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JTO KRIZE DAR NEPASIBAIGĖ
DIDžiUSIOS BRITANIJOS IR AMERIKOS JUNGTINIŲ VALSTYBIŲ SANTYKIAI. MASKVOS MANEVRAI KI 

----------- NAS VAŠINGTONE. IŠEl TYS.
timas. Tokiu būdu galima spręs ti, kad iš vienos sunkios krizes 
ti, kad pirmoji krjąė netrukus 
bus jau išspięsta. Deja, po jos 
neišvengiamai seks antroji — 
kurią sudarys sankcijų taiky
mo klausimas, dėl kurio valsty
bių nuomonės dai Iabjau skiria 
si. Tojūu būdu, JTO gresia su 
irimas. JAV, numatydamos 
tai, jau yra apie tai užsiminu- gų
sios. Todėl galima konstatuo- vengrų.

Jungtinių Tautų Organizaci 
joje, del Kinijos komunistų in
tervencijos prasidėjusi krizė, 
dar nesibaigia. Ji tęsiasi jau 
daugiau kaip mėnuo. Tačiau 
paskutiniu metu ji linksta į pir 
mojo apsisprendimo fazę.

JTO Krizės priežastys la
bai painios.

Pagrindinė priežastis yra Di
džiosios Britanijos kova su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty
bėmis del pasaulinio pirmavi
mo. Didžioji Britanija ligi Ant 
rojo Pasaulinio karo pirmavo vi 
soje tarptautinėje politikoje. 
Tačiau karo melu ji tą pirma
vimą turėjo užleisti Jungti
nėms Amerikos Valstybėms. 
Dėl nepaprasto Amerikos eko
nominio pajėgumo ir išaugu
sios didžiulės techniškosios per 
svaros, o taipgi del savo nusil
pimo ir jau. pribrendusio natū
ralaus netekimo plačiausios ko 
loniijinės valstybės reikšmės, 
Didžioji Britanija turėjo pra
šyti Amerikos paramos ir ne
tekti pirmykščio savarankišku
mo bei autoriteto. Ir ji .kovoja 
dėl pirmavimo, todėl visais bū
dais laviruoja ir bando kaip 
nors atsilaikyti.

Tokią būseną jai diktuoja 
ne tuščios garbės užgaidos.

Didžioji Britanija turi labai su 
dėtingą savo vidaus struktūrą; 
savaiminga Anglijos valstybė 
turi dominijos ryšių su didžiu
lėmis beveik savarankiškomis 
valstybėmis, kaip Australija, 
Indija, Pakistanas, Kanada, 
Pietinė Afrika ir tt. ir koloni
jomis. Visas tas didžiules vals 
tybes sieja į vieną valstybinį or 
ganizmą tiktai imperijos karū
na. Tai mūsų laikais itin ne
tvirtas lyšis, kurs kiekvienu me 
tu gali nutrūkti. Anglijai ten
ka būti ypatingai atsargiai, kad 
politikuojant galima būtų ras
ti vidurio kelią, kuiis būtų vi
soms imperijos dalims priimti
nas. Š'tai, JTO krizės metu 
ypatingą vaidmenį jnadėjo vai
dinti Indija.

Bijodama Kinijos komu- 
. nistų užpuolimo, Indija ei

na j perdidelius kompro-
1 misus,

Ikurie jokiu būdu nepriimtini 1 
Amerikai ir daugeliui kitų 
kraštų, gerai suprantančių, kad 
kompromisai patarnaus tiktai 
agresmgąjam Maskvos diriguo 
jamąjam komunizmui, kuris 
yra pasiryžęs užgrobti savo 
vergijon visą žmoniją.

Dėi tos baimės Indija suorga 
nizavo artimųjų rylų ir Azijos 
valstybių bloką, kuris JTO pa
siūlė vadinamąją 7-nių valsty
bių rezoliuciją, kurios dvasia 
yra tokia, jog Kinijos komunis 
tai turi būti įsileisti į JTO, Ko 
rėja palikta jų valiai ir Kinijai 
atiduota Foimoza. (Tai sunki
na Anglijos padėtį).

Žinoma, Amerika su tuo ne
galėjo sutikti. Tada 7-nių re
zoliucija buvo pakeista ta pras 
me, kad ji būtų priartinta prie 
Amerikos rezoliucijos, kuri 

reikalauja Korėjoje įkąrą 
sustabdyti tuojau ir tik po 
to vesti derybas su Kinijos 

komunistais.
Tačiau kadangi tokį pasiūly

mą Kinijos komunistai atmetė, 
tai Amerika dabar reikalauja 
ją pripažinti agresorium ir jai 
taikyti iš to išplaukiančias 
sankcijas, kurių dydis turi bū
ti nustatytas JTO.

Ligi laikraštį išleidžiant JT 
O Politiniame komitete vis dai 
vyko kovos. Maskvs direkty
vas pildydamas, Lenkijos ats
tovas antradienį pasiūlė klau
simo svarstymą atidėti visai 
dienai, bet tai buvo atmesta. 
Nes ligi to pat meto

N U SĄSKAITON. PLĖVĖ 
Amerika jau spėjo sumobi
lizuoti 35 JTO valstybes, 

kurios palaiko jos 
rezoliuciją.

Tuo pačiu jau einama 
prie spiendimo, nes 35 sudaro 
JTO didžiumą.

Reikia manyti, kad sausio 29 
dieną Amerikon atskridęs 
Prancūzijos premjeras Pleve
nas šiuo klausimu susitars su 
Trumanu, su kuriuo jau turėjo 
pasitarimų. Ir Churchillis Ang 
lijos parlamente patarė Attlee 
eiti drauge su Amerika, nes di 
dziausius pavojus galima bus 
nugalėti tiktai bendromis jė
gomis.

JTO krizei išspręsti
Kanados užsienių reikalų 

mmisleris Pearsonas 
pasiūlė vidurio kelią 

tarp 7-nių ir JAV valstybių pa 
siūlymų, prie kurio iabjau de
rinasi 7-nių lezoliucijos pakei-

JTO eina į dar didesnę krizę, 
kuri teturi tiktai vieną aiškią 
išeitį — karą. (k).

— JAV užsienių reikalų mi- 
nisterio pavaduotojas Foster 
Dulles lankėsi Tokio taikos su
darymo reikalais.

— Iš Vengrijos į Rusiją ver 
daibams išvežė 50.000

POLITINIS VEIDRODIS pagal
naujausį NEWSWEEK pe

Indijos mįslė.

Vašingtonas yra nepatenkin
tas Indijos min. pirm. Nehru 
griežtu priešišku nusistatymu 
Vakarų valstybėms. Paskuti
niame pasikalbėjime su Prancū 
zijos pariegūnais Nehru pareiš
kęs, kad, jo jiuomone, prancū
zų dalinių kova su komunistais
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Karštosios politinės raidos apžvalga

KARAS 
KORĖJOJE

KORĖJOJE PRIEŠAS 
MUŠAMAS.

Jungtinių Tautų Organiza
cijos ir pietinės Korėjos jėgos 
triuškina Kinijos ir Korėjos ko 
munislus 11 bloškia jų jėgas at
gal.

Per paskutinę savaitę apy
tikriai sįkaičiuojant Korėjos ir 
Kinijos komunistai neteko apie 
50 tūkstančių užmuštais ir apie 
pusantro šimto tūkstančių su
žeistais, sušalusiais ir kitokiu 
būdu dingusiais. Ypač priešas 
daug neteko Wonju, Samchok 
ir Yongdok trikampy, kur ko
munistų jėgos buvo apsuptos, 
atkirstos nuo savo bazių ir vi
siškai sunaikintos. Kalnuose 
daug Komunistų sušalo. Mat, 
komunistai žmones į karą varo 
neaprengtus, alkanus ir begink 
liūs.

Įdomu, kad JTO jėgos buvo 
išlaipinę kelis desantus, kurie 
piiešui netikėtai padarė daug 
nuostolių. Vienas desantas bu 
vo išlaipintas ties pat Mandžiū 
rijos siena, kitas Seoulo uoste 
fnchone. Desantai atliko savo 
uždavinius ir pasitraukė.

Išleidžiant laikraštį, Korėjos 
frontos buvo ištiestas beveik 
tiesia unija : Inchon. — Wonju 
— Samchok. .ši fronto linija 
eina lygiagrečiai 38 paralelei ir 
nuo šios nutolęs tiktai apie 60 
mylių. JTO jėgos stovi apie 6 
mylios nuo Korėjos sostinės < 
Seoulo.

Gen. MacArthuras apžiūrėjo 
frontą iš lėktuvo, skraidė virš 

i Seoulo, stebėjo, kaip vienas pul 
kininko Callahan dalinys atė- I 

. mė iš komunistų aukštumą. Ka 
ro vadas fronte gavo gerų įspū 
džių. Sausumos jėgoms labai 
padeda jūrų laivynas ir ypač 
aviacija, kuri priešą perdėm 
triuškina.

RUoAI NORI STEIGTI
TAUTINĘ BRIGADĄ

Rusų pabėgėlių „Organizaci 
ja Komunizmo Aukų“, kurios 
centras yra Miunchene, laišku 
kreipėsi į gen. Eiscnhowerį dėl 
rusų tautinės brigados sudary
mo kovai preiš bolševizmą.

AUSTRALIJA ŠVELNINS 
IMIGRACIJOS SĄLYGAS
Australija šiais metais nu

mato priimti 15.000 tremtinių 
ir švelninti įvažiavimo sąlygas 
tiek amžiaus, tiek sveikatos at 
žvilgiu.

— JAV kongresas priėmė 
įstatymą, kuriuo kiekvienas J 
AV karys yra apdraudžiamas 
10.000 dolerių.

M. Higgins: Pirmosios pri
verčiamo darbo stovyklos Kini 
joje atsirado prasidėjus Ko
rėjoje karui.

Globe & Mail: Vengrijos vy 
riausybė iki įkovo mėn. bus pa
tiekus Rusijai 50.000 polit. nu
sižengusių asmenų,. kuriuos ji 
panaudos daugiausia staty
boms prie Volgos, Kaspijos jū 
roj ir siaurės Rusijoj. Depor
tuojamieji išvežami užplombuo 
tuose gyvuliniuose vagonuose 
per Zahony pasienio stdtį.

M. Sullivan: Tiumano admi
nistracijai pradėjus darbą 1945 
m., Čiang vadovavo vieninte
lei organizuotai jėgai, kuri prie 
šinosi komunistų judėjimui Ki
nijoje. Trumano vyriausybė jį 
viešai vertė priimti komunistų 
vadus į koalicinę vyriausybę ir 
sustabdė paskolų bei karinės 
pagelbos tiekimą. Tai buvo 
mirtinas smūgis.

J&S Alsop: Dar prieš pusę 
metų mūsų politikoj buvo va
dovaujamasi šiomis prielaido
mis: 1. Kinija neskaitytina pa

vojingu agresyviu veiksniu, 
nes komunistams reikės daug 
laįko jai „suorganizuoti“. 2. 
Kremlius nori visais galimais 
būdais išvengti karo rizikos su 
JAV ir todėl nebandys ginkluo 
to įsikišimo ten, kur laikomi 
amerikiečių daliniai. Įvykiai 
šias prielaidas susprogdino.

D. Acheson: Yra šeši pagrin 
diniai taikos strategijos ele
mentai. Pirmas — per J. Tau 
tas išugdyti tarptautinę sant
varką taikai ir laisvei išsaugo
ti.

W. Lawrence: Hidrogeninė 
bomba bus tikras ginklas prieš 
armijas karo lauke, nes ji kone 
viską sunaikins 300 kv mylių 
plote 11 sudegina arba sukelia 
gaisrus daugiau negu 1.200 kv. 
mylių plote. Jos pagaminimas 
atsieina 80 kartų brangiau nei 
atominės bombos.

E. Coche, Amerikos Legiono 
vadas: Juo anksčiau pareikši
me S. Rusijai, kad Maskva bus 
laikoma atsakinga už tolimes
nius agresijos veiksmus ir mes 
tuo atveju panaudosim visą tu-

Indo - Kinijoje yra tikras prie
vartavimas, palyginus su JAV 
dalinių kova Korėjoje. . . Bri
tai, iš savo pusės, yra labai gi
liai susirūpinę, kad Indija ga
linti pabėgti iš Comrnpnyzealth. 
Jau dabar yra tapę aišku, kad 
Indiją su britų „laimingąja bei 
ma‘‘ jungia tik ūkiški saitai. 
Londonas bijo, kad New Dealt 
vyriausybė gavusi atitinkamą 
pastūmėjimą, galinti pereiti Į 
raudonosios Kinijos orbitą.

Antroji Dulles misija
John Foster Dulles po pasi

tarimų Japonijoje planuoja vyk 
ti j Filipinus, Australiją ir N. 
Zelandiją, kur turės „atdaro
mis kortomis“ konfreenciją. 
Šie kraštai ne taip, kaip Ameri
ka, yra nusistatę vesti griežtą 
politiką Japonijos atžvilgiu, rei 
kalaujant reparacijų, nedidelio 
apsiginklavimo ir pan. Ameri
ka jaučia, kad pasaulio krizė 
reikalauja greitos laikos sutar-

Dar du atominiai sprogimai
Amerikoje, Nevados dyku

mose, padaryti du atominiai 1 
sprogimai, kurie buvo girdimi ; 
per 50 mylių. 40-ties mylių ats 1 
tume išbyrėjo namų langai. Ko s 
kie tie sprogimai tiksliai nie
kas nežino.

BENDRAS ATSAKYMAS 
RUSIJAI.

Saisio 24 d. trijose sostinėse 
— Vašingtone, Londone ir Pa
ryžiuje — tuo pačiu metu pa
skelbtos vienokio turinio atsa
kymo notos Rusijai dėl keturių 
Didžiųjų susitikimo. Notose sa 
fcoma, kad susitikimo progra 
mon turi būti Įtraukti visi tarp 
tautiniai klausimai, ne vien Vo 
kietijos, nes ne Vokietijos klau 
simas yia iššaukęs tarptautinę 
krizę. Pavojus taikai gresia 
dėl Maskvos įmeprializmo. Ang 
hja, Amerika ir Prancūzija su
tinka susitikti ir tartis tik tuo 
atveju, kai bus sprendžiami vi
si opieji reikalai, drauge susiti 
ikime.

— Iranas gavo iš, JAV pir
muosius tankų transportus.

— Amerika įvedė kainų 
kontrolę 11 užšaldė algas. Bus 
leista pakelti darbo atlyginmus 
tiktai tiems darbininkams, ku
rie prieš tai negavo pakėlimo.

— Gen. Gubernatorius p. 
Aleksander karališka kalba ati
darė Kanados pailamento se- I • •siją.

— Per Lauryno upę sugriu 
vo 1848 m. pastatytas tiltas. 
Katastrofos metu važiavę per 
jį automobiliu prigėrė keli žmo 
nės.

— V. Vokietijos vyrausybė 
leido profesinėms sąjungoms 
dalyvauti Rhuro krašto gele
žies ir anglies pramonės valdy
me irkontrolėje.

— Montrcaly jau kelios die

Vai d‘Ore temperatūra nukri- sistačiusi visokiu atveju išduo

rimą galią pasaulio nelaimių pe 
ryklos sunaikinimui — tuo bus 
geriau.

W. Kerr: Gen. Eisenhower 
nori nustatyti — 1. kurios tau
tos pasnyzusios gintis užpuoli 
mo atveju ir kaip tą nusiteiki
mą sustiprinti, z. Ar jų pas
tangos Kariais ir gamyba yra 
pakaiiKamos, 3. kaip geriausia 
autų operuoti turimomis pajė
gomis.

K. de Seversky: Atominė
bomba, kaip ir visi kili ginklai Ties su Japonija ir nugalėtojo 
visiškai nenaudinga jei neturi- ' * ‘ 
ina pianasių priemonių nuga- . 
benti jas prie numatyto taiki- ■ 
mo. šiandien mes turim maž- 1 
uaug JUO lėktuvų B-36 tipo, 
tai yia apie vienas dešimtadalis 
ar 'vienas dvidešnnladaiis kie
kio reikalingo — pasitikti So- . 
vilų oro pajėgas, jas įveikti, 
numesti atomines bombas kur 
norima, palaužiant Rusijos pa
jėgumą kovoti.

Aero Digest: Pasitikti rusų 
antpuoliams iš oro reikia tan
kaus rauaio tinklo, kurio veiki
mas siektų kelis šimtui mylių 
gilyn už geležinės uždangos, 
taip pal apie 5000 lėktuvų nai
kintuvų su rūpestingai paruoš
tomis įgulomis, bombonešių ir 
lengvųjų bombonešių jungi
nius. iuo tarpu tuiime pusiau 
užbaigtą radaro stočių grandi
nę ir branduolį jai reikalingo 
aptarnauti personalo, kuris jau 
gali paKankamai gerai perduo- 
ti nurodymus ir sekti lėktuvų 
judėjimą ore. Pradėta lyginti 
ir standartizuoti lakūnų paren
gimą vienodinant taktiką ata
kuojant priešo bombonešius. 
1.500 naikintuvų šiuo momen
tu galėtų pasipriešinti stai
giam smugui iš Rytų.

Sovietai turi apie 18.000 ko
vos lėktuvų. Atsargiai verti
nant, b.000 lėktuvų sutelkta už 
rusų armijų, pastatytų prieš 
Vak. Uniją. Taigi, kiekybiškai 
jie 3 — 4 kart stipresni už

• 1940 m. Vokietiją. Dabar Są- 
> jungininkų pasiruošimuose- ne 

išleidžiama is akių Sovietų sun 
kiųjų bombonešių gausumo. 
Vis dėlto, neskaitant atominių, 
cheminių 11 bakterinių ginklų 
— jų galia ore palyginus ma
žiau pavojinga kaip gi eitos ar
mijos, smalkiai pagelbimos iš 
oro. Palyginus abiejų pusių tu 
rimus lėktuvų tipus — mūsiš 
kiai yra gcicsni, bet jų per ma
ža. Per 40% rusų naikintuvų 
yra turbininiai. Prieš ilgo spin 
dūlio bombonešių dalinius So- 
vie tai utn trigubą apsigynimo 
giandinę. Jų modernus rada
ras, turbininių motorų ir rakie- 
tų technika, lėktuvų apginkla
vimas 11 kiti įrengimai rodo vo 
kiečių specialistų darbą. Pir
mąją gynybos liniją sudaro 
naujoviški, greit pasiekią dide
lį aukštį, atgal atitrauktais 
sparnų galais, kone garso grei
čio naikintuvai M1G ir LA ti
po. Taip pat vis tankesnis tink 
las radaro vadovavimo ir seki
mo. Antroji linija —radaru ap 
rūpinti naktiniai naikintuvai. 
Šių dviejų linijų veikimą papil 
do svaibių objektų apsaugai

— V. Vokietijos socialde
mokratų lyderis Schumacheris 
atme-te konąumstų siūlymą ben 
dradaroiauti, nes komunistai vi 
sur kelia nesantaiką, kursto ka 
rus ir yra Įvedę darbininkams 
vergiškus darbus.

LENGVATOS BRAZILIJON 
VYKTI

Į Braziliją gali vykti asme
nys iki oO metų amžiaus. Jo
kios darbo ir buto sutartys ne
reikalingos. Tercikalinga tu
rėti kokia nors profesija ir pir
miausia kreiptis į Brazilijos 
konsulatą.

Pastaruoju metu Brazilijon 
ypač pageidaujama Įvairių pro 
fesijų kunigų.

— Praėjusią savaitę, Švei
carijoje, mirė garsus Suomijos 
.gynėjas nuo tusų užpuolimo, 
maršalas Mauarheimas.

— Olandijoje 
bineto krizė.

— Plavenas 
spaudos klube 
kurioje konstatavo pavojų tai
kai iš komunistų puses ir pasi
sakė uz glaudų bendradarbia
vimą su Amerika.

— Indonezijos prezidentas 
Socarno lankėsi Filipinuose, 
kur buvo sutiktas prezidento 
Quinno.

— Irano šachas parduoda 
savo žemes bežemiams, o gau
tus pinigus skiria mokslo rei
kalams.

— Rusija nutarukė Čekoslo 
• vaįtijai kviečių tiekimą, nes ji 
, neišpilužiusi pramonės užsa

kymų, o ši neišpildžiusi todėl, 
kad Rusija jai nedavusi duo
nos, be kurios joks darbas ne
įmanomas.

— Du žymūs Italijos komu 
nistai parlamento nariai Mag- 
nam ir Kucci išstojo iš komu

nos tęsiasi gana dideli šalčiai, nistų partijos,, nes ši esanti^nu

to ligi 55 F arba apie 50 C že- ti agresoriui Italijos neprikišu- skirti junginiai ir rakietiniai 
miau nulio, —> somybę. lėktuvai. Septimus.

ministerių ka

Vašingtono 
pasakė kalbą,

krašto greito grįžimo į pajė
gaus sąjungininko padėtį. Dul 
les, prieš apleisdamas Vašingto 
ną tarėsi su mobilizacijos virsi 
ninku Charles Wilson ir gavo 
pažadą, kad Japonija galės gau 
ti žaliavas, kurios reikalingos 
Japonijos gamybos pramonei.

JTO pažiūros
JTO stebėtojai sutinka, kad 

raudonosios Kinijos atmetimas 
pasiūlytos JTO ugnies sustab
dymo Korėjoje didžiai pažeidė 
Keturių Didžiųjų susitikimo ga 
limybes. Net britų kalbėtojas, 
kuris griežtai pasisakė už tokį 
susitikimą, to negalėjęs nuslep 
ti... (Mike) Kanados užs. reik, 
min. Pearson yra dėmesio cent 
re. Dalyvaudamas tujų asme
nų karo paliaubų Korėjoje ko
mitete, siekiančiame taikos su 
Pekingu, jis vėl .įieško kelio at
gauti savo populiarumą Vašing 
tone. Bet koks pablogėjimas 
Kanados - Amerikos santykių 
linksmam Mike gali kamoti pa
gal paveldėjimą Kanados min. 
pirmininko vietos.

