čeką J. Drobny — 
4: ' 6:2, 6:3, 6:2.

— Garsiąjame „Tour de 
France“, po 11 etapų veda ita
las Coppi (Girro de Italia lai
mėtojas), prieš belgą Close ir 
italą Carrea. Garsieji šveica
rai — Kiubler ir Koblet šie
met nedalyvauja.

— Į pietų Vokietijos futbo
lo lyg?> vietoje iškritusių 
Schwaben Augsburg ir Neche 
rau komandų, įėjo BC Augs
burg ir Vlm 46.

PAJIESKOJIAI
— Petras Martišius ir įima 

Martišius prašomi atsiliepti. 
Žinantieji jų dabartinį adresą 
Kanadoje prašomi pranešti Jo 

ino Juškaičio Teisinės - Kalbi
nės Pagalbos Įstaigai, 907 Dun 
das St. West, Toronto, Ont. Iš

Vokietijos futbolo meisterio laidos bus padengtos. Reikalas 
vardą iškovojo VFB Stuttgart skubus ir pp. Martišiams labai 
komanda, įveikusi IFC Saar- svarbus.

>4

I SUSIVIEK/JIM AS
I LIETUVIŲ AMERIKOJE

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERIJA
| DIDŽIAUSIA IR TURTINGIAUSIA LIETUVIŲ 

FRATERNALĖ ORGANIZACIJA 
įkurta 1886 metais

TURTAS VIRŠIJA $ 2.430.359,00
1 Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir aKnados Mies- 
I tuose. Gyvybės apdrauda nariams nuo $ 100,00 iki 

$ 5.000,00. Nariais priirna'rni abiejų lyčjų lietuviai 
nuo gimimo dienos iki bO metų

Našiai 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 oiganizacijos 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.

X

95

12

Olimpinis rėk. — 52 m 78 
cm — A. Consolini (Italija).

Kūjo metimas.
Pasaulio rėk. — 59 m 88 cm

— I. Nemeth (Vengrija).
Olimpinis rėk. — 56 m. 49

DĖMESIO
Viliasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektrinių reikmenų taisyme. 
Prekyba ir pataisymai.

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

Lietuviška motery kirpykla
DARO ŠUKAVIMUS, PUSMETINIUS IR TRUMPA

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

2521 CENTRE St., Montreal. FItzroy 3292.

NELAIMĖJE NETEKSI VISKO
bet

$

0i

VICTORIA
CLEANERS 
žk DYERS Ct).r—1

EXPERT CLEANING & DYEING 
SERĮ/ICE FOR CLOTHES ARD 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS I

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
CITY-WI BE PICK-UP 

an» Delivery \ 
FUR AND GARMENT STORAGE

MONTREAL IS 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 namui
Už mūsų atliktą darbą 

garentuojame.
Dėl informacijų prašome 

telefonuoti: TR 1135, 
galima šaukti Lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Matulaitis,

J. Kriaučeliūnas,
A. Majauskas.

Allard Tr.1135

Alberto Norkeliūno
Agentūroje

MONTREAL ENTERPISES Reg’d

už $0.0/ $1.000.oo
.01 per dieną apdraudžia Jūsų visą turtą iki $ 1.000.

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

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

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.

LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

Rational Restaurant
LIETUVIŠKAS RESTORANAS. 

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

Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

! PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS į
J LIETUVIS LAIKRODININKAS

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

F «® 7582A, Rue Edouard, Ville Lasalle TR. 7412.

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

) DIDELIO PATYRIMO VALYMAS - TAISYMAS į 

|DE LUXE CLEANERS! 
) Paėmimas ir pristatymas dieną ir vakarais. •
j Sav. P. Rutkausko Tek: NE 5-0303; 143 — 8 Lachine. <

įDR:

priima
PP- ir

ALEKSAS VALADKAį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

"rrTiminiini ir aonTr
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Montrealio piknikai vyksta kas sekmadienis, prasideda 3 vai. popiet

MOKT^REAL
gimnazijos rėmėjai

LEGIONININKO LAIŠKAS IŠ MAROCO.
Prabėgo penkeri, prabėgs ir kaip visuomet turi būti, per- 

septyneri. Ir vėl prieš tave gu skuba per kambarius skaičiuo
ji baltas nekalto popieriaus la- damas, ar visi miega, ar viskas 
pas. Neramia širdimi, drebat?.- tvarkoj? Nekuok, Dieve, jei 
čia ranka daugelis iš mūsų vėl kuris prarado kelią stikliuko TINKAMAI REPREZEfs TUOKIMĖS KANADOS

sekantis sekmadieninis po
pietis bus, kaip ir kas sekma
dienis, gegužinių vietoje, ku
rioje jau bręsta gausybė obuo
lių.

KLB-LOKo POSĖDIS
Šį penktadienį, rugpjūčio 8 

d. 8 vai. vakaro „NL“ redakci
joje šaukiamas KLB-LOKo po 
sėdis, Krašto Tarybos susirin
kimui ir provizorinei dienot
varkei nustatyti.
SUSILAUKĖ PRIEAUGLIO

Jauna pp. Juodgudžių šei
ma praėjusį penktadienį susi
laukė prieauglio — gražaus sū 
naus. Visi sveiki, todėl ir la
bai laimingi.

GEGUŽINĖJE GAVO DAR
BO 4 VYRAI.

P. Markevičius, gyvenąs St. 
Lamberte (už Viktorijos til
to), praėjusio sekmadienio po
piečio metu, gegužinėje, pasiū
lė neturintiems darbo ketu
riems vyrams darbo prie sįaty 
bos, didelėje firmoje, kuri sta 
to fabrikus ir kitus didesnius 
pastatus. Pikniko metu atsi
rado reikalingi 4 vytai, su ku
riais p. Markevičius susitarė 
ir ’tie vyrai nuo pirmadienio 
jau stojo į darbą. Tokių pro
gų gegužinių metu ir dažniau 
pasitaiko.

IŠVYKSTA Į AMERIKĄ
Marija ir Jonas Leknickai 

(KLCT pirm.), rugpjūčio 8 d. 
išvyksta atostogų į JAV; ti- 

montrealiečių ir gausių svečių kiši būti Filadelfijoj, New Yor 
ir kitų Kanados vietų 

gana 
Ypač

Vasario 16-tos vardo giinna 
■zijos rėmėjas ir aktyvus talki
ninkas Jonas Juriutis, gyv. 
6622 Des Erables, Rosemount, 
Montreal, sudarė rėmėjų būre- 

- lį viso 22 asmenis. Šis būrelis 
gavo 46-tą nr. ir globoja Ireną 
Kačinskaitę, II-ros kl. moki
nę. Būrelį sudaro šie gerašir
džiai rėmėjai:

Jonas Jurgutis, 
Vytenis Jurgutis, 
Alekas Jurgutis, 
Jonas Gramauskas, 
Julius Stumbre, 
Vincas Jankevičius, 
R. Tatmajevo, 
Jonas Zabieliauskas, 
Bronius Bunys, 
Sofija Zemlickienė, 
Vladas Paulius, 
Birutė Vilčinskienė, 
Povilas Rutkauskas, 
Antanas Saladžius, 
Bronius Niedvaras, 
P. Gudžinskas, 
M. Milius, 
Dr. St. Daukša, 
E. Mackevičiūtė, 
Juozas Laimikis, 
Juozas Dapkus, 
Vytautas Valka.
Taip pat paskutinėmis

nomis įstojo nauji rėmėjai: dr. 
Henrikas Nagys, mok. Ališaus 
kas, Jonas Šulmistras, Vyt. Ge 
čas, Herbertas Katasanovas, 
Petras Adamonis, Saliamonas 
Kudžma, Vyt. Čėsna ir Vi. 
Kvietinskas.

PRAĖJUSIO SEKMADIE
NIO POPIETIS

die-

dugne ir nesuskubo į vakarinį 
patikrinimą.. . Restorane vis
kas susimaišo į vieną — kal
bos, dainos, ginčai, odisejiški 
išgyvenimai, kai visi gerokai 
įkaista. Tebūnie už tuos dve
jus pridėtus. Gal jie bus ge
resni ir atneš ką nors naujo.