Uz uždangos Europoje.
Sąjungininkų aukštąjai ko

misijai vokiečiai, prašydami pa 
tvirtinti Įstatymą, pagal kurį 
būtų neteisėta samdyti vokie
čius į svetimas armijas, sviedė 
į akis karštą bulvę. Apie pu§ę 
Prancūzijos „Svetimšalių Le
giono" vyrų, dabar kovojančių 
Indo-Kinijoje, yia vokiečiai. . . 
Tai yra mažai žinoma, tačiau 
prancūzai, remdami savo nuo- 

’ žiūrą neginkluoti vokiečių, sa
ko, kad atgimęs Reichas nebū
tinai užpuls Vakarus, bet siek- 

’ damas atgauti prarastąsias ry
tų Vokietijos sritis, gali įvelti 
Vakarus į karą.

Nauji uždaviniai Čhiangui
Abiejuose JAV atstovų rū

muose auga palankumas, kad 
Chiango tautinę armiją reikėtų 
Panaudoti Azijos žemyne. Užs. 
reik, ministerija bijo, kad ji 
negales nukreipti šio reikalavi 
mo, nors ji tokiam žingsniui 
priešinasi, kaip dėl užsienio 
politikos, taip 11 dėl kariško 
praktiškumo.

Ar Amerika smogs raud. Ki
nijai, kaip Korėjoje taip ir na
muose, dar turės būti svarsto
ma. Kongrese ir vyrauisybėje 
kai kurie palaikytų šią progra
mą: L Ramiai remti antiraudo- 
nuosius Kinijos partizanus; 2. 
Panaudoti JAV laivyną nu
traukti Pekingo pakrančių pre 
kybą 11 3. daryti viską apsun
kinti komunistų pastangas su
organizuoti Kiniją. Meistriš
kas Įvedimas ^padirbtų pinigų 
galėtų sukurti ūkišką praga
rą-
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Darykime spaudos taiką
Talka yra labai graži ir labai 

praktiška lietuvių tautos tradi
cija. Talkos metu talkininkai, 
atėję savo kaimynui į pagalbą, 
bendromis jėgomis nudirba di
džiulius darbus. Greit ir leng
vai.

Lietuviškasis gyvenimas Ka
nadoje reikalingas daugelio 
talkų. Ir tos talkos nuolat or
ganizuojamos. Reikia pasi
džiaugti, kad Kanados lietuvių 
gyvenimas tai gražiai tradicijai 
yra ištiKimas. Talkos čia išlai
ko ne tiktai tradiciją, bet yia 
įėjusios net į madą. Talkų pa
naudojimas yra platus ir visa
pusiškas. I'ai yra puiku.

Bet talkos principas reikėtų 
dabai taikyti ir visai Pasaulio 
lietuvių Bendruomenei. Pra
džia, tikrai sakant, jau yra. 
Reikia tiktai idėją išplėšti. Tai 
bus jau Pasaulio Lietuvių Bend 
ruomenės uždavinys.

šiuo atveju mums rūpi siau
resnis reikalas. „Nepriklauso
ma Lietuva“ yra pageidaujama 
Anglijoje, Australijoje, Pietų 
Amerikos Valstybėse ir, bend
rai, visur ten, kur yra lietuvių. 
Tačiau didžiausis kliuvinys yra 
valiutų judėjimo suvaržymas, 
sunku už laikraštį susimokėti 
pinigus, nes iš kai kurių vals.- 
tybių sunku gauti leidimai per
siųsti prenumeratos pinigus.

Tačiau vis dėlto tai nėra 
nenugalimoji kliūtis. Yra viso
kių atsiskaitymo būdų ir juos 
galima išnaudoti. Svarbu, kad 
veiktų gražioji lietuviškoji tal
kos tradicija. Svarbu, kad bū
tų žmones - talkininkai, kurie 
su laikraščio administracija nu
statytų geius ryšius. Kaip vie 
na priemonių sutvarkyti atsi
skaitymą, galėtų būti ir atski
ruose kraštuose išeinančių laik
raščių administracijų koopera- 
vimas. jos \astų, gal, klyrnigo 
ar kokj kitokį atsiskaitymo bū
dą ir tą reikalą vis dėlto sutvar 
|:ytų. Reikia tiktai geros va-

s

I

Australijos Kalėdų senelis — nimą už tą 10 dienų sumoka, 
verčiau savo tradicinį drabužį Taigi, turėdami gražaus laiko, 
į maudymosi kelnaites pakeis
tų. Bet papročiai — nieko ne
padarysi.

Kaleuų eglute? Nedaug turi
me šios veislės medžių, todei 
vietoj eglutės statome kerplė- 
šišką pušaitę, kokią skurdžią 
kadugio atžalą, ar. kitą, spyglį 
savo-ėakose turinti medelį. Bet, 
pagaliau, gera intencija svar
biausia.

Per šventes Jūs tūnojote 
kambariuose, pnnninėdami kle 
bonišKas ir svečius. O mes — 
paplūdimiuose šventėme. Taš
kėmės vandenynų bangose su 
draugais, nepažįstamomis n 
rykliais. (Na, kaltais eidami 
į padorius namus ir mes spran 
dą kaklaraištin kišo.me, bet ta
da ir prakaitavome už Jus ir 
protėvius).

Australijoje yra neblogas pa
protys tarp Kalėdų ir Naujųjų 
Metų nieko neveikti. Atseit — 
tarpkalėdžiu atostogaujama. 
Gerose darbovietėse (pav., 
kaip manoji) net pilną atlygi-

><» 
Musų mielą nenuilstamą Bendradarbę «

EMĄ ŽIKORIENĘ ir ADOLFĄ LORENCĄ, «

sukūiusius gražia lietuvišką šeimą, nuoširdžiai sveiki-
na ir gražiausios ateities Imki «

Kanados Lietuvių Moterų Bendruomenėse
Toronto Skyriaus Valdyba.

Australijoje

lios, gero noro ir konkretaus 
darbo.

Todėl šiuo metu kreipiamės į 
atskirų kraštų lietuviškąją 
spaudą, kreipiamės į tų kraštų 
tautiečius, kurie turi' iniciaty
vos, geios valios ir tikro lietu
viško kooperavimo dvasios, 
kad jie atsilieptų į šį atsišauki
mą ir įsijungtų j didelę lietuviš
kosios spaudos platinimo tal
ką visose žemės rutulio vieto
vėse, kui tiktai gyvena bent vie 
nas lietuvis.

Keliame šį klausimą plačiojo 
viešumo principu, nes tai nėra 
vieno kurio laikraščio biznis, 
bet bendras didelis lietuviško
sios kultūros reikalas. Lietu
viškoji spauda, plačia prasme, 
įimant čia ir knygas, kurios iš 
eina iš spaudos, yrą.būtina di
delės talkos, kad galėtų pasiek 
ti kieikvieną skaitantį tautietį. 
Ypač svarbi talka todėl būtent, 
kad kaip tiktai lietuviškajai 
spaudai pasiekti skaitytojus da 
bar yra ypatingai sunku. Sun
kumas nugalėti ir reikia organi 
zuoti taiką.

Tikslas yra šis: Kiekvieną 
lietuvį, kur jis begyventų, turi 
pasiejkti tas spausdintasis žo
dis, tas leidinys, kurio jis pa
geidauja. Skaitančio tautiečio 
valia šiuo atveju turi būti išpil
dyta visu šimtu procentų. Iš 
to turi būti nauda ne tiktai pa
čiam skaitytojui ir leidėjui, bet, 
kas svarbiausia, — lietuvių kul 
turai, lietuvių tautos naudai ir 
labui.

Mes tuo svarbiu reikalu krei 
piamės į visus geros valios tau 
tiečius visame pasauly, mes tuo 
reiklau kreipiamės ir ypač į vi
są lietuviškąją spaudą.

Tegul lietuviškas laikraštis, 
lietuviška knyga pasiekia kiek
vieną lietuvį bet kurioje Že
mės rutulio vietoje. Visus kvie 
čiame į lietuviškos spaudos pla 
tinimo talką.
Nepriklausomos Lietuvos re

dakcija ir administracija.

Jūs tenai — Kanadoje — da 
bar sniegą braidote. Ir, neabe
joju, Kalėdoms turėjote eglutę 
— tikrą, kaip Lietuvdj, kadai
se.

Patikėkite
taip pat esti Kalėdos. O šven
čių papročiai, manau, mažai 
kuo skinasi nuo jūsiškių. Pav., 
sveikinimai, vizitai, nugėrimai, 
dovanos labai madoj mano sa
loje. O Jūsų žemėje? Ir eglu
tė, tas mažųjų džiaugsmas, ir 
Kalėdų senelis, ir jo balta barz
da pas mus irgi yra žinomi. Tik 
šituo atveju (būsiu atviras) 
mes esame labai „biedni“.

Farenheitas dar prieš Kalė
das, vos vasarai prasidėjus, 
jau buvo piasovęs pro šimtą. 
Tad dabar įsivaizduo|kite Kalė
dų senelį į tradicinį apsiaustą 
įsivilkusį, dovanų naštos sle
giamą, įkaitusiomis gatvėmis 
ar lauKais bekulniuojantį. Be
žiūrint į šitokį, dorų vaikų be- 
jieškantj senioką, kurio balta 
barzda, atrodo, reikalinga tik 
tam, kad veido prakaitą suger
tų, net graudu darosi. Vargšas
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visokius reikalus (asmeninius 
ir bendruomeninius) tvarkome. 
Per Kalėdų atostogas įvyko ir 
Australijos lietuvių Bendruo
menės Tarybos suvažiavimas. 
Gruodžio 29 — 30' dd., reiš
kia, net dvi dieni, prakiatuoda- 
mi posėdžiavome Sydnejuje. 
(Nežinau kaip pas Jus ■■— mes 
tai dar pereitų metų viduryje 
esame visi įsijungę į P. L. B.). 
Tarybos suvažiavime buvo pri 
imtas — patvirtintas LOK’o 
paruoštas Krašto Bendruome
nes statutas, išrinkta krašto 
valdyba, kontiolės komisija, 
garbės teismas u atstovai į P. 
L. B. Seimą. Na, aptarta ai
bės klausimų, nustatytos atei-- 
ties darbo gairės ir tt.

Kalbant apie suvažiavimą, 
nedera nepaminėti ir taip va
dinamą tradicinį balių, kuris 
suvažiavimo prog# ir .šį kartą 
įvyko geriausioje Sydnejaus sa 
Įėję — Trocaderro. Per 60P 
lietuviškai šnekančių žmonių 
salėje buvo susirinkę. Na, ir 
būrelis kitokių, taip sakant, 
garbės svečių.

600. Kiek pažįstamų veidų !
' MK----------- XK~..........XV — XX

Jeigu pradėčiau skaičiuoti, var
dus minėti, tai Jūs nustebtute, 
kiek daug artimų žmonių čia - 
buvo. O mano saloje, šešis kart 
didesnėje kaip Lietuva, Angli
ja, Prancūzija, Vokietija, ir 
Austrija draugėn sujungtos, 
gyvena per 7000 lietuvių.

Baliaus programa? Sydne- 
jaus Tautinio Ansamblio (B. 
Kirlytės paruošti) šokiai, cho
ro dainos, solistai. Ir kaip visa 
tai miela tolimoje Australijoje: 
ir lenciūgėlis, ir malūnas, ir jau 
nutės Sydnėjaus konservatori
jos stud. Vilnonytės paskam
bintas suktinis ir Paul. Rute- 
nio, vėliau ištrukusio iš Mel- 
bourno operetės, dar VoĮkieti- 
joje dainuotos dainos.

Baliaus pelnas paskirtas Vo
kietijos ligoninėse esantiems 
tautiečiams šelpti.

Šį kartą užteks. Naktis. Fa 
ranheitas sustingo prie 71. Į 
lango tinklą plakasi visokį va
balai. Aplink rašalinę daužoti 
moskitas. O rytoj vėl jau rei
kės prie darbo stoti — sandė
lyje peidien dėželes nešioti.

Likite sveiki ir tegul Jums 
šiemet sekasi geriau.

J. Kalamoms.
I ....... XX" ■ "XX—  -Mtc——XM

Amrikoniskos aktualijos

Buv. „Nepriklausomos Lietuvos“ Redaktorę Ponią

MARIJĄ AUKŠTAITĘ 
ir šeimą, mirus Jūsų vyrui ir tėvui 
ANTANUI NAVIKEVIČIUI, 

nuoširdžiai užjaučia
KLCT ir NL.

Lietuvos Kariuomenės Kūrėjui - Savanoriui

A. A.
ANTANUI NAVIKEVIČIUI MIRUS, 

gilaus liūdesio prislėgti jo šeimai reiškiame nuoširdžią 
užuojautą

Lietuvos Kariuomenes Kūrėjų- 
-Savanorių Sąjunga Kanadoje.

Čikagoj veikianti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės studi
jų komisija pasiliko tos nuo
monės, kad JAV Lietuvių 
Bendruomenė steigtina, nes ji 
kaipo tokia neoi ganizuotoj for 
moj jau iš seno veikusi. Da
bar tenka Lietuvių Bendruome |keliu. 
nes veikimas Įvilkti į teisiškas 
noimas ir jau kaipo tokiai pra 
dėti tikru savo vardu veikti. 1 
Svaibu jos veikimas suderinti 
su vietos įstatymais, įvairiais , 
potvarkiais ir vietos papročiais. 
Toks suderinimas nėra sunkus, 
nes tokia orgamzcija pilnai ga
linti čia veikti.

Kai dus organizuota JAV Lie 
tuvių Bendruomenė teisiškais 
pagrindais, tuomet jau jos bus 
reikalas imtis iniciatyvos pri- j 
klausyti pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, o, gal, Pasau
lio Lietuvių Bendruomenių Są 
jungai.

* * *
Čikagoj Vakario 16 d. pami

nėjimas šiais metais žada būti 
ypač Įspūdingas, kokio iki šiol 
nėra buvę. Bus įdomus koncer 
tas, pranešimai ir kita. Iškil- 
mingan posėdin pakviesti vie
tos žymieji JAV politikai ir ki 
ti aukšti pareigūnai.

=»• *
Buvęs Illinois valstybės 

į Tremtinių Bendruomenės su
važiavimas paliko kaž kokį kar 

Į telį. Suvažiavimo metu daug 
kalbėta apie vienybės reikalin
gumą, bet, artodo, kad vieny
bės reikalas suprastas tik vie
nos sroves reikalu. Valdyba pa 
rinkta iš vienos srovės atstovų.

žės ir Karaliaučiaus sritis. Įsi
dėmėtina, kad į Laisvosios Eu
ropos Komiteto sudėtį, kaip 
tik kviečiami du atstovai iš Prū 
su Lietuvos. Lietuvių grupės 
atstovai į Laisvos Europos Ko 
mitetą parenkami susitarimo

Didžiai Gerb. p'. Mariją Aukštaitę t Navikevičienę, kun. 
Algirdą n p. Antanuką, brangiam vyrui ir tėveliui

AJA 
ANTANUI NAVIKEVIČIUI MIRUS, 
nuoširdžiai užjaučiame ir liūdime kartu 

Kibirkščių šeima.

Brangiam bioliui ir dėdei

ANTANUI NAVIKEVIČIUI MIRUS, 

liūdinčiai jo šeimai reiškiame giliausią užuojautą
Navikenų ir Kudžmų šeimos.

Kaip žinoma, JAV veikia 
taip vadinamas Laisvosios Eu
ropos Komitetas pryšaky su 
Mikolaičiku. Iki šiol lietuviai 
tame Komitete nesireprezenta- 
vo. Dabar susimesta toji spra 
ga užkišti. Lietuvių grupė su 
sidėsianti iš 10 asmenų nuo vi
sų politinių srovių po du ir du 
Mažosios Lietuvos atstovai.

Ta proga tenka pastebėti, 
kad dai iki šiol daug kas paro
do tokį didelį nesusipratimą, 
kad Mažąją Lietuvą painioja 
su Klaipėdos kraštu, kuris yra 
tiktai dalis Mažosios Lietuvos. 
Lietuvos valstybės dalsi, kaip 
antai Dzūkija, Žemiatija, Kap 
sija, Zanavikija ir panašiai. 
Prūsų Lietuvos sritis, tai Til-

• * ♦

JAV Valstybės Departamen
to aukštas pareigūnas Antanas 
Vaivada šiomis dienomis iš Wa 
shingtono buvo atvykęs Čika
gon tarnybos reikalais.

Gyvenusi Montrealy V. Vi- 
nickaite ištekėjusi už R. Vilkai 
čio, dabai apsigyveno Čikagoj 
kartu su savo vyru. Ji greitai 
čia įsikūrė. Dirba ligonines ap- 
rūpinanČioj įvairiomis reikmeni 
mis firmos buhalterijos skyriuj.

* * *
Čikagoj sausio 2 7 d. pirmą 

kartą pasirodė muziko St. So- 
deukos vedamas „Dainavos' ‘ 
ansamblis su savo kūriniu „Su
die, Tėvynė ". Toks to kūrinio 
pavadinimas geriau tiktų nei 
„Atsisveikinimas su Tėvyne’“.

Čikagoj sausio 2 7 d. buvo lie 
tuvių - estų bendras koncertas.

Čikagoj savo giminių pade
damas A. Vilaims-Šidlauskas 
įkūrė knygną. Tai bus pirma 
Čikagoj, 3143 S. Halsted str., 
lietuviškų knygų parduotuvė.

Čikagos lietuviams Halsted 
gatvė vis tas pats, kas Kauno 
gyventojams buvusi Laisvės 
Alėja. Toj gatvėj rasi vieną 
trečdalį Įvairių įvairiausių par 

■ duotuvių, klubų ir tavernų, pri 
i klausančių lietuviams.

Saulio 28 d. lietuvių radio 
valandėlės laikytojas S. Bart
kus suruošė radio vakarušką -
- koncertą. Toj vakaruškoj -
- koncerte dalyvavo Vytauto 
Byansko vedamas choras, op. 
sol. A. Dambrauskaitė, kelios 
Vytauto Bieliajaus vadovauja
mos šokėjų grupės ir dar daug 
{kitų margumynų. Už geriausią 
valsą ir polką buvo suteiktos 
dovanos.

S. Bartkaus radio kasdieni
nės valandėlės vedamos grynes 
ne lietuvių kalba nei kurios 
nors kitos. Titnagas.

Vajus „N. L.“ būstinei
,N. Lietuvos“ redakcija ir 

spaustuvė jau neturi patalpų. 
Kad darbą galima būtų plėsti, 
KLCT ir Spaudos bendrove 
„Nepriklausoma Lietuva“ sta
tybos reikalams paskelbė 3.000

148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155. Allen Tony, Montreal . . .'..............................................
156. Socialdemokratų organiz., Toronto skyrius ■ •
157. Laurušonis Pranas, Montreal .............  . .
158. Di. J. šegamogas, Wynyard, Sask. ......................
159. Preidys Platonas, Toronto ....................................
160. Galinis Robertas, Sault-S te.-Marie, Ont.................
Aukavo „NL" namų statybai Rimkevičius J., Tor.
Ačiū tautiečiams už atsilie- liepti ir visus malonius „NL“ 

pilną ir maloniai prašome atsi- skaitytojus.
Sp. b-vė „N L“ ir KLCT.

dolerių vajų. Džiugu, kad eilė 
tautiečių jau atsiliepė ir jau 
prisiuntė „NL“ bendrovės se
rų - akcijų, statybos reikalams, 
plikimus. Štai ir jų sąrašo tę
sinys :

Indrelienė Ona, Toronto ■.....................
Pranckūnas Sigitas, Toronto ............
Stonis Steponas, Port Colbornc . . . . 
Stankevičius Antanas, Port Colborne 
Simonaitis Bronius, Port Colborne 
Ignatavičius Antanas, Port Colborne 
Polson Kazimieras, Port Colborne

$ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,- 
„ 10,— 
„ 10,. . 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,— 
„ 10,—
„ 2,—

TEISYBĖ VIS DĖLTO LAIMĖJO
daktorius, nors ir pats yra ka
talikas, vis dėlto iškėlė viešu
mon tuos klebono darbus, 
priminęs, kad ir pats tas laik
raštis turėjęs išsikelti iš Cleve
lando del to, kad klebonas ne
davęs jam ten gyvneti. Kova, 
galų gale, užsibaigė tuo, kad 
Clevelando arkivyskupas pri
vertė kleboną Kalėdų dienomis 
paskelbti per pamokslus anglis 
kai ir lietuviškai, kad litunisti- 
kos dalybai bus dėstomi para
pijos mokykloje du kartus per 
savaitę.

Clevelando lietuviai turėjo 
didelę kovą su savo parapijos 
klebonu knu. Vilkutaičiu, ku
ris neleido lietuviškųjų pamo
kų parapijos mokykloje. Su
kurstyti fanatikai dėl tų pamo
kų reikalavimo net primušo Ii 
tuanisią mok. Baizduką. Ko
va daejo ligi to, kad klebonas 
paraše „Lietuvių Žinioms" laiš 
ką, kuriame, susimokėjęs už 3- 
jus metus pirmyn prenumera 
tą, prase redaktorių nedėti „di- 
pukiškų“ korcspondenęijų, rei 
kalauj.mčių parapijos mokyklo 
je lituanistikos pamokų. Re-

Brangiam vyrui ir tėvui mi rus, sKaudaus liūdesio va
landoje mūsų mylimai Globėjai

PONIAI MARIJAI AUKšTAITEl - NAVIKEVIČIE- 
NEI SU ŠEIMA

reiškiame nuoširdžiausią skautišką užuojautą 
Montrealio Vyr. Skaučių 

„V aivos“ Draugovė.

Mizara — Apolonas, kaip musė rinį lavinimą *. Atsieit, visa ge 
ra, kas padeda Maskvos pla
nams: Maskva ruošiasi, milita
rizuoja ne tiktai studentus, bet 
ir merginas ir vaikus. Tai ge
rai. Maskva tokiu būdu gali 
ruoštis karui ir užpuldinėti tau 
tas ir valstybes, nes šios-„prieš 
mihtarniį lavinimą" ir užpul
tos nesugeba apsiginti. O ko
dėl „L. B." nepasisako prieš 
tai, kad Rusija militarizuoja sa 
vo žmones — studentus, darbi
ninkus ir vaikus?