Puskarininkis, kiekvienas iš 
mūsų stikliukai tuštėja ir vėl mūsų svajoja. Tyliai slepiam 
pilnėja, 
kažin kur baigsim. . . Kur tik 
pasisuksi, visur karšta. Ir „are 
mettre“ kaip prancūziškai sa
koma, po kitą raudonąjį gaivi
nantį skystymėįj, kurio pagal
ba viskas pradingsta lyg dū
muose.
keturi ir penki, devyni. .. rie tirštai pakibę, laikrodžio 
Taip slenka metai, mano bran- rodyklė artėja prie tos išganyn 
gieji, po Afrikos dangumi. gos valandos. Beliekam tik mes

Sugrįžtam truputį atgal dėl < P<> vieną už tuos dvejus. Pa 
to žodžio karšta. Tiesa, Afri
kos saulutė nepasigaili. Pra- 
kaitavom mes, lai dabar pra
kaituoja naujokėliai — „ble- 
ue“. Ir mes, per tuos penkius, 
septynius, gal kuriam „laimė“ 
nusišypsos iki penkiolikos, ne 
mažai kas iš mūsų (beveik vi
si) aplaistė savo sūriu prakai 
tu tuos akmenis, smėlį. . .

.Manau dar karščiau eiti va
karais, laukiant vakarinės pa- naktį! 
laimos, kada koks vyresnis, Leg. Benetas Vytautas.

prideda dar dvejus. Buss devy- 
neri. Ir kodėl atsisakyti?... 
neri, dveji ar daugiau. . . 
svarbu.

Didelė pulko krautuvė 
sigrūdus. Susitinkam su 
nu, Pranu, tarp mūsų įsimaišo 
mūsų kaimynas rusas. Taigi, 
išmesim už dvejus. Pamažu

Vie
ne

pri-
Jo-

Kiekvienas galvoja • mūsų širdyse pavydumą, 
rai dar dvejus, gal ir aš 
siu išdidžiai praeiti pro' 
su žibančiu 

Pamažu 
nuotykius 
greit bėga.

T iš
galė
ki tus

laipsniu, 
gurkšnojant, 
pasakojant laikas 
Pamažu tuštėja ii 

Tas pats du ir du bus pulko krautuvė pro dūmus, ku 
ir penki, devyni. .. rie tirštai pakibę,

savo

mažu stumiamės pro duris ir 
tiesiai už keliasdešimt metrų, 
tik nevisuomet. Kažkas sun
kus, lyg uola, slegia, nors tai
kom tiesiai prakirsti mums ge
rai žinomą kelią, bet žiūrėk, 
tai į kairę ar dešinę.

Ką tik suspėjom apsitempti 
antklode. . . tylos, ramiai patik 
rinimas. Akį primerkęs kažką 
taikau, galva sunki. . . Labą-

TAUTINĖJE PARODOJE |
Lietuviai šiemet vėl daly- tautiečių skaičius galėtų pama 

vaus Kanados Tautinėje paro tyti ir pasidžiaugti visų taip 
doje, kuri bus atidaryta rug- mėgstamų melodijų linksma 
pjūčio mėn. 22 d. 1949 ir 1950 operete., 
metais lietuviai šioje parodoje 
dalyvavo ir gerai užsirekomen DĖL RADIO VALANDĖLIŲ 
davo.

Šiemetinėje parodoje lietu
viams vieta yra gauta Upper 
West Annex Colliseum (Wo
men Division) patalpose, ku
rias parūpino Toronto LOK- 
as p. Mankuvienei tarpinin
kaujant. Kad tinkamai šioje 
parodoje parodytų lietuvių tau 
tinį meną, Toronto ALOKas 
.yra sudaręs specialų Komite
tą, į kurį įeina daugelio organi 
zacijų atstovai. Patiess lietu
vių skyriaus įruošimo darbą 
apsiėmė Toronte gyveną lie
tuviai dailininkai.

Pagridinius eksponatus šiai 
parodai sudarys dail. Tamošai
čių rinkiniai ir kūryba, kurie 
maloniai sutiko joje dalyvauti. 
Tačiau Parodai Rengti Komite 
tas prašo visuomenės būdingų 
lietuvių tautodailės ekspona
tų, kaip: gintaro dirbinių, lie
tuviškų pašto ženklų, liet, 
netų bei banknotų, medžio 
keramikos dirbinių ir kit.
formacijų iš dailės srities gali
ma gauti pas Toronte gyv. dai
lininkus: dail. Bakis — ME 
7428, dail. Dociai — KE 9222 
ir dail. Valius — LY 3040. Ne 
Toronto gyvenantieji informs 
cijų gali gauti laiškais pas To
ronto LOKo Pirmininką.

Vienas asmuo turi lietuvių 
kalba radijaus valandėlę. Jis 
ją nuomoja ar nemokamai gan 
na, to niekas nežino. Ją veda 
su pelnu ar nuostoliu, apyskai
tos niekam nepatiekia. Tokiu 
būdu, ta valandėlė yra grynai 
jo pačio biznis ir jis negali va
dinti savo biznio „Lietuvių 
radijo valandėle“. Bet naudo
damas tą vardą, jis rengia ge
gužinę. LOK neturi jokio ry
šio su šia valandėle. Už visus 
organizacijų ir už LOKo skel
bimus yra apmokama, ir nema 
žai. Žinoma, gegužines gal' 
rengti ir pavieniai asmenyi 
bet taip reiktų ir pasivadinti, o 
ne dengtis svetimu vardu.

Torontiškis.

mo 
bei 
Iti-

iš JAV 
gegužinių vietoje buvo 
gausus ir gana jaukus, 
gyvai šoko jaunimas.

Atsilankė daug svečių iš 
Amerikos: pas pp. Jocus vie
šėję Julija Lenkart, pp. H. Len 
hard su sūnum iš Čikagos ir 
PP- Jocų dėdė Bielskis su žmo- 
ne iš Brooklyno; pas pp. 
Paukštaicius viešėję Eleonora 
ir Pranas Krikščiukaičiai ir 
Vincas Rimaitis iš Hartfordo, 
Conn.; Marija Mackevičienė iš 
Čikagos, viešėjusi pas pp. Za
vadskis ir pusbrolį p. Kačei- 
gių. Daug svečių atsilankė iš 
Toiįont°; Pas PP- Murauskus 
viešėję Petras Murauskas ir 
Antanas Juška; pas pp. Ali
šauskus viešėjusi Laimutė Lė
lytė; atsilančė Stasys ir Algir
das Jagelos su žmonomis; Jo
nas Aukštaitis, viešėjęs pas p. 
P- Juodgudžius ir p. Ražaną; 
pas pp. Jurus viešėję Jonas 
Statkevičius su žmona, atsilan gražiai aptarnauja klubo kli- 
kė Gediminas Kačanauskas su jantus užkandžiais. Tpkiu bū 
žmona ir Vyt. Budrevičius su du klubas tautiečiams patar- 
žmona; pas pp. Vilčinskus vie nauja ne tiktai „trokštantį“ 
šėję Dr. Barkauskas su žmo- pagirdo, bet ir alkaną papeni“, 
na. Net iš Windsoro atsilankė 
svečių: Vyt. Baltrušiūnas, Kos 
tas Beržinskas ir Vladas Jana 
vičius.

Kadangi tiek svečių buvo iš 
labai viena nuo kitos nutolusių 
vietų, tai gegužinėje galėjo su 
sitikti tolimesnių vietų tautie
čiai. Buvo ir netikėtų susitiki 
mų, kas sudarė ypatingą ma
lonumą.

ke ir kitose Amerikos vietose.
JAV atostogauja KLB-LO 

Ko pirm. P. Juškevičienė ii 
Sp. b-vės „NL“ pirm. Jonas 
Juškevičius, kurie šią savaitę 
iš atostogų grįžta. Šiomis die
nomis sugrįžo iš atostogų vi
suomenininke O. Pakštienė, p. 
Paukštaitis ir kt.

JAU SVEIKSTA
P. Š.ipeliui padarytos kelios 

operacijos ir jis jau sugrįžo į 
namus. Tačiau gydytojai jo 
sveikatą dar kontroliuoja.