Komunistai ir liuksus. M 
Visa komunistinė spaudaw 

džiaugiasi n didžiuojasi nepa
prastu liuksusu: marmuro sie
nomis, riešuto medžio iškloji- 
mais ir tt.

Mums atrodo reikalas kiek 
kitaip. Liuksus yra prabangos 
reikalas. Tai nebūtina. Bet kas 

r svarbiausia, reikia kad žmonės 
Paršaitis turėtŲ bent padorų minimumą.

Kas iš to, jog krautuvėje bus 
marmurinės sienos, o darbinin
ko butas neturės tinkamos lo
vos, kėuės ir reikalingiausio in 
do. O sovietuose taip yra. 
Stūkso Stalino statulos, o dar
bininkas alkanas, nuskuręs ir 
viename kambary gyvena su 
trim šeimom. Ar gi tai svarbu 
liuksus, jeigu nėra minimalinių 
gyvenimo sąlygų?

Mandrapypkis.

ant jaučio ragų.
Mizara jaučiasi dideliu auto 

ritėtu. Jis )kalba, kaip Stalino 
ruporas. Jo žodžiai, kaip kūju 
arba pjautuvu kerta, žodžiu, 
Mizara, nois ir mizara, bet jau 
čiasi tartum sėdėtų, kaip musė,

SURASK NORS VIENĄ
naują skaitytoją, padė
si padvigubinti “NL” 
prenumeratorių skaičių!

Mirus A. A. ANTANUI NAVIKEVIČIUI 
liūdinčią jo žmoną, rašytoją 
MARIJĄ AUKŠTAITĘ 

ir šeimą bei brolį 
JUOZĄ NAVIKĖNĄ 

nuoširdžiai užjaučia
Kanados Lietuvių Bendruomenės Montrealio 

Apylinkės L. O. Komitetas.

diktatorius, despotas — sunku 
suprasti, kaip jis save vaizduo
jasi. . .

Bet ir tokiam dideliam auto
ritetui ‘, Mizarai labai, pasiro
do, rūpi menkų ir, jo žodžiais, 
nevertų nei dėmesio, žmonių, 
gal net visai nę- žmonių, kaip 
Lozoraitis, darbai. Jis, toks di 
delis Ponas draugas, kuriam 
nei akių, neapsimoka nuleisti į 
žemumas, vis dėlto, pasirodo, 
atsidėjęs stebi tų menkų žmo
nių veiksmus, darbus. Pasiro
do, Mizarai labai net apeina ir 
Pakštas, ir Gabrys - ’] 
ir Abramčikas. . . Apolonas — 
Mizara nusileidžia ligi žemiš
kumo. . . Kodėl?

„Liaudies Balsui" patinka 
konservatoriai.

„Progiesyviųjų" oficiozui 
Kanadoje —„Liaudies Balsui", 
kuris konsei vatyvus tiktai ko- 
lioti mokėjo, dabar jie staiga 
pradėjo patikti. Nagi, pasiro
do, jie nusistatė nr.?* „mT’.t?.-
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Akyvaizdoje tų liūdnų aplin
kybių, negalima praeiti pro fale 
tą, kad ir vokiečiai nacionalis
tai, kurių pirmoji tautiška do
rybė buvo šūkis „į Rytus*', ne 
tik nuslėpė narsią prūsų lietu
vių praeitį bei likimą, bet dar 
gi nuskriaustuosius dergė ir 
žemino savo tautos ir pasaulio 
akyse. Dori ir teisingi vokie
čiai, nenorėję teisingai vertimi 
senprūsių praeitį, buvo nustum 
ti į šalį. Jų vieton stojo impe
rialistų pasamdyti neva moksli 
mukai, kurie viską aprašė taip, 
ikaip jų tikslams buvo naudin
ga-

Prūsų lietuviai nesusilaukė 
paramos nei iš mūsų, savo bro 
lių, pas kuriuos ordino laikais 
rado užuojautą ir paramą. Mes 
arba nenorėjome, arba nesuge
bėjome jų garbę ginti, visiškai 
pamiršdami, kad jų garbė ir 
mūsų garbė. Esant tokiai pade 
čiai iš augo nauja vokiečių kar
ta, kuri istorijos raidą jau be
matė vokiečių imperialistų aki
mis. Tuo pačiu balsu, kokiu 
giedojo naciai, tebegieda ir šių 
dienų vokiečių dalis dėl to, kad 
kitaip nežino ir nenori žinoti.

Žinome taip pat, kad dikta
toriai ir užkariautojai liepia is
toriją rašyti taip, ka.ip jų tiks
lams naudinga, kad jų savimei
lė būtų patenkinta. Taip pat 
žinome, kad senieji prūsai ne- 
turėj osavo istoirninkų, dėl to 
anų laikų istorijos šaltiniai yra 
ordino kronikos, reiškia — už
kariautojai -krikščionys, kurie 
iš visos Europos plūdo į Prū
sus, ištroškę pagonų kraujo ir 
turtų. Visa, ką darė užkariau
tojai, buvo kilnu ir teisinga, 
o prūsai, lygūs gyvuliams, ne
turėjo jokių teisių, nebent ver
gauti užkariautojams.

Anų laikų nuotaikas puikiai 
atvaizduoja liaudies dainelė, 
užrašyta Ragainės apskrityje: 
O bėda valgai, trudningi čėsai, 
Kas bus iš Lietuvėlės?
Dideli pulkai svetimų žmonių 
Įpuolė tėviškėlėn!
Uždegė pilis ,mažas ir didės, 
Supustyjo šetreles.
Praliejo kraują, senų ir jaunų, 
Nužudė mus kaštaunus.

APIE PRŪSŲ LIETUVIUS
Privert mus dirbti, jiems nu

raminti 
Jų visas išdykystes.
Paniekiu kalbą, praryj mus 

algą,
Mus vargiu baudžiavoje. , 
Jau eisim, eisim, čia mes nebū

sim, 
Čia ne mūs’ tėviškėlė!
Svetimi žmonės, skaudūs žodai 

čiai, 
Raudin mūsų širdužę.
Kurlink mes eisim? katrul mes 

kreipsim
Savo i atidų veidelį?
Ar šiltuos pietuos, ar šaltoj 

šiaurėj, 
Ar kur saulelė leidžias?
Kur saulė teka, tenlink mes 

eisim!
Ten užtekės palaima!

Apie šiuos riegražius praei
ties dalykus šiandien kalbėti 
teisiog atrodo ne vietoje, bet 
jei dar ir dabar vokiečių atsa
kingi asmenys arba tyčia du
mia pasauliui akis, arba iš ne
žinojimo klaidina, reikia ir 
mums prabilti. Jei ten koks 
nusipolitikavęs šulratas tokias 
nesąmones tauškia ir groja ant 
seno smuiko, nėra ko stebėtis, 
nes iš tokių daugiau tikėtis ne
galima. Tačiau, jei pav., moks 
lo vyrai ir tvirtina, nesąmones, 
jau darosi liūdniau. Tuo mo
mentu, kada vokiečių tauta vėl 
stengiasi pasidaryti Europos 
šeimos nariu, kiti jau griauna 
tas pastangas.

Šia proga paduosiu kelių žy 
mių vokiečių pasisakymus dėl 
Prūsų Lietuvos. Kiekvienas jų 
gina kitokia pažiūrą. Taip pav. 
vokiečių pabėgėlių laikraštyje 
„Wir Ostpreussen ‘ prof. Dr. 
Bruno Schuhmacher iš Ham
burgo parašė ilgą straipsnį iš 
prūsų istorijos. Jis, -remdama
sis Tacitu, rašo tarp kitko, kad 
aisčiai arba senieji prūsai bu
vę ta pati tauta. Tai buvę la
bai ramūs ir darbštūs žmonės, 
kurie vertėsi žemdirbyste ir pa 
sižymej ęsvelingumu. Preky

LAIŠKAS IŠ FLORIDOS
Plačiai žinomieji Kanados lietuvių visuomenės vei

kėjai ir dideli tremtinių gelbėtojai pp. Vincas ir Veroni
ka Treigiai pataisyti sveikatos ir pailsėti, šiai žiemai yra 
išvykę į pietinę dalį Šiaurinės Amerikos — į saulėtąją 
ir amžinai žaliuojančią ir žydinčią Floridą. Beviešėda
mi pietinėje Floridoje, jie mielai sutiko pasidalinti savo 
įspūdžiais su GG „Nepri klausomos Lietuvos“ skaityto
jais. NL.

Veronika ir Vincas Treigiai.
iMIAMI.

Apie saulėtąją Floridą, ne
buvusiam joje, kartais susidaro 
klaidingų įsivaizdavimų, ypač 
pas mus, Kanadoje, kur teko 
girdėti visokiausių pasakojimų. 
Apie šį šiltą kraštą vieni sa
kydavo, kad čion labai drėgnas 
oras, kad šalta, kad įvyksta vi
sokių uraganų ir tt. Atvykus 
čia, štai kaip atrodo:

Klimatas žiemos metu gana 
malonus, šiltas ir sausas. Žie
mą lyja mažai, o jeigu palyja, 
tai už valandos vėl saulė švie
čia. Maudytis galima vsiuo- 
met, nes vanduo šiltesnis kaip 
oras. Pietinėj Floridoj yra 
daug piotų, apžėlusių tropiki- 
niais miškais ar krūmais. Kai 
kur atrodo tikros džiunglės. 
Beveik visa augmenija amžinai 
žaliuoja, o visokį krūmai ir gė
lės žydi. Gyvuliai laukuose ga 
nosį ištisus metus, ir jiems jo
kių tvartų ar pastogių nerei
kia. Apie Miami matyti laukuo 
se didžiulės kaimenės karvių.

Gražiausi čion medžiai — 
tai palmės. Miestai ir parkai 
pasipuošę taip vadinamom

RAŠO JONAS GRIGOLAITIS
ba jiems nebuvo svetima, nes 
jau romėnų laįkais prekiavo 
gintaru ir kailiais. Taip pat 
buvę gabūs ir amatams. Radi
niai rodo, kad gyventojai buvę 
pasiekę aukštą amalų technikos 
laipsnį, kuris pasireiškė sidab
ro it geležies dirbiniuose. Gy
ventojų dauguma buvo žemdir
biai, gyveno kaimuose ir vien
sėdžiuose. Svarbiausias pragy 
venimo šaltinis buvo žemės 
ūkis, ypač arklinmkystė. Kraš 
tas buvo padalintas sritimis, 
kurias valdė šeimų sąjungos, 
vadovaujamos kilniųjų. Tie vai 
dę didelius žemės plotus ir tu
rėję laisvų ūkininkų, bei vergų. 
Prūsai parodė ir kariškų gabu
mų, ypač tvirtovių statyboje 
ir pan.

Apie prūsų užkariavimą jis 
rašo, kad ordino didysis mist- 
ras Herman von Salza leidosi 
Popiežiui ir kaizeriui patvirtin
ti prūsų „nekieno" žemės už- 
kaiiavimą. Prūsų kraštas po 
ilgų ir sunkių kovų dėka prūsų 
valdovų nevienybės buvo užka 
riautas ir,iš pastatytų pilių val
domas. Per dešimtį metų bu
vo užimtos sritys iki vadina
mos dykumos. Užimtų sričių 
gyventojai arba išbėgp į Lietu
vą, arba buvo pei keldinti į Sam 
biją. Tiek prof. Schumacher 
apie Prūsus.

Tame pat laikiaštyje rašo ir 
Dr. Oltomar Schreiber apie 
prūsus (1949 m. 19 Nr.). Prie
šingai Prof. Schumacher, tvir
tina, kad Prūsai nebuvę užka
riauti kardu ir ugnimi, bet įsi
gyti arklu ir kirviu. Jis taip 
pat tvirtina: „ši vokiečių rytų 
žemė ne tik popiežiaus ir kai
zerio pavedimu virto vokiečių 
žeme, bet nuo pat pirmos die
nos pasidarė ir krikščioniška 
šalimi ir tokia liko kii šių dė
lių“.

Tuo pačiu klausimu pasisa
ko ir Hohezollernų princas Au
gust Wlihelm, Vcfkiečių žur
nalas „Revue“ paskelbė princo

aiškinimus amerikiečių kari- 
noma, šis princas buvo pasida- 
ninkui per tardymą. (Kaip ži- 
ręs aktyviu naciu partijos aukš 
tu pareigūnu). Princas, tarp 
kitko, pasisakė ir dėl rytų po- 
htikso, pareikšdamas: Tikėji
mo pasaulsi sugiiuvo tuokart 
ir šianuien. Tuokart tikėjimas 
atvedė vokiečių ordiną prie tų 
laikų Europos rytų sienos. Bet 
tsa ordinas tada nusigręžė savo 
veiksmais nuo krikščioniškojo 
tikėjimo, kad net Romos popie 
žius jį išpeikė. Ordinas buvęs 
pasiųstas į pasienį apsaugoti 
krikščioniškas šalis nuo neti
kinčiųjų slavų. Bet kada tie sla 
vai jau oeniai buvo priėmę kri
kščionybę, kryžiuočių ordinas 
vengė jo pavergtus žmones at
versti į krikščionybę, nes jis 
buvo įsitikinęs, kad pagonis ga 
Įima lengviau valdyti, negu 
krikščionis' *.

Tokiu būdu jau turime tris 
skirtingas žymių vkoiečių pa
žiūras iš pokarinių laikų. Nuos 
tabu, kad šiais laikais tiek p. 
Schreiber, tiek prof. Schuma
cher stengiasi įrodyti Prūsijos 
užkariavimo teisėtumą popie
žiaus bei kaizerio pavedimu ir 
užkariautų „nekieno žemių'' 
dovanojimu.

Pagal ordino kronikas, rite
riai kovoję už krikščionijos iš- 
plaitnimą. Tikrenybėje tokia 
buvo jo paskirtis, tačiau jie, 
vietoje įsigalėję, tik begeidė 
daugiau žemių užkariauti ir jas 
valdyti. Vokiečių istorikų dau 
guma tvirtina, kad ordinas at
nešęs prūsams ne tik krikščio
niją, bet ir turtus bei kultūrą. 
Tačiau dokumentaliai yra įro
dyta, kad riteriai atvyko į Prū
sus tuščiomis rankomis, tik kar 
du apsijuosę. Prūsuose jie su
kūrė anų bakų galingą ir tur
tingą valstybę. Iš kur paėmė 
tuos turtus? Pagonys neturėjo 
teises tuiėti nuosavybės. Ku
rie geruoju savo žemės ir turtų 
neatidavė riteriams, tuos išžu

dė ir jų turtus pasigrobė. Vos 
keli didikai, priėmę krikščiony
bę, buvo „apdovanoti'' jų pa
čių žemėmis. Visi kiti buvo or 
dino ir jo pakviestų kolonistų 
vergai. Prūsams buvo drau
džiama apsigyventi miestuose, 
verstis amatais arba prekyba, 
buvo draudžiama prūsams pa
vesti kokias nors viešas parei
gas. Tokiu būdu jei virto atė
jūnų bernais, savo krauju ir 
prakaitu turtino atėjūnus. Or 
dinas ir jo kolonistai turtėjo, 
o prūsai skurdo, mirė bdau ir 
maru. Kaikurie ordino mistrai 
mėgino gerinti prūsų padėtį, 
bet atėjūnų gobšumas visas jų 
pastangas pavertė niekais.

Tokiomis sąlygomis slinko 
šimtmetis po šimtmečio. Prū
sų karalius Pliekus, dar būda
mas sosto įpėdiniu, 1 739 metais 
rašo piancuzų filosofui Voltai
re apie Prūsų Lietuvą šitokį 
laišką: Prūsų Lietuva yra ku
nigaikštystė, 30 mylių ilgio ir 
20 prūsų rnyhų pločio. . . Ma
no tėvas nuvykęs vieton apžiū
rėjo dykus žemės plotus ir ba
do, maro ir bjauraus ministe- 
nų (Wittgenstein ir Kolbe von 
Wartenberg) gobšumo pasė
kas. len jis rado 12 — 15 iš
mirusių mie-stų, 400 — 500 ne
apgyventų kaimų, kurie sudarė 
be galo liūdną vaizdą. Jis lie-

pė atgabenti žmonių iš kitų Eu 
ropos Kraštų. Laukai vėl buvo 
apgyvendinti ir dabar Lietuvo-
jc jau gyvena per pusę miliono 
gyventojų, tikiu, kad Tamsta
nepyksi už surašytas smulkme 
nas. Jūsų garsus žmoniškumas 
apima tiek Tamstos lietuviš
kuosius brolius, kiek ir prancū
zus, anglus ir kitus. Man teko 
aplankyti kaimus, kur buvo kai 
bama tik prancūziškai“.

Tokius vaizdus randame per 
duotus net pačių nacių laikais 
leistose knygose, nes kaip ne
galima paslėnti tautos buvimo, 
taip ir jos apsireiškimų.

Mus labjausiai stebina tie 
mokslu žmones, kurie prūsų «s 
tonją užbaigia krašto užkaria
vimu ir paskui stengiasi įrodi
nėti, Kad kryžiuočiai teisėtai 
kraštą užkariavo ir jo gyvento
jus žudė, nes tie buvę pago
nys ir nenorėję krikštytis. Se
nesnieji vokiečių istorikai tei
gia, kad ordinas Prūsijoje dau
giau sunaikino, negu kraštui 
davė. Kaip ir bebūtų, vis dėlto 
prūsai, būdami daugumoje ir 
kurdami vertybes, išugdė ger
būvį n turtus, kuriuos pasisa
vino ir jais didžiavosi atėjūnai 
— užkariautojai. Kokia skriau 
da buvo padaryta prūsams, apie 
tai net neužsimena, tik, kaip ir 
šių laikų užkariautojai, kraštų 
ir tautų pavergimą skelbia tei
sėtu ir pavergtiesiems išganin
gu dalyku.

(Nukelta į 6 psl.)

Turistinis autobusas? — Ne, tai moderniška spaus 
tuvė, operuojama „Birmingham Post and Mail“

Teko matyti žuvį, kuri pagauta 
išsipučia kaip balionas. Viskas, 
ką tik žmogus gali sugalvoti, 
skinama turistams. Iš to da-

suomet šeimininkes turi užkan 
džiams lietuviško „kugelio“, 
tik mes pasigendame savo gra
žaus jaunimo, kurį turime Ka-

laikraščio Anglijoje. Turi visus moderniškos 
spaustuvės įrengimus, naują luiotipą, presą, tam- 
aų foto kambarį, du generatorius elektrai, radio, 

telegrafą, telefoną ir kt.

„Royol palm'' — karališkom 
palmėm. Kokosinės palmės au 
gina coconuts riešutus, iš ku
rių gaunamas kokosinis rieba
las, plačiai vartojamas pramo
nėje ir maistui. Yra ir kito
kių palmių.

Sodus čia sudaro apelsinų, 
citrinų ir abrikosų medžiai ke
lių rūšių riešutai ir šiaip visoki 
tropikų vaismedžiai. Vieno au
galo vaisius panašus į didelę 
kriaušę, kuri vadinama Floridos 
sviestas, nes ji viduje yra 
minkšta ir valgoma užtepus 
ant duonos. Sako, labai sveika 
valgyti, bet man atrodo be sko
nio. Žemesnėse vietose augina 
ma Pineapple — ananasai. Ba 
nanai neužauga geros rūšies, už 
tat jų nei nekultivubja, nors 
krūmų daug kur matyti. Obe
lys ir Kriaušės čia neauga.

Gyventojai mišrūs suvažiavę 
iš visų S. V. Daug suvažiavę 
pasiturinčių žmonių senatvę 
pialeisti, nes čia labai geras kli 
matas, ir daugiausia turistų.

Čion viskas turistams, visi 
jų laukia. Ir žmogus, užpildęs 
savo turimus apartmentus, 
džiaugiasi, kad turi gerą „biz 
nį“. Teisingai vienas išsireiš
kė: Jeigu turistai sustotų va
žiavę, tai Floridai būtų bankro 
tas, nes ji gyvena iš turistų. 
Industrijos čion beveik nėra. 
Žiemos metu gyventojų padvi
gubėja arba dar daugiau. Vie
tos žmonės gana malonūs, 
linksmi, paslaugūs. Turistams 
malonumų yra čia visokių — 
galima pasirinkit, kas kam pa
tinka: visoki žuvavimai, arklių 
ir šunų lenktynės, žvėrynai, 
paukštynai, parkai, parkuose 
nemokami koncertai, puikiausi 
kino teatrai, visoki pasivažinė
jimai juromis valtimis su stikli
niais dugnais, kad galima būtų 
matyti, kas darosi jūrų dugne.

romas geras pragyvenimas ir 
pelnas.

Pragyvenimas nebrangus: 
butai prieinamomis kainomis, 
maisto produktai, rodos, piges
ni kaip Kanadoje, o apelsinai 
ir greipfrutai tai už pusdykį.

Drabužiai čia žieminiai ar 
rudeniniai visiškai nereikalingi, 
net ir kostiumų mažai matyti. 
Daugiausia dėvi vėsius, švie
sius drabužius. Pečių kūrenti 
namuose irgi nereikia, ir namai 
visai nešildomi. Tuo būdu gy
ventojams daug kas atpuola 
pirkti n dėl to gyvenimas pi
gesnis.

O kur tų lietuviu nėra?! 
Kur nuvažiuosi, ten jų rasi. 
Sunku būtų tikrai pasakyti, 
kick Miami apylinkėje yra vie
tinių lietuvių, bet lietuviškų or 
ganizacijų yra .keturios: SLA 
kuopa, Liet, piliečių klubas 
(šiame klube buvo, gal ir dabar 
dar vienas ,kitas yra, paraudu
sių, oet klubas persitvarkė 
konstituciją ir baigia valytis 
nuo svetimo elemento), ALTa 
rybos skyrius, Balfo skyrius ir 
neseniai susikūręs choras. Jį 
veda iš tremties atvykęs gabus 
muzikas Petras Steponavičius. 
Vasario 4 d. choras turės kon
certą, kurį ir mes aplankysime. 
Gero vėjo p. Steponavičiui ir 
jo chorui; lai skamba lietuviš
koji daina saulėtoje Floridoje. 
(Be ko kita, P. Steponavičius 
užsiprenumeravo „NL“ ir žade 
jo rašyti korespondencijų apie 
Floridą.

Šiuo laiku kiekvieną sekma
dienį įvyksta minėtų organiza
cijų piknikai, į kuriuos suva
žiuoja garžus būrys lietuvių. 
Tad galima sutikti lietuvių iš 
visų S. V. Man čia teko susi
tikti Tillsonburgiečių Z. Mikė
nų gimines iš Chicagos, pp. W. 
Linkus (p. W. Linkus užsipre
numeravo „NL ‘). Taip pat su 
tikau seną veteraną naujienietį 
C. K. Braze, kuris dabar gyve
na Miami mieste ii dažnai pa
rašo „Naujienose'*.

Piknikuose, kurie įvyksta pas 
p. Mockų sodne, taip, kaip ir 
pas mus, skamba lietuviškos 
dainos, griežia muzika, lietu
viai šoka, girkšnoja alutį, ir vi-

nadoje.
Hoilywoodo mieste prie pat 

Miami gyvena pp. Kristupas ir 
Emilija Ž|emaičiai (2215 Hol
lywood Blvd.), užlaiko grožio 
salioną, nes abudu pp. Žemai
čiai yra grožio specialistai ir 
už tai ir klijentų turi užtekti
nai. Pp. Žemaičius pažįstu dar 
iš Phiiadelphijos laikų, 1944 
metų, Kada jų bute susirinkom 
aptarti tremtinių gelbėjimo rei
kalus. Tada teko pažinti prof. 
P. Labanauską, stud. Vaitkų ir 
daug kitų Lietuvos veikėjų. P. 
p. žemaičiai yra daug nusipel
nę lietuvybei ir nepriklausomy 
bės vadavimo darbuose.

Jeigu šiandien ryrinių Ame
rikos valstijų universitetų, mies 
tų knygynuose, pas senatorius, 
miesto majorus, vyskupus, dien 
raščių redaktorius ir šiaip įta
kingus visuomenės veikėjus 
yra knygų anglų kalba apie 
Lietuvą, tai daugiausia pp. Že
maičių dėka. Jie ir šiandien rū 
pinasi Lietuvos reikalais, .re
mia medžiagiškai nepriklauso- 
bės kovas, turi atsikveitę trem
tinių. P. Žemaitienė net du kar 
tu aplankė laisvą Lietuvą. At
vykus lietuviams į Floridą, ver 
ta pp. Žemaičius aplankyti. Ten 
gausite visokeriopų patarnavi
mų, nurodymų, ir net galėsite 
apsistoti, nes pp. Žemaičiai tu
ri gražius apartmentus su vi
sais patogumais. (Pp. K. Že
maičiai užsiprenumeravo „N. 
Lietuvą“).

Taip pat Hoilywoodo mieste 
pp. Juozas ir Ona „Jasauskai, 
1724 Buchanant St., užlaiko tu 
ristams apartmentus ir pavie
nius butus, viskas puikiai įreng 
ta ir labai gražioj veitoj. Pp. 
Jasauskai yra malonaus būdo 
tikri lietuviai, remia lietuvišką 
veikimą. Pas juos gera vieta 
apsistoti žiemai (pp. Jasauskai 
užsipr. „NL“.). O pp. Gedvi
lai turi vaistinę, pp. Kaulakiai 
— vaisių ūkį.

Iš tremties atvykusių šioje 
apylinkėje yra 14 lietuvių. Kai 
kurie gana energingi lietuviš
kam veikime.

Tai taip atrodo, pietinė Flo
rida mano akimis, V. Treigis.

SMERŠ
KNYGA, KURI ATIDENGIA, KAS TIE „TREKAI“, KU
RIEMS MASKVA PAVEDĖ LIKVIDUOTI LIETUVOS 

PARTIZANUS
Ką tik perskaičiau naujai iš

leistą knygą „Šmeiš“ (Smerš), 
kurios autorius yra Karpatų 
Ukrainos tautietis Nikola Sine 
virskis ir redaktoriai broliai 
Milt ir Hill Kermitai, pirmasis 
Gannett Newspapers, Washing 
tone, štabo narys, antrasis Fe
derated Publications Inc. ofiso 
šefas Washingtone.

Ši knyga pirmą kartą atsklei 
džia Stalino slaptojo ginklo — 
Smerš smulkmenas. Ką tas rė
žiantis žodis reiškia? Jis reiš
kia bolševikišką sutrumpinimą 
iš dviejų žodžių „Smert špio- 
nam*' (mirtis šnipams).

Tos baisios organizacijos 
veiklą negalima aprašyti di
džiausioje knygoje, kadangi tai 
apimtų milionų ir milionų žmo 
nių tragediją, kankinimus ir 
klaikiausius žudymus pačiais 
rafinuočiausiais sovietinės tirą 
mjos kankinimų išradįkais bei 
įrankias ne tik pačioje Rusijo
je, bet ir visuose Sovietų oku
puotuose bei jų įtakos kraštuo
se, ir negana toš taip pat viso
se valstybėse, kur tas raudona
sis šimtakojis yra susisukęs liz
dus.

Fiziškai, Smerš yra NKVD 
slaptų slapčiausioji „elito“ ša
ka, įsteigta ir ištobulinta kaip 
specialus kontržvalgybos de
partamentas su vadovaujan
čiuoju šūkiu „Tegul verčiau 
tūkstantis nekaltų žūva, negu 
vienas kaltas išsisuka!“ Smer- 
šo ginklas yra teroras ir baimė 
ir neįtikėtinas žiaurumas. Tai 
yra absoliutus išsigimimas, ne
teisingumas ir didybės troški
mas, lydimas visiškos korupci
jos, tų tiijų šiandieninės Sovie
tų Sąjungos savybių, vsiškas 
įsikūnijimais. Tai baisiojo žmo 
nijos vėžio pūvanti žeizda, kuri 
savo laiku neišpjauta, dabar

yra persunkusi visas šimtamih 
onines celes, kur tik sovietinė 
galia ir valia pasiekia.

Šios knygos autorius, inžine 
rijos studentas, mokinęsis Pra
hoje ir .Budapešte, buvęs narys 
labai slaptos rusų organizaci
jos NTS, kas rusiškai reiškia 
tautine rusų solidaristų sąjun
ga, įsteigtos 1930 m. Belgrade, 
Jugoslavijoje, tikslu ruošti po
grindinį. sąjūdį pnes sovietų re 
žimą Rusijoje. Tos sąjungos 
idėja buvo, kad vi^ps rusų tau
tos šakos turi vienytis į bendrą 
kovą prieš bendrą savo tautos 
tiraniją ir ją nuvertus visoms 
šakoms susijungti vienoje lais
voje rusų valstybėje. Tai ma
tyti, panslavizmo slaptoji sva
jonė, kuri savo laiku buvo ga
na pagyvėjusi ypač Balkanuo
se.

Nik-ola Sinevirsikis, jaunas 
Karpatų Ukrainos rusas, bu
vo vienas iš daugelio Karpatų 
ukrainiečių, kurie buvo įsitiki
nę, kad jų kraštas turi prisi
jungti prie Rusijos, kad ir bol
ševikines, ir kovoti kartu su ru 
sų tauta prieš bendrąjį savo 
prieš? — staliniškąjį komuniz
mą.

Kai ui baigiantis ir sovie tų 
armijoms artėjant prie Karpa
tų Sinevuskis gavo iš savo N 
TS įgaliojimą įsiskverbti į tą 
„Smerš“ organizaciją ir joje pa 
tirti, ar ir kiek daug „Smerš“ 
žino apie NTS, ką tas „Smerš“ 
planuoja daryti prieš NTS, ir, 
jei galima, pakenkti tiems pla
nams, o jei ne, pabėgti ir pra
nešti apie savo patyrimus.

Būdamas labai atsargus ir vi 
sais atžvilgiais „nesuteptas“ 
Sinevirskis per Karpatų ukrai
niečių komunistuojančius drau 
gus pagaliau įsiskverbė į pačią 

(Nukelia į 4 puslapį)
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Nepamirškime musų 
tautosjtikslo

TECHNIŠKOS SPAUDOS REIKALU.
RAŠO G. ANDRIUŠAITIS.

3.
Apie lietuviškos techniško

sios spaudos reikalingumą ne
tenka nė kalbėti — spauda yra 
svarbus vaidmuo visose gyve
nimo srityse. Visa nelaimė, 
kad specialiai ir techniškąja! 
spaudai tarpti yra pačios blo
giausios sąlygos, palyginus su 
bendrine spauda. Vis dėlto, 
nežiūrint visų tų sunkumų, 
spaudos baras Lietuvos techni
kuos gyvenime, nebuvo apleis
tas: be išleistų atskirų veikalų, 
Lietuvoje turėjome periodinius 
leidinius „Technika * ir „Tech
nika ir Ūkis“, tremtyje (Vak. 
Vokietijoje’) „Inžinieriaus Ke
lią“ ir „Technikos Pasaulį“, — 
pagaliau JAV, (kol dar inž. cent 
ras iš naujo nesusiorganizavo, 
išvydome pirmąją spaudos 
kregždutę Dėdės Šamo žemėje 
— bendro pobūdžio informaci
nį Chicagos Inž. ir arch. S-gos 
biuletenį. -Šis leidinėlis, nors 
jis yra rotatorinis, galima sa
kyti, yra pirmas pajudėjimas iš 
vietos techniškosios bei profesi 
nės spaudos srityje. Bet šia 
kryptimi reikia eiti ir toliau, ne 
žiūrint, jog pats spaudos dar
buotojo kelias nėra rožėmis 
klotas.

• • o
Centro v-bos organas „Inži

nieriaus kelias“, nutrūkus c. v. 
veiklai, laikinai sustojo, kol su
sidarys JAV naujoji c. v-ba. 
Wuerzburgo bei Schweinfurto 
inž. skyriaus bendro techniško 
pobūdžio žurnalas „"Technikos 
iPasauhs“, dėl tų skyrių užsida 
rymo, irgi sustojo. Kas gi be
liko? šiuo laiku, nepersiorga
nizavus inžinierių centrui, rei
kia eiti „Techn. Pasaulio“ lei
dėjų ir redaktorių tolimesnė
mis pėdomis, leidžiant toliau 
panašų žurnalą, kuris apimtų 
ne tik inžinierius, bet ir visus 
kitus technikos darbuotojus iki 
darbininko. O toks žurnalas,

— kuris apjungtų visus po vi
są pasaulį išsisklaidžiusius 
bendros profesijos lietuvius, 
yra reikalingas. Taip pat pri
brendo reikalas šį klausimą kel 
ti, kai vėl nusistovėjome naujo 
se vietose, po išvykimo iš Vak. 
Vokietijos.

Palankiausios leidimo sąly
gos, atrodo, yra JAV, nes čia 
susibūrę daugiausiai lietuvių, 
kartu inžinierių ir kitų techn. 
darbuotojų. Jeigu galėtume iš 
leisti per metus vieną spaustu
vėje spausdintą žurnalo nume
rį, tai būtų „labia gerai’’. Aiš
ku, kad šis darbas nėra koks 
biznis, bet tik darbas iš- pasi
šventimo. Prie šio darbo 
straipsniais ir lėšomis reikėtų 
prisidėti visiems bendrai. 
Daug kas sako, kad inžinieriai 
bei techn. darbuotojai nemegs 
ta rašyti. Tai netiesa — pa
žiūrėkime, kiek tremtyje yra 
išleista ar spaudai paruošta 
techniško turinio veikalų, kiek 
inžinierių visą laiką bendradar 
biauja ne techniškoje spaudo
je kartu su visas visuomeni
ninkais, žurnalistais ir kores
pondentais. Pasirodo, kad in
žinierių tarpe esama net baigu
sių universiteto žurnalistikos 
kursą. Taigi, jėgų pakaks — 
anksčiau išleisti techniški žur
nalai yra tik mūsų pačių 
plunksnos darbas!

Lėšų klausimas taip pat ne
sunkiai išsprendžiamas. Jeigu 
kiekvienas Inž. ir arch, sąjun
gos narys kasmet skirtų tech
niškąjai spaudai po vieną do- 
leriuką, tai už surinktą sumą 
būtų galima išleisti rotatorinį 
centro biuletenį ir spaustuvėje 
spausto žurnalo gražų numerį. 
Šį spaudos reikalą atjaučiant, 
ar nereikėtų, be nąrio mokes
čio, apsidėti metiniu „spaudos 
doleriu“. Tokiu pat kooperati 
niu būdu bendrom jėgom gali 
ma išleisti ir ištisus veikalus.

Tik susipraskime ir pasiryžki- 
me!

Baigiant paimmėtina pasta
ruoju laiku pasirodžiusios tech 
niškos spaudos kitos atgijimo 
žymės, kurias reikia vertinti 
teigiamai.

Kiek iš spaudos teko patirti, 
Chicagoje veikia Chicagos inž. 
ir arch. S-gos statybininkų, ar
chitektų, mechanikų, elektrikų 
ir techniškos spaudos sekcijos. 
Į pastarąją sekciją reikėtų at
kreipti didesnį demesį ir laukti 
iš jos konkrečių darbų, apjun
giančių ne tik vietinį technikos 
darbuotojų būrelį, bet ir visur 
kitur gyvenančius, leidžiant 
naują ar toliau tęsiant „Techni 
kos Pasaulio“ žurnalą. Kaip 
tik Chicagoje yia net pats buv. 
„T. P.“ redaktorius ir dauge
lis iš bendradarbių. Taip pat 
New Yorke ir pačoje Kanado
je yra „T. P.' * red. kolegijos 
nariai, bendradarbiai ir skaity
tojai. Jeigu tie patys žmonės 
nesutiktų šį darbą toliau dirbti, 
gali perimti kiti. Bet vietoje 
jau nelaikąs stovėti.

„Draugas“ nuo lapkričio 25 
d. įvedė mėnesinį vieno pusla
pio Technikos Skyrių, kurį re
daguoja arch. Tadas J. Vizgir
da iš Bostono. Pirmas pasiro
dymas yra silpnas ir blankus. 
Reikia laukti patobulėjimo. 
„Naujienų“ 289 Nr. inž. Povi
las Jurėnas, be kitko, taip ra
šo apie tai: „Į techniką kaip 
universalų pasireiškimą reika
lingas gilesnis žvilgsnis. Siau 
ra būtų į ją žiūrėti pro asme
nišką bei grupinių įsitikinimų 
prizmę. Platesnių Technikos 
temų nagrinėjimas galimas tik 
tai savarankiškam technikos 
žurnale. Mėnesinis dienraščio 
puslapis negalės tų klausimų 
apimti ir tik iš dalies padės in 
formacijai. Todėl „Draugo“ 
Technikos sjkyrius trūkumo 
technikos žurnalo neužpildys; 
šis skyrius yra priedas tiktai 
šio laikraščio skaitytojams, net 
ir tų pačių inžinierių neapjun
gia. Juk nevisi „Draugą* * skai 
to ir po jo vėliava tilpsta. Bet 
visgi technikos skyriaus pasi
rodymą tenka vertinti įnašu į 
mūsų technikinę spaudą, lin-

ŽIEŽIRBOS
(Musų kultunnio gyvenimo paiašteje)

Kova prieš atsilikimą ir tamsą.
„Naujienos * (1950. XII. 9) ; 

„Nestebintų manęs pagaliau 
nei p. Krvg. tingus defetizmas, 
nei isteriška laisvo žodžio bai
mė, nei visa ši atsilikimo pro
paganda ir kova už grafomani
jos įsigalėjimą, jei visa tatai 
įvyktų tiktai jo vieno paleoliti
nėje sąmonėje, kurioje tebesiau 
čia šiurpi primityvizmo naktis. 
Kurmiui, kuris nuolat gyvena 
tamsoje, šviesa, kitiems nuosta 
bus reiškinys, yra tik akis ga
dinantis dalyjkas. Bet blogiau
sia, kad Krvg. yra vienas iš 
daugelio, t. y. kovojančios ir 
organizuotos tamsos atsotvas, 
tamsos, kuriai dviejų tūkstan
čių metų Vakarų kultūros tra
dicijos tebėra pavojingos tau
tai ir žmonijai. Tatai būtų ga
lima pavadinti kartuvių paukš
čio psichologija, paukščio, ku
ris mano, kad laisvė ir kultūra 
reikalingos tik tam, kad paaiš
kėtų, jog tiesa yra visuomet 
engėjų pusėje. O šitaip galvo
jant, maitimmąsis visuomet už
tikrintas’ *.

Šiuos Alg. Petravičiaus skau 
džiai teisingus sakinius turėtų 
gerai įsisąmoninti kiekvienas, 
mūsų kultūriniu gyvenimu susi 
rūpinęs, žmogus. Jie skiriami 
ne vien Petravičių puolusiam 
Krvg-iui, bet visiems mūsų 11- 

kint sėkmės“.
Patirta, jog Chicagos Inž. ir 

Arch. S-gos techniškos spau
dos sekcija nie|ko bendra netu
ri su „Draugo* Technikos sky
rium. Suprantama, jog ne tik 
„Draugo“, bet ir kitų (Nepri
klausomos Lietuvos, Lietuvių 
Kelio, Naujienų) laikraščio re 
dakcijoms tunmę būti tik dė
kingi, kad duoda vietos pasisa
kyti technikos bei profesiniais 
reikalais. Inžinierių dalyvavi
mas bendrinėje spaudoje yra 
tik girtinas. Bet nepamirški
me ir savo nepriklausomos 
techniškos spaudos bei jos lei
dimo.

teratūros duobkasiams šiapus ir 
anapus Atlanto.
Keletas auksinių minčių apie 

lyią be stygų...
„Tėviškės Žiburių'’ Nr. 2(55) 

8 psl. randame Montrealio kro 
nikoje pažerta keletą genialių 
minčių apie literatūrą. Štai jos: 
„Poetai privalėtų būti „skam
bios kalbos' tarėjai, bet tur
būt, tuiės kaip Brazdžionis sa
ko, „atgaivinti mauoninį patrio 
tingumo kultą“ jei norės mūsų 
visuomenei tapti tokie ftiieli,, 
kaip Maironis. Dabar amžina 
lyrika, kur lyra be stygų (bent 
mano ausims ir širdžiai)“. 
Šiuos amžinus sakinius tarė p. 
Rep. (kiek matyti iš sintaksės 
ir rašybos klaidų, turbūt, sve
timtautis) ir juos, be abejonės, 
teks įrašyti mūsų literatūros is
torijon. Mūsų nuomone, ta
čiau, Rep. turėtų labai skubiai 
kreiptis į artimiausią ausų ir 
širdies ligų specialistą, nes mi
nėtieji žmogiškojo kūno orga
nai daug sunkiau pataisomi už 
nutrūkusias lyros stygas.

Neprimatantis Matonis. ..
Šiandien rašyti apie literatū

rą pavojingiau, negu kariauti 
Korėjoj. Ypač, kai rašantysis 
ta tema yra pasiryžęs pasakyti 
tiesą. Įvairūs piliečiai taip ir 
laukia, iškėlę kartuvių kryžia- 
vones ir riebalias ištepę kilpą, 
kada galės griebti jiems nepa
geidaujamą recenzentą už plau 
kų ir jį nutildyti amžiams. Keis 
tu supuolimu nė vienas šių bu
delių lig šiol neišdrįso paskelb
ti savo tikros pavardės. . Štai 
kodėl ima brautis nelemta abe
jonė galvon, ar tiktai šie triukš 
mingieji nėra menkai įvertina
mų knygučių autoriai, pasiry
žę nors tokiu, gana nekultūrin
gu, būdu apginti niekeno negi
namą savo „kūrybą“.

Tokios mintys kyla perskai
čius Matonio straipsnį „Naujie 
nose“ (1951. I. 15) apie šiame 
laikrašty spausdintą praeitų me 
tų literatūros apžvalgą. Ten p.

M. aiškina, kad ne Sūduvis, bet 
Pagėgis parašęs „Elegijas* . 
Tai tiesa. Bet taip pat tiesa, 
kad Pagėgio „Elegijų“ nevertė 
jo iš viso minėti (i<aip aky vaiz
de us piagijato!) apžvalgoje: tie 
eilėraščiai nėra joks įnašas mū 
su poezijom Kiti to autoriaus 
tvirtinimai yra apgailėtinai ne
tikslūs ir naivūs, pav.: „Ta
čiau, jei minėtinas L. K. Vado
vas, tai kodėl užmirštama taip 
pat gražūs ir vertingi kiti moks 
limai darbai, pvz. Dr. A. Šapo
kos redaguotoji Lietuvos Isto
rija?“ Ir savo patarimą jis pa
grindžia tuo, kad, girdi, „kiek
viena lietuviška knyga jau 
mums darosi graži, t. y. groži
nė“.

Dėkojame p. Matoniui už 
naują grožinės literatūros są
vokos aptarimą. Iki šiol groži
ne literatūra mes, atsilikusieji, 
vadinome tik baletristiką, po
eziją ir dramą. Taip pat, pasi
rodo, apsirikta manant, kad 
Lietuvių Kalbos Vadovas yra 
mūsų literatūriniam gyvenimui 
be galo svarbus. Matonio tvir
tinimu, mūsų gimtąją kalbą pa
taria ir formuoja istoriniai vei
kalai. Iš tiesų, be šitaip aiškiai 
matančių žmonių mes būtume 
visiškai pasimetę. Dėkui.

Keli posmai nemirtingos 
poezijos.. .

Iš „Draugo“ Nr. 17 (272) 
1951. I. 20:

Byra spinduliai į žemę 
Ir kelia dangus vėl gyvent. 
Ir visi pašaliai sutemę, 
trokšta šviesos tos pasisemt.

Ateik, ateik — Ailekine mano, 
pavedžioti ir paguosti manęs. 
Ir pašvilpauk- švilpyne 

svajingąja savo 
mane vesdamas laukais per 

gatves.
Gali būti, kad spinduliai (jei 

kas nors juos rėčiu, kaip pu
pas, būtų susėmęs) retkarčiais 
ir byra į žemę, bet kad kas nors 
galėtų vedžioti žmogų laukais 
per gatves, sunku patikėti.