P. Gasiūnui taip pat padary 
tos kelios akių operacijos n jis 
taip pat yra gydytojų kontro
lėje.

Ir P. Gasiūnas ir P. Šipelis 
turėjo sunkias operacijas. Lin
kime jiems greičiau pasveikti.

PANELĖS 
MARKEVIČIŪTĖS

DLK Vytauto klube labai

SOCIALDEMOKRATŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Kanados lietuviai socialdema 
kratai artimoje ateityje Toron 
te šaukia visuotinį kuopų ats
tovų suvažiavimą, kuris be ko 
kita išrinks centrinius organus.

KOVA DĖL ŽALIOJO INTERNACIONALO
ORO PAŠTU Iš NEW YORKO.

Dabar madoje visoki inter- ris angliškai vaidnamas Inter
nacionalai. Madoje todėl, kad national Peasant 
žmonijos gyvenimas nesnibo- 1924 metų priklausė L. Valst. 
ja kurios nors vienos srities Liaudininkų sąjunga. Po Anl- 
ribomis, bet kad santykių rojo pasaulinio karo jis buvo 
bendrųjų tikslų saitai sieja žmo atgaivintas. Jo pirmininku yra 
niją į vieną bendruomenę. Ne- Mikolaičikas, o uųn sekreto- 
abejotina, kad ateis laikai, kai rium Dimitrovas, vicepirminin 
visa žmonija bus vieninga ir sa kų tarpe yra p. Devenienė. 
vo gyvenimu rūpinsis visos 
žmonijos mastu. Bet viena iš 
pakopų į tą pasaulinę bendruo 
menę yra vadinamieji interna
cionalai, kurių dabar yra jau 
gana daug. Gal seniausis in
ternacionalas yra socialistų. Vė 
liausiai susikūrė katalikų arba 
krkiščionių internacionalas, 
sų prie partizanų neprisijungė, 
suprantamas kaip politinė sro
vė, ne religinis sambūris. Da
bar jaudaugyra internacionalų. 
Apie 1921 metus susikūrė vals 
tietiškųjų partijų bei sąjungų 
internacionalas, prie kurio pri veržimasis į šį internacionalą? 
klausė Bulgarijos, Čekoslovaki" I7U ’ 
jos, Lenkijos, Prancūzijos, Lie tu te;ko sužinoth kad jo cent- 
tuvos ir kitų kraštų valstybi- ras turj naujų 
nės srovės.

Žaliajam internacionalui, ku ganizacijų.

FONDAS LIETUVIŠKAJAI SKAUTYBEI UGDYTI.
Emigracijoje ir būsimoje lais lingas ne tik šių dienų suma- 

’ ' ’’i žmonijai atgimti,
bet ir mūsų kenčiančiai Tėvy
nei prikelti.

Lietuviškosios skautybės 
veikloje nepakanka vien užsi- 
spyrusios jaunatviškos skautų 
ir jų vadovų dvasios. Jiems la 
bai reikalinga ir efektyvi ma
terialinė parama: lėšos reika
lingos skautiškai literatūrai 
bei spaudai leisti ir stiprinti, 
stovykloms, iškyloms, skautiš- 
kąjai aprangai, būklams išlai
kyti bei įrengti ir pan.

Lietuviškąja! Skautybei Ug
dyti Fondas laukia dosnios tai 
kos iš lietuvių visuomenės. Ne 
trukus jis atitinkamu būdu 
kreipsis į visus geruosius 
tiečius. Tikėkimės, kad tai 
liks be atgarsio!

Union, nuo

Į šį internacionalą paskuti
niu metu pradėjo skverbtis ir 
ne demokratinės grupės arba 
priklausančios kitiems interna 
cionalams. Paskutinis IPU 
suvažiavimas atmetė net dvi to 
kias organizacijas — vieną bal- 
kaniečių, kitą lietuvių. Bet, 
keistas dalykas, dabar į šį in
ternacionalą pradėjo skverbtis 
per jėgą tos net grupės, kurios 
pirma tą internacionalą nieki
no ir tiek tiktai domėjosi, kiek 
galėjo iš jo pasijuokti. Kyla 
klausimas, kodėl dabar toks

TORONTO JŪROS SKAU
ČIŲ ŠOKIAI

Palace Pier, 1952 m. Rugpjū
čio 15-tą dieną, penktadienį.