Red. pastaba: Bandysime 
šiokiu ar kitokiu būdu atsiliep
ti į lietuviškojo gyvenimo tū
lus, vertus atsiliepimo, reiški
nius pastoviai.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
„Smeršo“ vyr. būstinę vertėju 
ir kaip vertėjas dalyvaudamas 
įvairiose suimtųjų svetimšalių, 
čekų, vengrų, rumunų, vokie
čių belaisvių ir kt. tardymuose 
bei kruvinose kvotose, prisižiū
rėjo visų baisenybių ir, išlikęs 
gyvas, bet su visai pairusiais 
nervais ir sergąs, šiaip taip ga
vo leidimą vykti vienam mėne
siui gydytis, ir pasinaudoda
mas ta proga, pabėgo. Daka to 
šaindien pasirodė sensacingoji 
knyga „Smerš“, kurioje Sine- 
virskis aprašo siaubingiausius 
tos žudikų gaujos darbus Kar
patų UKiainoje, Čekoslovakijo
je ir Lenkijoje, taip pat tarpe 
rusų repatnjantų. ..

Iš- visos daugybės šiurpulin
gų vaizdų čia parenku vieną, 
apie vienos rusų mergaitės Zo
jos likimą. Zoja, vokiečių dar
bams paimta ir atgabenta į Vo
kietiją.. Rusė mergaitė, karui 
pasibaigus su tūkstančiais ki
tų rusų darbininkų buvo sovie
tų paimta ir patalpinta į Au- 
schwitzo (Osviecime) koncen- 
trancijos stovyklą, kurioje na
ciai išžudė apie 5 milionus žmo 
nių, o bolševikai čia įsteigė vo
kiečių belaisvių ir rusų repatri 
autų stovyklą.

Daug vietos užliptų nupasa
koti tą klaikią beviltingą būk- 
lę, kurioje dešimčiai^tūkstančių *£yS? per vieną smilkinį, veidas 

,, "" r0(j£ tokją neapsąkomą baimę,
ji visa drebėjo, lūpos sausos iš 
džiūvusios ir suplyšinėjusios, 
ji sunkiai kvėpavo, lyg trokš
dama. Sinevirskis paėmė tuos 
jos „dokumentus“ ir buvč be 
einąs į savo kambarį versti.

„Kur eini?’’ majoras riktelė
jo. Versk čia pat. Man jie 
tuojau reikalingi!” Pirmame 
dokumente išskaičiau, kad jos 
vardas buv Zoja.

„Vargšelė, brangi Zoja”, pa 
maniau, kodėl tu esi čia? O kad 
galėčiau tavęs paklaustą Be- 
abejo, tu čia atsiradai per kokį 
nesusipratimą. Koks iš tavęs 
gali būti šnipas ar išdavikas? 
Tokia silpnutė, kad menkas vė 
jeho pūsterėjimas tave nuvers
tų. Greičiausia tu sergi džiova, 
dėlto tau taip sunku kvėpuo
ti. . . Lyg atjausdama mano 
mintis Zoja silpnai vos pastebi

Majoro kambarys buvo bara 
ko gale. Supratau, kad jis turi 
kokį skubų vertimą. Įėjau. 
Glazunovas stovėjo prie lango. 
Kai jis atsigręžė į mane, kaž
kas manyje suvirpėjo. Majo
ras pažvelgė į mane apatiškai, 
o veidas rodė, kad jis žiūri į 
kažjkokį paslaptingą pasaulį. Jo 
kauluotas smakras buvo gero
kai prasikalęs. Jis buvo išblyš 
kęs, plaukai susivėlę, lūpos kie 
tai sučiauptos. Toks tuščias 
baisus žvilgsnis galima matyti 
tiktai išprotėjusių veiduose. 
Majoro ilgos, plonos rankos bu 
vo nusvyiusios, bet jo pirštai 
buvo išskėsti ir pastyrę. Atro
dė, kad jis tuoj šoks į mane ar
ba į bet ką kita. „Išversk šiuos 
dokumentus!" jis iškošė, nepa 
keisdamas savo pozos“.

Sinevirskis pastebėjo ant ma 
joio stalo krūvas sujauktų po
pierių, visur nubarstyta pelenų 
ir cagarečių nuorūkų. Viena
me stalo gale padėtas senas nu 
dėvėtas moteriškės rankinukas 
ir krūvelė fotografijų ir laiškų. 
Kambarys skendo tabako dū
muose n Sinevirskis jautės tiek 
majoru elgesio paveiktas, kad 
tik dabar jis pamatė prie.stalo 
kampo ant kėdės susikniubusią 
jauną, labai liesą, menkutę mer 
gaitę, kokių 22 metų amžiaus. 
Jos plaukai pluošteliu buvo nu-

rusų repatriantų troško ne
žmoniškose sąlygose toje pra
garo stovykloje, kur skubiai at 
vykęs Smeršo dalinys suorgani 
zavo seklius ir išdavikus, pro
vokatorius ir skundėjus, ir di
delį tardymo bei egzekucijų 
personalą.

Zoja buvo įskųsta, kad ji, be 
dirbdama Vokietijoje, per vo
kiečių karį siuntusi savo Rusi
joje esančiai motinai maisto 
siuntinėlį. Tuojau Smerš bu
deliai įtarė, kad tame suintinė- 
Jyjc tuiėjo būti kas nors bai
saus, ir mergaitė buvo atgaben 
ta vieną naktį pas majorą Gla- 
zunovą, vieną sadistiš(kiausį 
Smeršo tardytoją.

Nuo čia duodame pačiam Si- 
nevirskiui kalbėti.

„Drauge jaunasis leitenante, 
tuojau prisistatykite majorui 
Glazunovui* *, pareiškė į kamba 
rį įėjęs majoro ordinarcas,

mai nusišypsojo savo sukepu
siomis lūpytėmis.

Majoras Glazunovas pastyru 
siais lėtais žingsniais pradėjo 
artėti pne Zojos. Jo žvilgsnis 
atrodė, smeigte smeigė kiaurai 
per jos smegenis. Turbūt jis 
bandė ją užgipnotizuoti savo 
negyvų akių pastyrusiu vėri
niu. Jis atrodė lyg koks lauki
nis raganius iš tamsiausių rais 
tų-

Zoja pradėjo desperatiškai 
drebėti. Atrodė, kad ji iš bai
mes čia pat numirs. Jos akys 
vis labjau plėtėsi Įbestos į ma
joro įkyrų spoksojimą.

Majoias lėtai apėjo jos kėdę 
ir apžiurėjo savo auką iš visų 
pusių. Mane suėmė išgąstis. Vi 
sa tai buvo taip nesuprantama, 
taip žiauru, taip beprotiška.

„Taip!’ ’ pagaliau majoras su 
riko. Zojos kūnas drebėjo ir ji 
užsimerkė, lyg laukdama smū
gio. Majoras lėtai iškošė: „Aš 
negaliu suprasti, kodėl tu taip 
nepadoriai meluoji! Ar tu ne
supranti, kad aš viską žinau?!”

Zoja bandė Įrazką pasakyti, 
bet jos žodžiai užkliuvo gerk
lėje. Vietoje žodžių pro jos 
sustingusias lūpas prasiveržė 
kažkoKS švokštimas, primenąs 
mirštančio šuns aimaną.

Majoras atsitraukė tris žings 
nius atbulas. Jis buvo viską 
padaręs tai mergaitei įteigti sa
vo valią. Mano širdyje štaiga 
kilo kaz koks artėjančios mir
ties nujautimas.. Aš tik bijojau 
vieno dalyko. Jei majoras pra
dės tą pusgyvę mergaitę muš
ti, ji neištvers. Ji miis vien iš 
baimės ir mirs mano ąkyse. Aš 
nenorėjau matyti jos mirštant. 
Nesvarbu, kas ji buvo, ji tiek 

į pat tioško gyventi, kiek ir 
aš. . .

Glazunovas vėl prisiartino. 
„Žiūrėk, gražuole“, jis sušuko, 
„tu nori man įkalbėti, kad tag 
vokietis kareivis, kurs buvo 
pas tave atėjęs, norėjo tik paini 
ti pakietėlį persiųsti tavo moti
nai. Bet aš žinau, kad tai ne
tiesa. Tas kareivis atėjo pas ta 
ve gauti iš tavęs žinių apie ki
tų darbininkų elgesį ir nusista
tymą jūsų stovykloje. Aš tai 
tau įrodysiu“.

reivis lankė tavo seserį?’’, su
riko majoras. „Aš nežinau“, 
sumurmėjo mergaitės brolis. <

„Tu meluoji!
„Ne! Aš nemeluoju !“ ■
Majoras priėjo prie berniu

ko ir kietai sugniaužtu kumš- ' 
čiu smogė iš visų jėgų į ploni- . 
mą. Vaikinas susiūbavo. „Aš 
nežinau. Aš gyvenau kitoje sto 
vykioje’’.

Majoras vėl smogė Zojos bre 
liui, šį kartą per kaklą iš nuga
ros pusės.

Girdėdama savo brolį dejuo
jant, Zoja kietai užmerkė akis 
ir jos galva linko žemiau ir že
miau. Jos veidas tiek pasikei
tė, kad aš nebegalėjau bepažin
ti. Ji atrodė dar blyškesnė, ne
gu iki tol.

Majoras žingsniavo po kam
barį keikdamas ir gestikuliuo
damas rankomis. Jo akys pasi
liko tokios pat negyvos, neju
dančios ir pastyrusios. „Sar
gyba!“ j'is pašaukė. „Veskit jį 
šalin !*

Man pasirodė, kad brolį išve 
dus, Zoja vos jaučiamai atsi- 
duksėjo. Sargybinis jos brolį 
išvilko pro duris.

Majoras vis dar tebežingsnia 
vo. Staiga jis sustojo. „Klau
syk? Aš tave užmušiu, jei ne
pasakysi tiesos!"

Jo žodžiai lyg kulkos pervė
rė Zoją. Zoja jautė, kaip ir aš, 
kad majoro grasinimas nebuvo 
tuščias, bet buvo bepročio ryž
tas. Jo šaltas šniokščiantis bal 
sas, lyg šaltas vanduo sukrėtė 
mane. Mano plunksna iškrito 
ir aš atsistojau iš kėdės. Bet 
viskas buvo pavėluota. Majo
ras staiga prišokęs smogė mer
gaitei kumščiu į smilkinį. Jo 
sustingusi ranka lyg kardo aš- 

[ muo švilpdama kuto į taikinį.
Zoja žlegterejo ant grindų. 

. Plaukų pluoštelis nusviręs už- 

. dengė jos veidelį. Pastyręs sto 
> vėjau vietoje, negalėdamas pa

judėti. Per kokį colį nuo Zojos 
galvos ant grindų spindėjo nu 
mesta cigaretės nuoiXika.

Majoras su panieka žiūrėjo į 
nejudančią mergaitės figūrą. Jo 
švininės akys rodė, kad jis pats 
nesuprato, kas pasidarė.

Lyg pakirdęs nubėgau sker
sai kambario prie Zojos, šauk- 

sargybini!*'

Dabar suprantu, kad Zoja i 
yra kaltinama šnipinėjimu. Ko- i 
kia nesąmonė. Zoja negalėjo s 
būti šnipas. Kokias žinias ji ga 
lėtų suteikti vokiečių karei
viui? Juk vokiečiai ir patys 
puikiausiai žinojo, be Zojos, 
keiks gyvenimas vokiečių dar- ' 
bininkų stovyklose. Greičiau- : 
šia, pačio Smerš įstatyta pro- : 
vokatorė, norėdama pasiteisin
ti, ją Įskundė. Vokiečių kario 
apsilankymą galima buvo išaiš 
kinti įvairiais būdais, jei kam 
tai būtų Įdomu. Kad Zoją 
įskundė kuri nors jos draugė, 
tai yra Smeršo taktika, ir rytoj 
kuri kita jau įskųs pačią skun
dėją.

Tas dokumentas, kurį aš pra 
dėjau veisti, neturėjo nieko įdo 
maus. Tai buvo Zojos laiškas, 
rašytas labai bloga vokiečių kai 
ba tūlam vokiečiui Milleriui, 
prašant, kad jis būtų malonus 
įteikti mažą maisto siuntinėlį 
jos tėvams Černigove, Rusijo
je. Majoias įsake man pravers 
ti visus kt. jos „dokumentus*'. 
Kambario oras darėsi vis troš
kesnis. Pastebėjau, kad Zoja 
su ilgesiu žiūri į vandens ąsotį 
ant staliuko kambario gale. Aiš 
ku ji troško, bet nedrįso papra 
šyti vandens lašelio.

Majoras nuėjęs prie durų pa 
šaukė „Tvarkdary! Atvesk su 
imtosios brolį' ’ Zoja nesupra
tusi, ką tai reiškia, žiūrėjo nu
stebusi. Greit ji pradėjo nepa
prastai nervintis. Užmiršęs ver 
timą aš pradėjau ją stebėti. Jos 
didelių akių lėlytės darėsi vis 
didesnės ir didesnės. Ji negalė
jo suvaldyti drebančių rankų. 
Jos prislėgtas kvėpavimas darė 
si retesnis.

Po kokių 10 minučių į kam- 
barį Įvedė jauną apie 26 m. am 
žiaus vaikiną. Jo veido bruožai 
buvo panašūs į Zojos. Jo vei
das virpėjo iš išgąščio. Jis nu
leido galvą ir pro akių kertę ste 
bėjo savo seserį. Jis nesupra
to kas čia darosi. Jis buvo ap
imtas mirtinos baimės.

Žmonės patekę į Smeršo na
gus pavirsta tikru gyvuliškos 
baimės įsikūnijimu. Iki šiol aš 
mačiau tik du ar tris, kurie išli 
ko drąsūs iki galo. Visi kiti bu 
vo išsigandę ir drebėjo.

„Kaip dažnai tas vokiečių ka damas „Sargvbirr

Sargybinis įbėgo vidun.
Mano balsas, kurs man pa

čiam atrodė nenatūralūs, ma
tyt, išblaivė majorą. Jis nu
žingsniavo prie lango ir atsida
rė savo cigarečių dėžutę. Išsi
ėmęs vieną užsidegė ir pradė
jo rūkyti, tartum nieko nebūtų 
įvykę. Koridoriuje girdėjau bė 
giojancių žmonių žingsnius.

Pasilenkiau pne Zojos, ar ji 
dar gyva. Taip, ji dar gyva, 
bet kiekvieną sekundę jos gy
vybė gęso. Nubraukęs jos plau 
kus, pažvelgiau į akis. Jos gal 
vutė nusvyro. Akyse mačiau 
mirtį. Visas pergyvento gyve
nimo teroras buvo lyg rašyte 
įrašytas tose mirštančiose aky
se.

Aš pagelbėjau sargybiniui iš j 
nesti nebegyvą Zojos kūną į ko ■ 
ndorių. Keli kareiviai atbėgo w 
pagelbėti. Koridoriaus gale sa 
vo kambario duryse pasirodė 
Černousovas. „Kas atsitiko, 
Koha?“ jis paklausė.

Aš neatsakiau. Visos pas
tangos atgaivinti Zoją nuėjo 
niekais. Ji buvo mirusi.

Černousovas (kitas Smeršo 
tardytojas, kapitonas, Sinevirs 
kio bendradarbis. J. P.) paėmė 
mane po ranka. „Kas tau?“

Aš neatsakiau nieko — bu
vau apsvaigęs.

Jis nusivedė mane į savo 
kambarį.

„Palikit mane vieną, Vania**, 
ištariau. ■

„Kas tau, Nikola? Kas atsi
tiko? Tu toks išblyškęs?“

Černousovas pašaukė sragy- 
binĮ ir įsakė išvesti atgal į vie- 
nukę senį, kurį jis tuo metu tar 
dė. ,„Še išgerk!“ jis ištiesė 
man pripiltą taurę.

Aš vis tebebuvau apstulbęs 
nuo pergyvenimo. Koridoriu- 

. jc girdėjau vyrus šūkaujant, 
, bet žinojau, kad tai nieko nepa- 
, dės. Zoja mirė nužeminta, pa 
į niekinta, niekeno neapginta, 
[ nužudyta.

„Gerk, Nikola', Černouso
vas įsakė. Mechaniškai paė
męs stiklą išverčiau iki dugno. 
Še gerk dar !“ Černousovas pa
kišo naują stiklą.

Aš norėjau gerti, gerti, ger
ti. Norėjau nuvyti iš akių tą 
tamsų šlykštų majoro vaizdą,
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DR. VYDŪNO LAIŠKAS
Dr. Vydūnas, kuriam KLCT 

ir NL| vardu buvo pasiųstas 
maisto siuntinys, atsiliepdamas 
į tai rašo:

Parkeliavęs iš Berlyno, ra
dau šitše Jūsū siuntinį. Ir dė- ■ 
kojų širdingai, kad mane su to
kiu malonumu atsimenat. Bet ; 
nežinodamas kokia Jūsų pade- > 
tis, ar netenka vargti, slegia 
mane mintis, kad save gal 
skriaudėte. Mano gyvenimas 
visai patogus. Ištenku su tuo, 
kas man iš Vokietių valdios su
tekdama kaip poilsio alga. O 
tik galiu gerai naudoti, ka Jūs 
man suteikėt.

Viešėjau Berlyne nuo 16 d. 
Grd. m. 1950 iki 15 d. Sausio 
m. šiū metu. Laukė manes 
mirŠtantioji seselė, baigdama 
jau 80 metus. Ir sulaukė ma
ne. Galėjova dar pasikalbėt va 
kare ir maža ir rytmeti 17 d. 
Gr. Bet apie 10 vai. prieš piet 
ji iškilo iš žemiškumo. Palai
dojau jos lavona ir tvarkiau, 
kas jos gyvenime palikta. Bu
vo sunku, vargau. Bet ramino 
mane tai, kad seselė, kentėjusi 
kelis metus, dabar iš visa-to iš
kilusi. Ypatinga bet yra, kad 
ji mirė šventadieni, a-tuonias 
dienas pirm Kaledū, o jauniau
sioji seselė ir 1950 mts. šven
tadieni savaitė prieš Velykų 
švente.

Gyvena dar vienas iy2 met. 
man jaunesnis brolis Rusu Zo
noje. Bet jis jau labai silpnas 
ir vos ka girdėti gali. Rodos aš 
dar kiek pajėgingesnis. O tik 
slegia jau visa - kas. Laikas 
prašoksta labai greitai. Nors 
namų savininkė daug padeda, 
bet del savo ypatumu turiu 
pats visa - ka atlikti. — Vis 
dėlto nesu nusiminęs. Ir viltin 
gai žiūriu i ateiti Tautos. Vy
liuos, kad dar visa — kas pa
kis, ir ji bus laisva ir pati vieš
pataus Tėvynėje. — O Jums ir 
linkiu būt viltingais. Rodos ta
da esame ir ištvaresni. Bet la
bai linkiu ir tai, kad gyvenimo 
sąlygos nebūtu sunkios, kad 
nuolatai lenvėtū. Taip sveiki
na širdingai Jus ir visus Jūsiš
kius Vydūnas.
Detmold, Moltkestr. 36,

KULTURWWkROTYIKA
TREMTINIŲ ATSIŠAUKI
MAS Į PREKYBININKUS

Vokietijos Lietuvių Bendruo 
menes krašto valdyba, kurios

PIANISTAMS IR DAINUO
JANTIEMS ŽINOTINA. 
Muzikas Vytautas Kerbelis 

sudarė ir išleido LIETUVIŲ 
LIAUDIES DAINAS. Tai yra adresas yra: Litauisches Zent- 
rinkinys 32-jų lietuvių liaudies ralikomitee, Baumstrasse 17, 
dainų, pritaikytų besimokan- (21a) Bad Zalzuflen, Germa- 
tiems skambinti fortepijonu — ny, kreipiasi į prekybininkus vi 
pianu. Bet jos tinka ir viso- same pasauly 
kiam kitokiam atvejui, jau ir juos, kad jie, nroėdami užmegz 
mokantiems skambinti, arba ti kokių prekybinių ryšių su 
dainuoti, nes prie gaidųyra dai Vokietijos prekybos ir pramo- 
nų tekstai — žodžiai. Skambi- nės firmomis, kreiptųsi nuro- 
nant gaiiina visas tas dainas 
dainuoti. Tai yra labai praktiš 
ka ir labai naudinga kiekvienai 
lietuviškai kolonijai lietuvių 
liaudies dainų knyga. Kaina 
tiktai 2 dol. Leidinys gražus. 
Galima gauti „Nepriklausomos 
Lietuvos“ redakcijoje: 3a — 
4th Ave, Ville Lasalle, Mont
real, P. Q.
LIETUVIŲ MOKYKLA SAO 

PAULYJE
Brazilijoje, Sao Paulo mies

te, lietuviai buvo pastatę lietu
vių mokyklą, pavadintą V. Ku
dirkos vardu. Joje buvo moko 
ma lietuvių ir portugalų kalbo
mis. 1942 m. mokykla buvo už 
daryta. 1948 m. ji atnaujino 
lietuvių kalbos pamokas, ku
rias ir dabar veda mok. S. Bak 
šys. Mokyklą aplankė 
konsulas p. Polišaitis.

PIRMIEJI DP 
KONDUKTORIAI

Adelaidėje, „News“ prane
ša, kad pirmieji Australijoje dy 
pūkai — vienas lietuvis ir vie
nas latvis — labai gerai išlai
kė tramvajų ir autobusų kon
duktorių egzaminus ir paskirti 
konduktoriais.

ĮSISTEIGĖ LIETUVIŲ 
BENDROVĖ

Adelaidėje įsistiegė pirmoji 
lietuvių elektros bendrovė, ku 
ri atlieka visus elektros ir radi- 
dijo instaliacijų darbus.

ir informuoja

Liet.

dytu adresu, nes bendruomenė 
patarnaus nustatyti ryšius.
^ŠVIESA“ AUSTRALIJOJE

Melbourne susiorganizavo ir 
gražiai veikia „Šviesa“, kurios 
valdybą sudaro: J. Kalpokas, 
Viliūnas ir Simankevičius. Sam 
būris gruodžio mėnesį gražiai 
paminėjo 60 metines „Varpo“ 
ir V. Kudirką. Sambūrio adre 
sas: Mr. J. Kalpokas, Migrant 
Worker’s Hostel Nr. 2, Willim 
son Rd., Manbyrnong, Vic., 
Australia.
LIETUVIAI GIEDOJO KAIP 

DONO KAZOKAI...
Austiali,jos Warrgamboje gy 

veną vyrai lietuviai, vadovau
jant p. Briedžiui, sudarę chorą, 
kuris koncerte labai gražiai pa 
sirode. Todėl Australijos laik
raštis „Penrith Press” susiža
vėjęs lietuvių vyrų dainavimu, 
paraše, kad lietuviai dainuoja 
taip gerai, kaip Dono kazokai. 
NAUJI VEIKALAI LAUKIA 

SPAUSDINIMO
Vinco Krėvės antroji dalis 

kūrinio „Dangaus ir Žemės Sū
nūs“ jau parašyta ir netrukus 
bus spausdinama. V. Krėvė 
imasi rašyti jau trečią kūrinio 
dalį.

Prof. Mykolas Biržiška pa
rašęs knygą „Tremtinio galvo
jimai apie savo tautą“, kuri 
jieškanti leidėjo.

S. VELBASIO STUDIJOS 
VAKARAS

Simo Velbasio baleto studi
jos koncertas įvyks Čikagoje 
vasario 3 d. Lietuvių auditori
joje. Foi tepi jonu gros broliai 
Kalvaičiai.
SUSITVARKĖ AUSTRAL1- 

JOS LIETUVIŲ LOK
Australijos lietuvių bendruo 

menės oiganizavimą buvo pasi
šokęs vadovauti Adelaidės pro
vincinis Australijos Lietuvių 
Draugijos komitetas. Įvyko 
nemalonus 
apylinkės 
centrui už
VLIKas suprato, kad organiza
cijai turi vadovauti centras ir 
tas pareigas pavedė perimti 
Australijos Lietuvių Draugi
jos centio valdybai. Takiu bū
du, Australijoje dabar susida
rė Lietuvių Bendruomenės Lai 
kinasis Organizacinis Komite
tas, kuris vadovaus Australi
jos lietuvių Bendruomenės or
ganizacijai.

— „Australijos Lietuvis“ 
jau suorganizavo savo spaustu
vę, nusipirko linotipą ir nuo 
1951 m. sausio 1 dienos žada iš 
eiti spausdintas spaustuvėje. 
Ligšiol jis ėjo spausdintas ro
tatorium.

— Pianistas A. Kuprevičius 
Buenos Airėse skaitė įdomią 
paskaitą apie dailininką ir kom 
pozitonų K. M. Čiurlionį. Pas 

. fcaitą paįvairino Čiurlionio mu
zikos kūrinių demonstravimu.

— Muzikas A. Ambrozaitis 
Sao Paulyje veda lietuvių bend 

. ruomenes chorą ir pučia klar- 

. netą vietos teatre.
i — Tremtiniai specialiu ak- 
: tu pagerbė muzikalogą kompo- 
i zitorių J. Žilevičių, kuris jiems 

daug padėjo.
— Dailininkas V. Vizgirda 

• atvyko į JAV ir Dorchestery- 
i je, Mass, gavo darbą savo spe 

cialybėje vitražų fabrike.

susidūrimas, nes 
komitetas užšoko 
akių. Galų gale

Moksle ir technikos 
naujienos

IŠMATAVO AUKSO ATOMĄ
Mokslininkų yra pastatyta 

speciali mašina, kurios pagalba 
galima išmatuoti įvairių me- 
dzaigų atomų dydį. Mašina ma 
tuoja specialių spindulių pagal 
ba. Čikagos - Illinois — uni
versiteto mokslininkai E. M. 
Lyman, A. O. Hansen, M. B. 
Scott, ir L. H. Lanzl, naudoda
miesi minėta spinduline mata
vimo masina, nustatė, kad auk 
so atomo skersmuo yra lygus 
vienai 3.300.000.000.000.000- 
nei colio daliai.

SAULĖS SVYRAVIMAI
Mokslininkai astronomai, 

yra išsiaiškinę, kad maždaug 
kiekvienus 500 metų Saulė svy 
mojanti. Ji tai prisiartinanti, 
tai nutolstanti nuo šiaurinio Žc 
mės rutulio ašigalio. Todėl ir 
klimatas šiaurės ašigaly svy
ruojąs kas 500 metų. Dabar 
saule prie Šiaurinio Žemės aši
galio esanti prisiartinusi (o, 
gal Žemė prisiartinusi prie Sau 
lės?), ir todėl |ių laikų žiemos 
šiauriniame ašigaly esančios 
šiltesnės.

Saulė ir Žemė, kaip mato
me, nevaikščioja matematiškai 
tiksliais keliais, bet truputį klai 
džioja. Ir vieną ir kitą dažno
kai „pavylioja' tūli kaimynai, 
prisitraukia ir ilgiau ar trum
piau „pavyliotas“ palaiko.

1 Kaip teigia astronomai, Saulė 
kažkodėl palinksta prie šaltoje 
Šiaurinio Žemės ašigalio.

15 MOKSLININKŲ TYRĖ 
ANTARKTIKĄ

Anglijos ir Norvegijos moks 
lininkai visą Pietų ašigalio žie-

mą išouvo susikimšę viename 
kambarėly Wcddyl jūros pa
kraščiuose ir iš ten stebėjo Pie 
tų ašigaiio klimatą ir .kitus gam 
tos reiškinius. Jie 'nuolat pa
laikė radijo ryšį su Anglija ir 
Norvegija. Pasibaigus pietų 
sričių žiemai, jie sugrįš namo 
ir tirs gautus Antarktikos sri
čių duomenis.

SENI KORĖJIEČIŲ 
IŠRADIMAI.

Korėjiečiai civilizuotai gy
venę jau prieš 2333 metų prieš 
Kristaus erą. 50 metų prieš J. 
Gutenbergą jie naudojosi me
talinėmis raidėmis spausdinti 
knygas, šešioliktame amžiuje 
korėjiečiai jau buvo pasistatę 
šarvuotą laivą ir jo pagalba ap 
sigynę nuo japonų užpuolimo.

NEVADOJE ŽMONĖS GY
VENO PRIEę, 10.000 METŲ.

Kalifornijos universiteto eks 
pedicija Nevadoje, ties Love- 
locko, rado senų ginklų ir nu
statė, kad tie ginklai turi 7.000 
metų amžiaus.

Be to, Kalifornijos universi
teto profesoriai tyrinėtojai — 
archeologai, tyrinėdami Neva- 
dos praeitį, konstatavo, kad šis 
kraštas žmonių buvo apgyven
tas prieš 10 tūkstančių metų. 
Bet prieš 7.000 metų tą kraštą 
ištiko didžiulė sausra, dėl ku
rios išdegė visa aukmenija ir 
kraštas pasidarė dykine. Žmo
nės tada persikėlė gyventi į ki
tas vietas. Praėjo apie 4.000 
metų kol kraštas atsigavo, ir 
tada, prieš 3.000 metų, žmonės 
vėl sugrįžo ten gyventi.

NAUJA MODERNI LIETUVIŠKA

Germany.
1951 mts. Sausio 18 d.
Red. pats.: Rašyba, kiek leidžia 

galimybės, palikta origifriali- 
vydūiiiška.

kaip jis šypsodamasis spoksojo 1 
į savo auką ir paskui uždegė ei- 1 
garetę.

Ta prakeikta cigaretės nuo
rūka, gulėjusi pamesta ant grin 
dų prie pat Zojos gaivos. Ma
joras buvo ją numetęs pusiau 
surūkytą.

„Įpilk dar, Vania“, papra
šiau.

Vodira nebeveikė. Priešin
gai. Kankinantis siaubas, ku
ris mane supo iš visų pusių, da
rėsi dar ryškesnis. Jis grėsė 
mane galutinai sutriuškinti. 
Kažkoks demonas mano sąžinė 
je pasityčiodamas šnibždėjo: 
„Įstatymas? Kur yra tas įsta
tymas? Kur yra įstatymas?“ 
Aš noiejau šaukti visa gerkle.

Černousovas žiūrėjo į mane 
nustebęs. Jis nesuprato. Da
bar aš supratau, kad kalbu pai
kus dalykus, kad mano liežuvis 
darosi nebesuvaldomas. „Koks 
įstatymas?“ jis paklausė pri- 
mygomis.

„Įstatymas! Ar tu nesuprau 
ti? Įstatymas ''.

Černousovas atsisukęs pažiū 
rėjo į duris. „Užsičiaupk!“ jis 
sušuko į mane. „Gulkis į lo
vą !“

„Negulsiu, nesąmonė. Kur 
yra įstatymas? Pasakyk man, 
kur jis yra?" šaukiau. Černo
usovas tylėjo. Jis pripylė dar- 
vieną stiklą ir padavė man.

„Aš nenoriu“, atsakiau.
Jis pats išvertė stiklą vienu 

gurjkšniu. Prisipylęs kitą taip 
pat išvertė. „Nėra įstatymo. 
Kolia. Nėra jokio įstatymo“, 
jis ištarė.

„Kaip tai?“ klausiu, jausda
mas kaip galva sukasi.

„Užsičiaupk!' Černousovas 
prašvokštė.

„Kodėl aš turiu užsičiaupti? 
Ar matei Zoją? Ar matei, kaip 
bejėge ji buvo?“

„Nutilk!" Černousovas atrė 
žė. Jis sugniaužė kumštį ir 
švysterėjo pro pat veidą. „Aš 
tave supranut, nes ir aš pats 
nesu blogas žmogus savo gilu
moje“, jis pusbalsiu pasakė.

Jis niekus tauzija, pamaniau. 
Juk visai dar neseniai jis norė
jo mane nušauti, kaltindamas, 
kad aš esu buržujus.

9,Tu, Vania", aš atsakiau, 
„tu neblogas žmogus? Kodėl

tad tu žiūri į visa, kas dedasi, 
taip bešališkai?“

„Liaukis, Kolia!” jis maldau 
te maldavo.

„Ne, as nesiliausiu!“
„Na, tai klausykis. Tu ma

tyti visiškai ignoruoji faktą, 
kad majoras Grechinas pavedė 
man sekti kiekvieną tavo žings 
nį ir pranešti jam visa, ką tu 
darai“.

šie žodžiai momentaliai ma
ne išblaivė.

Černousovas tebespoksojo į 
mane. „Jei aš būčiau pasakęs 
majorui, kaip tu elgiesi tūlais 
atvejais' , jis pasakė, „tikėk 
man, tu ilgai nebūtum gyvenęs. 
Bet aš tau sakau, giliai širdyje 
aš nesu blogas žmogus. .. Ar 
tu manai, kad Zojos žuvimas 
mane taip pat nesukrėtė. Kaip 
tu klysti! Gal būt aš jaučiu dar 
skaudžiau kaip tu, Nikola, bet 
kokia nauda yra kalbėti. Ne 
viskas mūsų Sovietų Sąjungoje 
yra taip skaistu, kaip kad radio 
skelbia. Toli nuo to“.

černousovas nutilo. Jo žo
džiai sukėlė manyje naujas abe 
jones, naujus įtarimus.

„Ką pasakei majorui apie 
mane?" paklausiau.

„Tikėk man, nieko ypatin
go. Aš žinau daug dalykų apie 
tave, Nikola", jis pasakė, 
skaičiau tavo poeziją, 
kuomet nebūsi poetas, 
viskas nesąmonė’ ’.

Černousovas tęsė, 
visuomet būti labai atsargiam. 
Kaip aš galiu žinoti, kad arba 
tu pats arba kas kitas neseka 

. mane, kiekvieną mano veiks
mą? Tai yra, dėlko mes nega- 

į lime leisti sau prabangos pasi
duoti ūpui arba kaip mes Smer- 
šo vyrai sakome, veršiškam 
švelnumui (teiiačjej niežuos- 
ti)”.

„Dabar aš eisiu gulti, Vania, 
ačiū tau“, atsakiau.

„Nei žodžio niekam apie tai, 
ką aš tau pasakiau, supranti?

„Suprantu”, atsakiau.
Nubudęs kitą dieną išgirdau 

koridoriuose bėgiojimą ir rėka 
vimą. Skubiai apsirengęs ir iš
ėjęs paklausiau, kas čia darosi?

„Kažkas praeitą naktį nužu
dė majorą Glazunovą”, atsakė.

J. Pronskus.

Aš
Tu nie-
Bet tai

Reikia

NAUJIENOS
PIRMAS IR DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ DIENRAŠTIS 

AMERIKOJE
NAUJIENOS visuose Amerikos miestuose ir užsienyje 

turi savo korespondentus ir nepaprastų 
gabumų rašytojus, žurnalistus.

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

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

sišaukimus į savo tautiečius.
NAUJIENOS nemokamai spausdina lietuvių draugijų, 

klubų ir organizacijų pranešimus, atsišau
kimus ir korespondencijas.

UŽSIRAŠYKITE NAUJIENAS ŠIANDIEN PAT.
Prenumerata: Amerikoje ir Kanadoje $ 7.00, pusei me
tų $ 3.50; Chicagoje $ 9.00, pusei metų $ 4.50; užsieny 

$ 10.00, pusei m. $ 5.50.
Adresas: NAUJIENOS, 1739 So. Halsted Street, Chica

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

KAILINIAI PALTAI
IR PUSPALČIAI:

$ 400.00 — 500.00
$ 140.00—175.00

Beaver $ 850.00
Garantuojamas geras ir greitas darbas. Vietoje gali
ma pasirinkti ir šių rūšių: Mink, Steinmarder ir kt. 

Galima ir išsimokėjimui.
A. KOTKAS.

1481 Bishop St. Apt. 3. Montreal. Tel.: BE 4075

Karakuliniai 
„ ('kojyčių)

KRIMINALINĖ AR CIVILINĖ BYLA?

MES SUTEIKIAME JUMS

TEISINE - KALBINE PAGALBA
Tvarkome imigracijos, pilietybės, palikimų bylas; su
dalome darbo, buto garanti as, dokumentus, patvirtin
tus vertimus; tarpininkaujame nuosavybę perkant, par 
duodant; atstovaujame įmonėse, įstaigose; teikiame vi
sokeriopą informaciją; giname Kanados ir kitų kraštų 
lietuvių interesus. Jums patarnavimus atlieka teisinin
kai ir kalbininkai, studijavę Amerikos bei Europos uni 

versitetuose.

JONAS J. JUSKA1TIS
907 Dundas St'. W., Toronto, Ont., Canada. Tel. PL 4880

Edmond COURCHESNE
A dvokatas

CIVILINĖS IR KRIMINALINĖS BYLOS.
10 ST. JAMES ST. W., KAMB. 308 

TE L. HA 4607 MONTREAL.

Vyriškų rūbų krautuvė
Paltai ir kostiumai parduodami ir siuvami pagal Jūsų 
užsakymą. Skrybėlės, megztukai, viršutiniai ir apatiniai 

baltiniai, kojinės, pirštinės ir kt.
Visų dalykų didelis pasirinkimas.—

NUOLAIDOS LIETUVIAMS 10 %.
Nuo š. m. vasario 10 d. dėl vilnų pasaulyje trūkumo, 
vilnoniams rūbams kainos bus labai daug aukštesnės.

DERBY MEN’S SHOP
SAV. C. SALMONAITIS.
2576 Yonge St. Toronto.

TE L. Hy 9624.
X3l>l>13l>l>>3l313131>l31>l3>a3ia3i313l3>3l3l>i»131313Į3l»l313l313i3'i3i3s3i'?l3i3'.2s3l3<l>i3li,'15.

g Išnaudokite žiemos laiką smulkesniems DAŽYMO
g darbams.. Taip pat atliekami lubų ir sienų plyšių

IŠLYGINIMAI
Geras ir žymiai pigiau kaštuojąs darbas.
Informacijai kvieskite tarp 6 — 8 vai. vak.

STANLEY PULKYS
TORONTO
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LIETUVIAI PAS SAVUOSIUS!

National Restaurant
Lietuviškas Restoranas.

SA V. M. ŠUKYS.
633 Church Ave (prie Verdun Ave) arti naujosios lie

tuvių bažnyčios. Tel. TR 0141
Atdara kasdien ir sekmadieniais po pamaldų.

4336 VERDUN Ave., VERDUN

Jei norite pirkti ar parduoti na 

mus Verdune, kreipkitės pas 

lietuvių draugą.

C. E. DUPRAS
SERVICE REALTIES

Tel. YO 0529

Edouard MONDOR
Notaras

10 ST. JAMES ST. W., KAM. 308.
TEL. LA 5022 MONTREAL.
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HAMILTON VANCOUVER, B.C. WINDSOR, Ont.
KLAIPĖDOS KRAŠTO ATVADAVIMO MINĖJIMAS

ŽINIŲ SANTRAUKA.

KLB Hamiltono ap. sausio 
21d. surengė Klaipėdos krašto 
atvadavimo minėjimą, kurį ati
darė vicepirmininkas J. Mik
šys, pasakęs trumpą prakalbę 
lę pakvietęs susirinkusius atsi
stojimu pagerbti visus kritu
sius Klaipėdos krašto atvadavi
mo kovoje.

Toliau Aid. Sutkaitytė, pa
deklamavo Sauerveino „Lietu
viais esame mes gimę“. . .

Tos dienos minėjimui pritai
kytą paskaitą skaitė /večias is 
Toronto — Dr.-M. Anysas, nu 
švietęs visas Mažosios Lietu
vos kovos priemones, lietuvy
bei išlaikyti ir besikūriant N. 
Lietuvai — prisijungimui ir tų 
žemių prie tikrosios motinos.

Perėjus prie Klaipėdos kraš
to, tenka pabrėžti, kad ir čia, 
nežiūrint didelio spaudimo, 
(lygiai iš vokiečių žygių Ber
lyne ir pas aiijantus), spsispie- 
tę apie Tarybą tikri lietuviai, 
patriotai (taip vad. lietuvinin
kai laikėsi pasyviai), mokėjo 
atsispirti ir įsigyti daug šimpa 
tijų krašto gyventojų tarpe.

Nors pats Klaipėdos krašto 
atvadavimas yra taip pat išnau 
dojimas gero laikotarpio (susi
domėjimas Antantės kitais rei 
kalais), tačiau didžiausi nuopei 
nai už šį pasiryžimą ir tokį di
delį žingsnį tenka lygiai klaipė
diečiams, lygia Ni. Lietuvos 
gyventojams — jos savano
riams.

Paskaitą Dr. M. Anysas už
baigė su viltimi, kad Baltijos 
pajūrio žeme priklausys tikra
jam šeimininkui. O juo yra N. 
Lietuvos valstybė.

Po paskaitos sekė deklamaci
jos: A. Sutjkaitytė gražiai atli
ko Maironio „Jūratė ir Kasty
tis’‘, o E. Mickūnas paskaitė iš 
trauką iš Donelaičio „Metų“.

Minėjimas baigtas Tautos 
Himnu.

Ta proga, Mažosios Lietu
vos lietuviams, esantiems Vo
kietijoje buvo pravesta pinigi

Kanados ir Europos siuvėjas Toronte

JONAN INDRELĖ 
siuva moderniškiausių fasonų vyriškus ir moteriškus 

kostiumus ir paltus.
DIDELIS PASIRINKIMAS

Vancouveris, B. C. Gyvenant 
šiam tolimam Pacifiko didmies
tyje, išgirstama balsų, iš kurių 
galima spręsti apie čia besiku
riančios lietuviškos kolonijos 
nedarnų sugyvenimą.

Bet tegul patys faktai kalba 
už save. Naujų metų sutikimo 
proga ruoštas šokių vakaras 
nors dėl salės negavimo pasi
naudoti N. metų išvakarėse bu
vo suruoštas viena diena anks 
čiau, turėjo nemažą pasiseki
mą. Dalyvavo senieji kanadie
čiai lietuviai veik .viršydami 
tremtinius, dėlto tenka tik pa
sidžiaugti, nes tai parodo senų
jų su naujaisiais glaudų bend
radarbiavimą.

Pačiose N. metų išvakarėse 
buvęs balius, nors tik vieno ki
to iniciatoriaus šis tas parody
ta, ir ati neliko be atsiliepimo 
spaudoje.

Gražios lietuviškos vestuvės,

nė rinlkliava. Pagal aukų la
pus surinkta $ 70. Didelis ačiū 
hamilconiečiams, dalyvavu
siems ir aukojusiems mūsų 
vargstantiems tautiečiams. 
Kiekvienas mažas mūsų centas, 
nubrauks didelę ašarą, varge 
patekusiems, brangiems Mažo
sios Lietuvos broliams ir sese
rims. Kbr.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Praeitą savaitę HLDMT 

„Aukuras' aktorei E. Daugu
vietytei - Kudabienei gimė 
dukrele. Motina ir kūdikis jau 
čiasi gerai.

— Nėra tos dienos, kad Ha
miltone neįvyktų koks nors api 
piešimas. Neseniai, iš lieutvių 
šeimos buto, įlindę vagys per 
virtuves langą, išnešė daug 
vertingų daiktų.

*— .Šeštadienį, naktį (sausio 
20 d.) grįžtant iš Hamiltono 
lietuvių orkestro krikštynų — 
šokių, Toronto lietuvio — J. A. 
vairuojamai lengvai mašinai, 
įvyko nelaimė: stovįs James ir 
King gatvių suskiryžiavime po 
beminkąs, (tvarkąs judėjimą) 
buvo sužeistas. Atrodo, kad su 
laužyta koja.

— Didžiuojamės, kad esame 
trečioji (lietuvių gausumu) ko 
lomja Kanadoje, tačiau negali
me didžiuotis rimtų koncertų 
ar šiaip kokių kultūrinių paren 
girnų gausumu. Nejaugi pasi
tenkinsime pigiomis ir nevyku
siomis šokių reklamomis ir 
linksminsimės kiekvieną šešta
dienį iki 12 vai. nakties? Rei
kėtų tai Hamiltono lietuvių or
ganizacijoms rimtai apsvars
tyti. Kbr.