Toronto lietuviams ir vėl 
gauta puošni ir vėsi Palace 
Pier salė. Įėjimas 1,25 dol. Vi 
si širdingai kviečiami pasinau
doti šia reta proga.

Toronto Jūros Skaučių 
laivas „Vandenė“.

IPU sferose paskutiniu mė

„trobelių“ dėl 
besiveržiančių nekviečiamų or 

Jūsų kor.

voje Lietuvoje skautybei ugdy terialėjusiai 
ti pernai Pas. Liet. Skautų S- 
gos Pirmija yra įsteigusi ati
tinkamą fondą. Yra sudaryta 
ir pradėjo dirbti šio fondo ko
misija: p. J. Daudžvardienė — 
Fondo Valdytoja, gen. K. Mus 
teikis — Fondo iždininkas, 
sktn. Z. Juškevičienė — Skaų 
čių Seserijos atstovė, sktn. V. 
Šimkus — Skautų Brolijos ats 
tovas ir sktn. QB. Lesevičiū- 
tė — Fondo sekretorė ir P. L.
S. S. Pirmijos atstovė.

Jau penktą dešimtmetį pa
sauly gyvuojąs skautybės są
jūdis kiekviename krašte yra 
daugiau ar mažiau valstybės ar 
susipratusios visuomenės mora 
liai ar materialiai remiamas. De 
ja, tuo negali pasidžiaugti šiuo 
metu iš Tėvynės išblokšta lie
tuviškoji skautybė. O emigra
cinėse sąlygose jos uždaviniai 
yra smarkiai padidėję ir pasun 
kėję. Dabar skautybės sąjūdis 
greta šeimos tapo 
mas ramstis mūsū

■ tuviškąjai dvasiai
■ žadinti ir ugdyti.
• auklėjimo sistemoje jaunuolis 

auklėjamas geru savo konfesi- 
REIKALINGA namų ruošai jos išpažinėju, susipratusiu Tė tas — jų vaikai, 
♦■ornantoia geruose nemuose, vynės sūnumi bei pareigingu ■ IŠNUOMOJAMAS modern- tarnaukV °

eos rekomendacijos. Pageidau dzin kiekvieno savo kaimyno— 
Tokioje dva- 

kai Teirautis tel. CA 0912. šioje užaugęs jaunuolis reika

S Gudijoje, Lietuvoje ir 
Latvijoje bolševikai paskutiniu 
laiku varo propagandą už „is
torinių, kultūrinių, etnografi
nių ir kalbinių ryšių sustiprini 
mą tarp šių trijų tautų“ ir taip 
už jų „natūralinį pritapimą 
prie Rusijos tautų kultūros“.

„LINKSMOJI NAŠLĖ” 
ATVAŽIUOJA TORONTĄ N

Kanados Lietuvių Moterų 
Bendruomenės Toronto apylin 
kė ruošia didelę staigmeną 
Toronto ir jo apylinkėse gyve 
nantiems tautiečiams. Rugsė
jo 27 dieną, šeštadienį, Eato- 
no auditorijoje Chicagos lietu
vių choras „Pirmyn“, vado
vaujamas muz. Steponavičiaus, 
stato garsiąją Lelharo opeietę 
„Linksmoji našlė“.

Operetėje dalyvauja apie 
70 aktorių. Vyriausioje rolėje 
pamatysime ir išgirsime Met
ropolitan operos solistą Algir 
dą Brazį. Pirmą kartą torori- 
tiečiai turės progą pamatyti 
tokį didelį ir įspūdingą pasta
tymą.

Smulkesnės informacijos 
bus paskelbtos vėliau.

Organizacijos maloniai pra-

LEIDŽIAMA R. SPALIO 
„GATVĖS BERNIUKO 

NUOTYKIAI.
Rašytojo R. Spalio naują 

knygą, humoristinę apysaką 
jaunimui „Gatvės berniuko nuo 
tykiai“ leidžia „Tremties“ lei
dykla Vokietijoj. Knyga pasi 
rodys rugsėjo mėn. pabaigoj 
ar spalių mėn. pradžioj. Tai 
bus stambus leidinys, per 500 
puslapių ir įrištas, kaip ir kiti 
„Tremties“ leidiniai. Knygos 
kaina 5 doleriai. Kas užsisakys 
ir sumokės jos kainą iki rug
pjūčio mėn. galo, bus laikomas 
garbės prenumeratorium —lie 
tuviskos spaudos talkininku ir 
tų pavardės pagal gautąją ei
lės tvarką bus išspausdintos 
knygoje.