ĮDOMIOS DISKUSIJOS.
Paskutiniame Hamiltono 

miesto savivaldybės posėdyje, 
vienas atstovų iškėlė klausimą, 
ydant (taupumo sumetimais) 
naujųjų šaligatvių statyba, bū
tų susiaurinta viena pėda, tuo 
pačiu dėl didelio lengvųjų ma- 

šiitų judėjimo ši nuolaida būtų 
padaryta gatvėms, .kurios būtų 
dviem pėdomis platesnės.

Tam sumanymui pasiprieši
no miesto inžinierius, paaiškin
damas, kad tokio pločio šali
gatvyje, susitikę du vaikų ve
žimėliai, negalėtų prasilenkti. 
Ir kas tokiu atveju turėtų dary 
ti nuolaidą: ar motina su veži
mėliu iš kairės pusės (įvažiuoti 
į gatvę ir būti baimėje nesusi
durti su mašina), ar vėl jieškoti 
kitų išeities priemonių? Per
metęs akimis atstovus ir susto
jęs prie dviejų — Reinke ir Dil 
lon (su „geru“ svoriu), tas 
pats inžinierius pareiškė, kad 
susitikę tokie du gyventojai, 
taip pat turėtų jieškoti „modus 
vivendi“.

Nutaita išmatuoti vaikų ve
žimėlius ir taip pat padaryti ki 
tus apskaičiavimus.

Ir sakoma, kad miesto savi
valdybe, neutri darbo! Kbr.

kuriose tik nevisiems teko lai
mė dalyvauti, paliks kai kam, 
ypač jauniesiems, neužmiršta
mą Įspūdį. Bekylanti nauja 
parapija taip pat reikia laikyti 
kaip gero vieni kitų supratimo 
bei darnaus sugyvenimo išda
va.

Nauju ateivių perkami na
mai ar statomi nauji talkos bū
du, ir mėginama suleisti giliau 
šaknis Kanados žemėn.

MoKomasi anglų kalbos, net 
lenktyniaujant lyg ji kitiems 
anksčiau reikalinga būtų. Ne
užmirštami taip pat Tautos 
Fondo ir kiti degantys reikalai. 
Tai vis gražūs darbai, kuriems 
kitos kolonijos turėtų tik pavy 
dėti. Ypatingai negirdėti jo
kių barnių nei prašymų divor- 
sams. Kiek blogiau viengun
giams vyras, bet i rtai randa
ma išeitis ir nesišaukiama SOS, 
nes randama pagalbos.

Jei automobiliukas kartais 
nuiieda nuo kalniuko, meilėje 
užsimąsčiusio vairuotojo valdo 
mas, tai turint galvoje jau be
veik praktikoje vairuojamas 
elektrines širdis, galima pagal
voti, kad ar tik nepats automo
bilis dėl to kaltas, nes jis kaip 
tik elektrinę širdį turi ir mylėti 
gal mokosi.

Neseniai čia atvykusiam gal 
kiejk keistai tarodo, nes čia tai 
senokai įprasta daiktus vadin
ti tikraisiais vardais, kas labai 
derinasi su demokratiniais prin 
cipais. ir Vancouvcrio lietuvių 
kolonijoje gal pirmieji tam lau
žomi ledai, kurie, yra vilties, 
užkaitinus pavasario saulutei, 
visai sutirps.

Paparčio žiedas.

MIRĖ LIETUVIS
Spirit River, Alta. Sausio 8 

d. vėlai vakare Spirit River li
goninėje mirė šridies liga 53 m. 
amžiaus lietuvis Vaclovas Mi-

HAMILTONIEČIŲ DĖMESIUI !
Rašau prašymus, laiškus, darau vertimus iš lietuvių, 
vokiečių, rusų į anglų k. Tarpininkauju įvairiais reika
lais įstaigose, perkant, parduodant nuosavybę etc.

Juozas Valevičius.
285 John N. Hamilton, Ont. Tel. 7-0002

Kreiptis po 5 vaL p. p. ir iežt

NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS 
WINDSORE.

Windsor, Ont. Lietuvos Ne
priklausomybės šventės — Va
sario 16-sios minėjimas Wind
sore bus sekmadienį — vasa
rio men. 25 d. Minėjimas pra
dedamas pamaldomis Čekoslo- 
vakų R. K. bažnyčioje. Po pa
maldų Rumunų salėje, 2585 
Seminole St., Prof. Dr. P. Pa- 
dalskio paskaita. Meninėje da
lyje dalyvauja Detroito lietu
vių mišrus choras, vedamas mu 
ziko B .Budriūno. P. J.

PRANEŠIMAS VISIEMS 
LSONBURGO

Delhi, Ont. šiuo pranešame, 
(kad s. m. vasario mėn. 10 d. 
7 vai. vak. Delbi Lenkų sal.je 
yra rengiamas Lietuvos Nepri
klausomybės šventės minėji
mas. Programoje: kalbės Lie
tuvos Gen. Konsulas Kanadoje 
Vyt. Gylys, dainuos Liet. op. 
sol. Pr. Radzevičiūtė, akompa
nuojant p. D. Rautens, ir p.

liauskas. Velionis buvo kilęs iš 
Varėnos apylinkės Alytaus ap-

Lietuvos nepriklausomybės 
pirmaisiais metais tarnavo Lie
tuvos karuiomenėj, dalyvavo 
kovose su lenkais ir, būdamas 
jų nelaisvėj, buvo sunkiai su
muštas. Pabėgęs iš Vilniaus be 
laisvių stovyklos, vėl tarnavo 
Lietuves kariuomenėj, ir kele
tą metų Lietuvos policijoj.

Kanadon atvyko apie 1927- 
28 metus, buvo įsigijęs kviečių 
farmą ii pasiturinčiai gyveno. 
Vcl. buvo socialistinių pažiū
rų žmogus ir pagal savo galią 
keldavo balsą prieš visų rūšių 
žmogaus išnaudotojus. Būda
mas Kanadoj, buvo įsipainiojęs 
į „progresyviųjų ' sūkurį, bet 
paskutiniuoju metu nuo jų ša
linosi. Velionics žiniomis, jo 
žmona ir sūnus yrą ištremti 
Rusijos gilumon. Sausio mėn. 
13 d. velionį palydėjo į amžino 
poilsio vietą būrelis lietuvių ir 
veliomes draugai, palaidotas 
naujose Spirit River R. kat. ka 
pinėse. Tegu\būną jam leng
va pilkoji Kanados žemė.

Stasys Misiulis.

Windsor, Ont. Pirmos pa
maldos lietuviams Windsore, 
bus š. m. vasario mėn. 4 d. Če 
koslovakų R. K. bažnyčioje, 
esančioje Seminole St., kampas 
Alez's Rd. Pamaldų pradžia 12 
vai.

Ateityje yra numatyta vie
tos lietuviams pomaldos du kar 
tu per mėnesį.

Pamaldoms pravesti vietos 
vyskupo yra paskirtas kun. Da 
gilis iš Detroito. P. J-
SIMCOE, DELHI IR TIL
LIETUVIAMS.
A. Narbuto vadovaujamas miš
rus ir vyrų choras iš Toronto. 
Po programos šokiai.

Visi Somcoe, Delhi, Tillson- 
burg’o ir apylinkių lietuviai 
kviečiami kuo skaitlingiausiai 
dal'yvaut.

Bendras Simcoe, Dlehi ir 
Tilisonburg'o lietuvių ko
mitetas minėjimui rengti.

~~xk 7: ".-•:xxrx—

APIE PRŪSŲ LIETUVIUS.
(Atkelta jš 3 pusi.)

Matome, kad dabar, ten pat, 
Prūsuose, kur iš žydinčio sodo 
pasidaiė dykuma, tokia pat 
kaip kryžeivių lakiais, tik su 
mažu skirtumu, kad tuokart 
vis dėlto dalis prūsų, lietuvių 
pergyveno katastrofą, o dabar 
bolševikai, kaip naikinimo spe 
ciahstai, nušlavė viską per ke-. 
lis metus. Jie nori prūsų lietu
vius išbraukti iš žemėlapio.

T vii Lai tikime, kad tas ke ti
nimas bus toks pat nesėkmin
gas, kaip ir jų pasaulio užka- 
raivimo planai. Taip pat gali
ma tvirtai tikėti, greitu laiku 
pasaulyje bebus mažiau bolše
vikų, negu taip bjauriai naiki
namų prūsų lietuvių.

J. Grigolaitis.
....... 1....... " i

JIEsKAU PARTNERIO 
tabaiko ūkiui su 3000 dolerių. 
Esu patyręs toj srity, naujas 
emigrantas. Rašykit laiškus, 

atsakysiu smulkiau: Julius 
Varkevičius, R. R. 1, Glen Me

yer, On/t.

VISIEMS LIETUVIAMS GERAI ŽINOMAS
geriausių angliškų medžiagų. Darbas atliekamas 

SĄŽININGAI IR GRAŽIAI.
Adresas: 202 St. Clarens Av e, Toronto.

Telefonas: ME 8522.

VICTORIA CLEANERS DRYERS CO.
EXPERT CLEANING & DYEING 
SERVICE FOR CLOTHES AND 
HOUSE FURNISHINGS OF 
ALL DESCRIPTIONS t

MINOR REPAIRS. \
RUGS AND CHESTERFIELDS 

CLEANED \
C1TY-WI DE PICK-UP

H AND DELIVERY \
FUR AND GARMENT STORAGE

M O N T R Ę ALIS 2836 Allard

—3M<“—1 "II* —M

Mes valome ir dažome 
įvairius, kaip vyriškus, 
taip moteriškus drabu
žius. Taip pat išvalome 
apsiaustus nuo lietaus 
uždedami jiems “Drex”, 
kad neperlelstų vandens 
ir duotų gražesnę iš
vaizdą.

Taipgi valome visokiau
sios rūšies karpetus ir 
fotelius (Chesterfields), 
gardinus lengvus ir 
sunkius. Sutaisome rū
bus (iširimus), įsiuva
me sagas ir pan. Kiek
vieną orderį paimame iš 
namų ir pristatome į na
mus.

Už mūsų atliktą darbą 
garantuojame.

Dėl informacijų prašome 
telefonuoti TRenmore 1135 

(galimąpašaukti lietuviškai.

Lietuviai savininkai:
J. Kriaučeliūnas

J. Matulaitis
A. Majauskas

Tr. 1135
XKTTTTTLXKTTTT—

į . „ j
't AUKŠTA KOKYBE-ŽEMA KAINA*
| Siuntiniai į Vakarų ir Rytų Vokietiją, Lenkiją ir kitus į 
5 Europos kraštus, išskyrus SSRS Į

PER US PARCEL POST. J
j Užsakymuose prašoma rašyti aiškiai siuntėjo ir gavėjo j 
) vardą, pavardę, adresą, pakieto numerį ir jo kainą. )
L Kaina U. S. dol. /

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIUS
J. H. BENOIT

* Funeral Director
NELAIMIŲ ATVEJU VISADA PASIRUOSES PADĖTI

5 sv. mlt. p.kavos

1 2 sv. m. p. kavos 
: Yz sv. kakao 
i Yz sv. šokolado 
t Y<\ sv. arbatos 
? 11 oz. kompoto

4 sv. m. p. kavos
1 sv. kakao
1 sv. šokolado 
Yz sv. arbatos 
22 oz. kompoto

( 2 sv. m. p. kavos 
J 1 sv. ryžių 
j 4 oz. Salmon 
1 4 oz. Tuna 
i 6 oz. liežuvio 
; 1% oz. j. pipirų 
t 4 oz. kokoso 
į 34 oz- kardamono 
( 1 Yz oz. cinamono 
( 1 oz. majorano 
5 134 oz. paprikos

Individualus pakietai 
ruošiami susitarus.______

Kava į visus pakietus de
dama po 1 sv. skardinėse.

Nr. 14 
$ 6.75

5 sv. m. p. kavos
5 sv. g. k. taukų
2 sv. šokolado

Nr. 18 
$ 9.80

Nr. 15

$ 5.20

5 sv. m. p. kavos 
10 sv. cukraus 
12 plyt, bulijono

Nr. 19 
$ 9.50

3 sv. g. k. taukų 
(skardinėje)
2 sv. m. p. kavos 
1 sv. Aliaskos

Salmon 
Yz sv. kakao 
Yą sv. arbatos

Nr. 16

$ 8,90

Nr. 20

$ 7.15

2 sv. m. p. kavos
1 . Qua. alyvos
„Mazola“

1 sv. saldainių 
Yz sv. kakao 
% arbatos

Nr. 17

$ 6.50

Nr. 21

$ 6.00

12 sv. gr. k. taukų
Nr. 22 
$ 6.00

2102 FULLUM ST. AMherst 0694

Lietuviška moterų kirpykla į
Daro šukavimą, pusmeti nius ir trumpalaikius fri-

žavimus, dažymą ir kt.
Sav. BIRUTĖ DODONAITĖ 

(B. M. Dodon)
2521 Centre St., Montreal. Tel. FI 0208

DĖMESIO
Vihasaliečiams ir apylinkės lietuviams!

Ekspertas radio ir elektiinių reikmenų taisyme. 
Prekyba tr pataisymai.

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

Pinigai: 100 DM $ 21.50 į Vakarų Vokietiją. Dėl kitų 
kraštų prašome atsiklausi kurso.

HONEST AID, REG’D. 456 W. 63rd Street, 
CHICAGO 21, ILL. USA.

LIETUVIŠKA

BALDU KRALILVE
IR DIRBTUVĖ.

PARDUODAME GATAVUS PRIIMAME UŽSAKYMUS 
IR PATAISYMUS.

ATLANTIC CITY BEDDING & UPHOLSTERING CO
899 BLOOR. ST. W, TORONTO, TEL. LO 1438.

SA V. J KAM1CHAITIS. PAT AR IM AI VELTUI

RENE BOVRDAGES Reg‘d f PASIDARYKIM ATEITĮ BE RŪPESČIŲ — APŠIŪRA USKIM ŠIANDIEN 

MAMERTAS MAČMKAS I AU>. NORKELIŪNO AGENTŪROJE Į
MONTREAL ENTERPRISESREG‘D.

DIPLOMUOTAS VYRIŠKŲ JR MOTERIŠKŲ RŪBŲ 
SIU VĖJAS

Aukščiausios kokybės vyriškų ir moteriškų rūbų siuvykla.
Telef. FRontenac 9141. Res. CL 4746.

Kampas Mount Royal .i Brebeuf,

įėjimas: 4504 Brebeuf Street.

vienintelė lietuviška apdraudos agentūra, kuri draudžia nuo įvairiausių nelaimių, gaisrų, 
susirgimų ir kt., patarnauja susidūrus su valdžios įstaigomis, pirkimais, dokumentų verti

mais statybai paskolomis ir tt. Skambinkite telefonu arba užeikite:
Kasdien: Kasdien rytais iki 9 vai.
5505 13th Ave. Rosemount, Pirm., antrad. ir ketvirtad.
Montreal, Que Vakarais nuo 6 iki 10 vai.
Tel. AM. 0342’
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.MOSU ^SPORTAS-
STALO TENISO TURNYRAS.

Pranešimai
DĖMESIO! ATŠAUKIMAS!

H. L. S. K. „Kovas” pradėjo 
žiemos stalo teniso turnyrą, ku 
name dalyvauja 11 žaidėjų.

Kol kas pirmauja A. Tėvelis 
ir Paltaidkas, su 5 laimėjimais. 
Toliau seka O. Tamošauskas 
— 4. Is įdomesnių susitikimų 
tenka išskirti šiuos: A. Tėvelis 
pralaimėjo J. Bulioniui( !), Ku 
daba laimėjo prieš Tamošaus
ką ir Grajauską.

Ta pačia proga, pranešama, 
kad HLSK „Kovas“ skelbimų 
lentoje prie bažnyčios yra iš
kabintas vaidybos sąrašas, ly 
giai kaip ir paskirų sekcijų va
dovų pavardės ir antrašai. Vi
si naujai atvykę į Hamiltoną 
sportininkai kviečiami įstoti į 
sportininkų eiles. Kbr.

TRUMPOS ŽINIOS.
— Vokietijos (pietų lygos) 

rudena lutbolo meisteriu liko 
VFB Muhlburg komanda.

— Švedijoje vienos futbo
lo rungtynės turėjo būti 10 mi
nučių nutiauktos, kadangi var 
ti tini kas, vedęs tik piieš vieną 
dieną, pametė savo vestuvinį 
žiedą. Atradus jį, žaidimas bu 
vo tęsiamas toliau.

— Geras Suomijos rutulio 
stūmėjas — Jaako Jouppila, ku 
ris dėl alkoholio slaptos preky
bos buvo atleistas iš policiniu 
ko pareigų, nušovė savo žmoną 
ir pats pp to nusišovė.

— Laimingiausiu, šiuo me
tu, Prancūzijos sportininku, 
Sįkaitmas yra Alex Jany, kuris 
vedęs prieš Kalėdas taip pat 
plaukikę, išvyko su jaunąja 
žmona į nemokamą povestuvi-

redakteriui aplankius jį, buv. 
meisteris pareiškė: „Pasakyk 
Joe Louis, kad jis vieną kartą 
turi baigti su boksu. Ir aš bu
vau prasiskolinęs, ir skoloms 
nebuvo galo. O dabar, duokite 
atsisveikinimui. . . vieną ciga
retę, nes tam neutriu pingių“. 
O šis boksininkas, savo žydėji
mo laikotarpyje, uždirbdavo 
100 tūkstančių dolerių!

— Mėgiamiausis sportinin
kas— futbolininkas R. Vigual, 
valstyoinės rinktinės vartinin
kas. Žaidžiant dar provincijos 
miesto komandoje, po vienų lai 
mėtų rungtynių, buvo linksmin 
tąsi ik riyto, na o grįžtant į na
mus, R. Viguel pasigailėjo bez 
džionių, kurias visokių rūšių, iš 
leido is zoologijos sodo po visą 
miestą pasivaikščioti. Policija 
ir gaisrininkai turėjo darbo.

— Austrijos rinktinės žai
dėjas Metchior, po laimėtų 
rungtynių su Škotija, futbolo 
biržoje vertinamas 30 tūkst. 
anglų lutų.

— Futbolo specialistai, nu
statė šią valstybių eilę: Austri
ja, Vengrija, Ispanija, Angli- 
ja( !), Italija, Jugoslavija. Įdo
mu, kun vieta tenka Švedijai ir 
Rusijai?

— Kaip rašo estų tremties 
spauda, Europos meisteris ru
tulio stūmime H. Lipp yra ga
vęs iš Sov. Sąjungos 3000 do
lerių premiją, kas yra oficialiu 
kursu apie 12.000 rublių. Kbr.
«-------- • **----------------------- >
TAUTIEČIAI, rašykime iš 
kiekvienos Kanados vietovės

Praėjusios savaitės „Nepri
klausomos Lietuvos“ numery
je tilpęs skelbimas „Ir vėl nau
jiena' , del ruošiamo kaukių ba 
liaus Londone „Baltika” salėje 
1951 met. vasario 3 d. dėl su
sidariusių kliūčių minėta data 
neįvyksta. Kaukių balius ati
dedamas vėlesniam laikui.

L. Statkus, 
Sekretorius Lietuvių - Latvių 

są-gos.

Pranešimas.
Pranešame gerb. visuomenės 

dėmesiui, kad dai galima gauti 
Atstatymo Tarnybos išleistą 
knygą

Išlaisvintos Lietuvos Ūkis.
Knygoje rašoma Lietuvos 

ūkio atkūrimo1 reikalais. Ji ak 
tuali kiekvienam, kam rūpi Lie 
tuvos ateitis. Tai vienintelis 
šios rūšies leidinys. Kiekvie
nas lietuvis yra kviečiamas su 
knygoje paskelbtomis mintimis 
susipažinti —-įsigyti ją. Kaina 
tik 2 doleriai.

Kanadoje- knyga gaunama 
per mūsų įgaliotinį Vladą Skir
gailą, 204 St. Clarens Avė, To
ronto, Ont. Knygos platinimo 
reikalais kreiptis j vyr. įgalio
tinį prie L. Ū. A. Studijų K-jos 
inž. J. Dačmskąį 701 E 5th St., 
So. Boston, Mass., U. S. A.

nę kelionę — Australijon, kur 
pravestos plaukymo pirmeny
bes.

— Nelaimingiausiu — bok- 
sinikas A. leapilo savo metu 
buvęs pasaulio meisteriu, o 
šiandien — ligoninėje. Sporto

apie lietuvių gyvenimą, sąly 
gas, darbus, atyginimus, rū
pesčius, KLB organizavimosi 
< igą ir tt. Rašykime taip, kai] 
mokame. Už visus raštus it 
visas žinias bus dėkinga ,,NL‘; 

redakcija ir skaitytojai.

PARDUODU TABAKO UKIUS
su mažais {mokėjimais

Charles POCIUS - REAL ESTATE BROKER
and 

INSURANCE AGENCY, TILLSONBURG, Ont.

Mėsinė ir maisto produktai
SAVININKAS JUOZAS PAPLAUSKAS 

1918 FRONTENAC, MONTREAL
TEL. FA 0209

5?

DOMAS BUČINSKAS
į GENERALINIS APDRAUDEJAS

Lietuvis, apdraudimo atstovas, kuris atlieka visų rūšių 
apdraudimus, geriausiomis sąlygomis. 
Skambinkite telefonu arba u žeikite: 

Antradieniais ir ketvirta
dieniais nuo 8 iki 10 vak.
3664 St. Famille St.

Montreal, Que.
Tel. Ha 6708

Kasdien:
Nuo 9 ryto iki 7 vak.

Tel. Fa 6844

MOK1NK1MES ANGLIŠKAI
LESLIE MACKINTOSH .

Anglų kalbos mokytojas tarptautiniame YMCA skynu 
je MontreaJyje.

ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KURSAI PAŽENGUSIEMS 
MOKINIAMS.