Kanadoje prenumeratą pri
ima „Tremties“ atstovas Au
gustinas Kuolas, 143 Clere- 
mont St. Toronto, Ont.

KAS NORI GAUTI NAUJŲ 
KNYGŲ?

Munthe SAN Ml- 
d. — $ 2,50.
Mounthe SAN MI-

Axel
CHEL 1

Axel
CHEL 2 d. — $ 2,50.

Pear Lagerkvist B ARAB AS 
— $ 2,25.

Kitų knygų pagal anksčiau 
dėtus skelbimus taip pat gali
ma gauti už nominalę kainą, be 
jokių priedų už persiuntimą, 
šiuo adresu: „Nepriklausoma 

šomo tą vakarą neruošti jokių Lietuva“, 7722 George St„ Vii 
parengimų, kad kuo didesnisde Lasaile, Montreal, P. iš

PARDUODAMA: 1) Gesinis 
pečius 4 vietų gerame stovy, 
Beach Co., 2) Motorėlis-blio- 
veris aštuntoji dalis arklio jė
gos su visais įrengimais kūren
ti anglinę krosnį - fornic; 3) 
Dvigubinio kambario perskyri
mas, sudarytas iš 4-rių gaba
lų, sujungtų lankstais-zovie- 
sais, išskleidžiamas ir suglau
džiamas. Teirautis: 5785—12 

Ave. Rosemount.
PARDUODAMAS 2-jų aukš
tų 4 ir pusės kambarių namas 
labai lengvom išsimokėti sąly
gom, arba išnuomojamas pir
mas aukštas, apšildomas alie- 

sunauiais baldais jum — keturi su puse kamba- 
Tei- rių. Teirautis: 5785—12 Avė.

Rosemount1.

LIETUVIS DAŽYTOJAS
(PAINTER)

DAŽAU VISOM SPALVOM;
ESANT REIKALUI — IR 

TINKĄ SUTAISAU.
DARBAS SĄŽININGAS.

V. ŠKUDA.
169 — 5 Ave, Ville Lasaile. 

Tel.: TR 7851.

IŠNUOMOJAMAS nebrangus 
butas. 687 Marmier Avė 

Montreal Sauth, (Langueuil).
IŠNUOMOJAMAS saulėtas 
kambarys i 
vedusiu porai be vaikų.
.rautis 637 Vitre Str. W., Apt.

4, i'elef. UN 6-6145.

5 kambarių butą ssu
niu apšildymu Baldai parda- kalbanti anglri artimo bičiuliu.
vimui. Teirautis. Zoo/ j _ _ . nQ19 čir.;,. nJani/nc ;

ger, telef.: DO 1206.

tau 
ne

NAUJAS LIETUVIŲ 
TRANSPORTAS

Rugpjūčio 5 d. laivu „San- 
nepamaino- berra“ iš Anglijos į Montrelį 

jaunimo lie- 
išlaikyti, ją

Skautybės

atplaukė šie nauji lietuviai;
Vladas Orlickas, žymus sta 

lo tenisininkas,
Marija Orlickienė,
Algirdas, Kęstutis ir Vytau

Vacys Zelenkevičius,
Ona Zelenkevičienė,—-visi

jie i Hamiltoną.
Ignas Že maltis į Montreal!, 
Ilga Racenis į Toronto.

Kalbinė pagalba teismuose, ištuokos, nuosavybės per
leidimo ir kitose transakcijose. — Imigracijos, piliety
bės, paskolų parūpinimo, civilinės metrikacijos ir kili 
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
907 Dundas West, Toronto, Canada. Tel. EM. 6-4880.

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

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

Jūsų patarnavimui
JUOZAS KAŠKELIS

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

TORONTO,
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