Siųskite penkis dolerius reregistracijai ir mokėkite tris
dolerius mėnesiui. <

Rašykite:
Laslie Mackintosh Reg'd., P O, Box 294. Westmoua»t,

Quebec, ____________

Siuntinys Nr. 1—$ 6.70 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. salami dešros 
2 sv. (be 2 ozs.) ken. bėk.
1 dėž. margarino (400 g)

Siuntinys Nr. 3 — $ 6.20
4 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
1 sv. kiaulienos mėsos
Siuntinys Nr. 5 — $ 5.20
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. marmelado
2 sv. degintos kavos
2 sv. cukraus
1 sv. margarino

siuntinys Nr. 6
A. 10 sv. cukraus—$ 2.60
B. 20 sv. cukraus—$ 4.70 
Siuntinys Nr. 7
A. 10 sv. kv. miltų $ 2.50
B. 20 sv. kv. miltų $ 3.90 
Siuntinys Nr. 10—$6.40 
2 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino
2 sv. degintos kavos
1 sv. nlaHr *

Siuntinys Nr. 12—$ 5.90
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
3 sv. degintos kavos

i 2 sv. cukraus
■•Rigtgasy.1*'.—

DĖMESIO! DĖMESIO!
K. L. B. Londono Apylinkė 1951 rnt. vasario 3 d. 7.30 vai. šeštadieni, P. Statkų salčje, 

355 Clarence Sir. rengia

BLYNŲ BALIŲ
Baliaus metu veiks bufetas su įvamais gėrimais. Lietuviška visuomenė iš tolimų ir 
artimų vietovių kviečiama atsilankyti ir linksmai laiką pramisti. Atvykę neapsivils.

K. L. B. Londono Apyl. Parengimų Komisija.

PADĖKOS
Sauit Ste Mane lietuvių vi

suomenei širdingai dėkoju už 
taip didelę dovaną, kurią ga
vau per kasininką p. A. Liaukų 
— 42 dol., o taip pat „Nepri
klausomai Lietuvai už nemo
kamai siuntinėjamą laikraštį.

Lietcu Jums visiems labai dė
kingas.

J. Sungaila.
* * »

Kanados lietuviai per Wel
land o A. L. O. Komitetą pa
aukojo Heiligenhafen - Hol-
stein, Vakaru Vokietijoje, Tbc 
sanatorijoje esantiems lietu
viams tremtiniams DM 500,— 
V penkis šimtus), kurie- padalin 
ti sekantiems ligoniams: 
Arkauskui Jurgiui. . DM 71,43 

.-..-■•ft..'. ... .
B A L T I C K A

Lietuvis batsiuvį s.
Pataisymai ir užsakymai.

5355 Verdun Ave.. VERDUN 
Pel HE 4547 • •

1 VANCOUVER, B.C. J
į| Perimu D-ro D. McLellan‘o praktrį'eą vasario mėnesiui: |

Office: 410 Medical Dental Building 
Georgia Str. Tel. MA 1441. Res.: BA 0985. j

| DR. A. GAILIUS.

į PRITYRĘS KVALIFIKUOTAS l!
£ LIETUVIS LAIKRODININKAS J

į STINSON'S JEWELLERY I
2186 DUNDAS ST. W. TORONTO !

: Taiso ir parduoda laikiodžius, žiedus ir visokias bran- : 
• genybes. Garantuotas darb as, prieinamos kainos. ( 
£ Krautuvė atidaryta kasdien iki 8 valandos vakaro. £

J U N A Valet Service
SAV. A. JURGUTIS ir P. NARBUTAS.

Valome, taisome ir dažomevyriškus ir moteriškus 
bus. Be to, valome vestuvines suknias, langų užuolai

das (lengvas ir sunkias).
Paimam iš namų ir pristatome atgal. Darbas atliekamas 

sąžiningai.
210 Dorchester St. W., Montr eal. Tel. LA 2958.

ru si

l

Gavrilovui Vosyliui „ 
Guzui Jonui .............. „
Latviui Kostui . . . . „ 
Osilavičiui Antanui ,, 
Varanavičiui Aleksui „ 
Vimerienei Barborai „

71,43 būdamos, bet visada dalyvauja 
71,43 ten, kui jas grynas patriotišku 
71,43 mo jausmas šaukia, pianistui 
71,43 p. Smilgevičiui, dram. akt. p. 
71,43 Dikimui, drm. akt. p-lei B. Fū- 
71,43 kelevičiūtei, chorvedžiu p. Pie- 
--------šinai ir visiems choristams-

Viso . . . DM 500,01
P. L. B. Vokietijas Krašto 

Valdyba sušelptų ligonių var
du nuošiidžiai dėkoja visiems 
Kanados lietuviams, ypatingai 
Welland o Komitetui, suorga
nizavusiam aukų rinkimo vajų 
ir persiuntusiam pinigus į Vo
kietiją.

tems; p-ui Ivaškevičiui už taip 
jaukios salės labai palankiomis 
sąlygomis parūninįmą ir Mi nt 
realio skautams vyčiams už la 
bai nuoširdų darbą daug prisi
dedant prie minėjimo pasiseki
mo.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos Laik. Centro V-ba.*

Montreaho Mažosios Lietu
vos Bičiulių Draugijos Laik. 
Centro Valdyba, labai dėkoja 
visiems, kurie savo atsilanky
mu, prisidėjo prie giažaus Ma
žosios Lietuvos Dienos minėji
mo pravedimo.

Didžiausia padėka tenka: 
sav. kūlėjui p. Viliušiui už žo 
dį dienos tema; inž. L. Balsiui 
už paskaitą, p-lėms Ramutei ir 
Irenai Ivaškevičiūtėms, kurios 
Lietuvą apleido labai mažutės

PAJIESKOJIKIAI
— Pajieskomas ,Čeponkns, 

gyv. Kanadoje. Jieško Kirkus 
Bronius 7017 Carteir, Montre
al, Que. 5, 6

— Pajieškau Onutės Pipirai 
tės ir Stepo Kuliešiaus, gyve
nančio Kanadoje. Prašau atsi
liepti šiuo adresu: Stasys Pul 
kaunmkas, 148 — 20 St. N., 
Lethbridge, Alta, Canada.

TEL. FI. 2687

Marche BOULEVARD Market
SAV. PAUL GUDAS,

MĖSA, ALUS, GROSETERIJA, DARŽOVES 4
f 6033 Monk Blvd., VILLE EMARD, Montreal. >

Lietuviška krautuvė
,Richard’s Meat Market

SAV. POVILAS PETRONIS.
Lietu visuos gamybos debos, įvairių rūšių .nč^os, 

daržovės, grosetenja.
5898 Veidun Avė., TR 028 i

-J
(

JC Jt  JC~ jc*-~ jč= —=
Lietuvis laikrodininkas, turįs ilgametę praktikų,

ŽUKAS ANTANAS
1062 Rį verview Ave.. Verdun, Montreal,
TR 2050, prijma pataisymams įvairius
Darbas atliekamas greitai ir sąžiningai
mesnės, kaip kitur. U ž pataisymus

Kreiptis vakarais po 6.33 vai

Que. Tel. 
laikrodžius. 
Kainos že- 
garantuoja.

TR. 8112
Skaniai užkąsite, atsigersite gaivinančių gėrimų ir 

pasiklausysite plokštelių muzikos

LIETUVIU SVETAINĖJE
pas BRONIŲ JAZOKĄ

7682 EDWARD St. (kampas 6 av_), VILLE LASALLE

*

t

X

~----- H 1 Jt 1 H M--------  K ' M1 M

DAŽYKLA
SAV. JURGIS MERKYS,

, 251 St. John St. Longeuil. Telefonas: 7578. ,
Dažo paltus, sukneles, visokius kitus drabužius ir vi

sokias medžiagas.
> 20-ties metų patyrimas — geriausia garantija už atlie- • 

karną darbą.
PAPIGINTOS KAINOS LIETUVIAMS!

•ĮC —,   lt  . If- ■ X-------------- H— X -

7

ĮVAIRIŲ MAŠINŲ—KARŲ TAISYMAS

IMPERIAL AUTO COLLISS1ON a
G K E R A I T I S,

Motorai, sparnai, durys. Taipogi dažymas pagal didelį 
spalvų pasirinkimą. Mašinos paimamos iš namų ar iš su
gedimo vietos kasdien, išskyrus sekmadienius, nuo 8 vai.

ryto iki 7 vai. vakaro, iššaukiant telefonu JU 4773. j 
— Lietuviams patarnaujame papigintomis kainomis. — i
------- 561 — KEEL ST. TORONTO, Ont. — —

Tel. HE 4114

S. MAZULAITIS
SIUVĖJAS

6920 Monk. Blvd Vjlle Emard, Montreal, Tramvajus 36.

ATE1T1SBERŪPESCŲ.
ŠEIMA APRŪPINTAI

Geriausia proga apsirūpinti ateitimi ir išvengti gydy į 
mosi išlaidų jeigu laiku apsiorausi, J

„THE MACCABEES 1NS.CO.“
kuri jau 72 metus sąžiningai patarnauja ir draudžia •; 
nuo nelaimingų atsitikimų, ligos atveju ir specialiai 

mažamečius vaikus. ‘
Informacijas teikia ir apdraudimą atlieka naujai pa- j

skirtas atstovas: J
JONAS B ER ŽI NSKAS, Į

88 Annette St., Toronto, Ont., telef, LY, 2816.
P. S. Draudimas atliekam..s ir provincijoje gyvenan

tiems (šeštadieniais ir sekmadieniais).

maeM-egtg-ag—-*, ■■SEsageegMteeggasa

SOTUS ALKANAM PADEK
D OVERSEAS, INC., 2241 vV 23rd PLACE, CHICAGO 8, ILL., USA.

Aid Overseas, Inc. siunčia maisto siuntinius į visas 4 Vokietijos zonas ir kitus 
Europos kraštus, išskyrus SSRS. Siuntiniai yra pilnai apdrausti nuo dingimo.

Pristatymas trunka apie 15—20 dienų.
Aid Overseas, Inc., maisto siuntiniai pokuojami Europos sandėliuose, 

o užsakymai iš Chicagos siunčiami AIR MAIL.
UŽSAKANT DIDESNIUS KIEKIUS DUODAMA NUOLAIDA.

Siuntinys Nr. 14—$ 5.70
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv.cukraus
1 sv. marmelado
1 sv. kiaulienos mėsos
2 gab. tualet. muilo

Siuntinys Nr. 19—$9.95 
4 sv. rūkytų lašinių 
2 sv. kiaulinių taukų 
2 sv. margarino 
2 sv, marmelado 
4 sv. degintos kavos 
4% sv. cukraus

2 gabalai tualet. muilo

Siuntinys Nr. 21—$ 6.10
2 sv. rūkytų lašinių
2 sv. kiaulinių taukų
2 sv. degintos kavos
1 sv. šokolado

14 ozs. kondens. pieno
2 gabalai tualetinio muilo

Siuntinys N r. 23—$ 7.70
5 sv. rūkytų lašinių
5 sv. degintos kavos

Siuntinys Nr. _24-$ 11.50
5 sv. rūkytų lašinių
3 sv. kiaulinių taukų
2 sv. margarino
5 sv. degintos kavos
2 sv. marmelado
2 sv. sūrio 40% rieb.

Siuntinys N r. 25

E. 10 sv. kiaulinių tau
kų ....... $ 5.50

C. 15sv. kiaulinių tau
kų ...$ 7.40

Siuntinys Nr. 30
A. 5 sv. deg. kavos $ 6.40
B. 5 sv. degintos ka

vos 5 dėžutėse $ 6.75
C. 4 sv. deg. kavos

(į pr. zoną) . . $ 6.00

Siuntinys Nr. 94
A. 5 sv. šokolado $ 5.30
C. 5 sv. kakavos..$ 4.50
I. 5 sv. margarino $ 3.70
B. 8 sv. bičių med. $ 5.00
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Šį šeštadienį, vasario 3d.,bus šauniausis sezono, užgavėninis, balius—

SPAUDOS BALIUS - SPEKTAKLIS
ŠIŲ METŲ SPAUDOS BALIUS BUS YPA TINGAI {DOMUS IR VERTINGAS.

Spaudos baliaus programą sudaro:
1. ANTROJI Lietuvių, Dramos Teatro Kanadoje PREMJERA-linksma Antano Gustaičio komedija, iš senųjų kanadiečių ir dipukų santykių, — „ŠILKINIAI PANČIAI”.
2. VERTINGA ir gausi loterija, kurioje yra DAILININKŲ TAMOŠAIČIŲ Dailės studijoj e sukurtas Dubingių krašto kaišytinis ir rinktas TAUTINIS DRABUŽIS, pirmos rūšies

kostiumui medžiaga, KELI ONĖ į NEW YORKĄ automobiliu ir daug kitų vertingų fan tų.
3. ŠOKIAI, kuriems gros PIRMOS RŪŠIES KAPELA. Šokiai vyks NENUTRAUKIAMAI, nes loterija bus taip sutvarkyta, kad šokiams netrukdytų.
4. BUS BUFETAS su silpnais ir stipriais (vynu, alum) gėrimais ir gerais užkandžiais. U žkandžiai kiekvienam bus nemokami, kaip PRIEDAS prie bilieto.
{Įėjimas — įžanga tiktai 1 dol. 50 ei. Baliaus pradžia 7 valandų 30 minučių. Balius bus Lenkų salėje, Ville Emarde, Jolicoeure St. 2721.
VISI MONTREALIO, JO APYLINKIŲ IR AMERIKOS LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI SKAITLINGIAUSIAI DALYVAUTI, IR PRAŠOME NESIVĖLINTI.

DIJĄ

MONT1REAL
VASARIO 16 DIENOS

Lietuvos Nepriklausomybės 
švente bus švenčiama vasario 
18 dieną. Jos programa nusta
tyta ši:

I.
Vasario 18 d. 10 vai. ryto iš

kilmingos pamaldos Aušros 
Vartų parapijos bažnyčioje, 
377 Willibrord Ave, Verdun. 
Pamaldas laiko kun. dr. J. Ku
bilius. Pamaldose organizaci
jos dalyvauja su vėliavomis. 
Pamaldų metu giedos op. so
listė E. Kardelienė, smuikuos 
p. Judzentavičius (jie, lydimi 
p. Piešinos vargonų, išpildys 
Percy B. Kahn „Avė Maria“) 
ir muz. Piešinos vedamas cho
ras.

II.
Po piet 4 valandą Plateau sa 

Įėję, 3710 Cohxa-Lavailee, La 
fontain parke, iškilmingas ak- 
tas-koncertas. Kalbės KLB-- 
LOKo pirmininke P. Juškevi
čienė, Aušros Vartų [klebonas 
dr. J. Kubilius, KLB Montre
alio ALOKo atstovas S. Kęs
gailą.

Meninėje dalyje dalyvauja: 
op. sol. E. Kardeliene, sol. B. 
Žaganavičiūte, solo šokėja B. 
Vartkūnaitė, pianistas K. Smil 
gevičius, Lietuvių Dramos Te
atro Kanadoje aktoriai — B. 
Pūikelevičiūtė, A. Dikinis, L. 
Barauskas, Akad. sambūrio 
taut, šokių grupė, vedama J. 
Akstino, mišrus choras, veda
mas muz. A. Piešimos. Scena 
bus papuošta J. Akstino ir K. 
Veselkos.

III.
Prieš patį minėjimą, 3 vai. 

45 min. tkshai, Montrealio ra
dio stotis CKAC (banga 730) 
duos radio transliaciją, kurioje 
bus stoties radio kalbėtojo 
prof. C. A. Bourgeois žodis, op. 
sol. E. Kardelienes, p. K. Smil 
gevičiui palydint fortepijonu, 
dainavimas ir p. Daukšos žo
dis. Translaicija bus perduota 
Plateau salėje, 15 min. prieš 4 
vai. Kas nori ją išgirsti, tesu
sirenka Plateau salėn punktu
aliai 3 vai. 45 min. pp.

MĖLYNASIS KRYŽIUS
praneša svao nariams, kad jie 
būtinai susimokėtų nario mo
kesčius, kurių terminas pasi
baigia vasario 1 dieną. Pini
gus reikia siųsti p. P. Juškevi
čienės adresu: 3994 Rose
mount Blvr., Montreal, P. Q., 
o kas nori asmeniškai įteikti, 
pirma prašoma paskambinti te
lefonu TU 6068.

UŽGAVĖNIŲ BLYNAI IR 
ŠOKIAI

DLK Vytauto (klubas vasa
rio 6 dieną, Užgavėnių antra
dienį, klubo, patalpose ruošia 
Užgavėnių šokius su Užgavėnių 
blynais. Gros geras oikestras. 
Visi tautiečiai prašomi atsilan
kyti. Klubo Valdyba.

MIRĖ DU LIETUVIAI
Šiomis dienomis Montrealy 

mirė du lietuviai. Penktadienį, 
sausio 26 dieną mirė Aloyzas 
Pocius, kilęs iš Salantų vals
čiaus, Kanadoje išgyvenęs 37 
metus. Velionis paliko nuliū
dusius žmoną Elzbietą, dvi 
dukras, du sūnus ir keletą vai

MINĖJIMO PROGRAMA 
kaičių (anūkų). Mirusiojo pa
laikai palaidoti pirmadienį, sau 
šio 29 dieną Montrealio kapuo
se.

(šeštadienio vakare, sausio 27 
dieną, mirė ilgesnį laiką sirgęs 
Lietuvos nepriklausomybės ko 
vų dalyvis kūrėjas - savanoris 
Antanas Navikevičius. Velio
nis panko liūdinčią žmoną ra
šytoją Mariją Aukštaitę - Na- 
vikevicienę ir du sūnus — (ku
nigą vienuolį ir p. Antaną Na- 
vikevičių. Velionio palaikai pa 
laidoti trečiadienį, sausid 31d. 
Montreaiio kapuose.

Tebūnie jiems lengva Kana
dos žemelė.

SUSIRGO KLB - LOK 
PREZIDIUMO NARIAI
Šiomis dienomis susirgo KL 

B - LOKo pirmininkė p. P. Jus 
kevičienė ir KLB - LOKo sek
retorius p. J. Adomonis. Linki
me jiems greičiau pasveikti, 
nes laukia KLB - LOK darbai.

PRASIDĖJO ŠOKIŲ 
KURSAI

Pranešame, kad saloninių šo 
kių kursai prasidėjo šį antradie 
nį. Ateityje jie vyks YMCA 
salėje, 5550 Park Ave., antra
dieniais nuo 7 iki 8 vai. vaka
ro. Norintieji išmokti gerai 
šokti tango, valsą, fokstrotą, 
rumbą, sambą bei džiribaką, ga 
Ii užsirašyti pas Birutę Vait- 
kūnaitę, tel. GR 6204.

KREPŠINIO IR STALO 
TENISO RUNGTYNĖS

įvyks ateinantį sekmadienį, va
sario 4 d. 12 vai. 30 min. pp. 
Aušros Vartų salėje su ukrai
niečių sporto klubo komando
mis. Ukrainiečiai, ypač stalo 
tenisininkai, yra gana stiprūs, 
tai tenka tikėtis aštrios kovos. 
Lietuviai kviečiami skaitlingai 
dalyvauti.

LAS KONCERTAS - BALIUS 
praėjusį šeštadienį buvo gra
žus. Įžangos žodį tarė p. J. Lu 
koševičius, koncerto dalyvius 
pasveikino centro atstovas p. 
S. Jakubickas. Koncertas, ku
rio platesnis paminėjimas bus 
sekančiame ,,NL*' nr., buvo 
įdomus. Po koncerto solistas 
p. Baranauskas tuojau išvyko į 
Toronto aplankyti savo moti
nos, o op. sol. p. Adomaitienė 
trejetą dienų 
sol. E. Kardelienę ir trečiadie
nį per Toronto, kur lankys sa
vo draugus, išvyko į Indianą, 
USA.

LITUANICA SVEIKINA 
MELIODIJĄ.

Montrealio padangte antrus 
metus beskambąs džaz-orkest- 
ras „Luthuanica” sveikina nau
jai įsikūrusį šokių muzikos or
kestrą „Melodiją* ir linki, kad 
ilgai, garsiai ir sėkmingai links 
mintų mūsų jaunimą bei seni
mą bevaigstantį čia išeivijoje. 

, Džaz-orkeslras „Lithuajiica”.

Lietuvių Dramos Teatro Kana doje aktoriai (iš kairės į deši
nę) : B. Dikinienė, B. Pūkelevičiūtė, antroje ėileje — L. Ba

rauskas, J. Akstinas, K. Veselka ir A. Dikinis.

KAS ŽINOTINA VYKSTAN TIEMS į SPAUDOS BALIŲ
Visų pirma

nios ir svečiai labai prašomi ne 
sivehnti, nes salės kabykla nė
ra patogi ir sutrukdo, o baliaus 
pradžia bus 7 vai. 30 min. Rei
kia žinoti, kad vaidinimas, ku 
rį paruošė Lietuvių Dramos Te 
atras Kanadoje, kaip savo ant
rąją premjerą (po „Živilės”), 
bus baliaus pradžioje. Nematy 
ti arba pasivėlintr į vaidinimą 
būtų tikrai didelrs nuostolis 
kiekvienam baliaus dalyviui. 
Todėl patariame geriau anks
čiau aterti, negu vėlintis.

Šokėjams labai gera naujie
na, nes loterija, kuri pernai 
atėmė nemaža laiko, šiemet 
bus taip sutvarkyta, kad šoikių 
nesutrukdys. Iš baliaus daly
vių - svečių bus išrinkta komi
sija, kuri praves numerių trau 
kimą ir laiminguosius bilietus 
paskelbs keliose salės vietose 
raštu. Todėl šokiai dėl to ne
bus sutrukdyti.

Už Įeinamąjį bilietą kiekvie
nas bailaus dalyvis gaus po 
lėkštę užkandžių nemokamai.

Loterija bus vertinga: dai
lininkų A. A. Tamošaičių (da
bar gyvenančių R. R. 1, Kings

malonios vieš-ton, Ont.J. Dailės studijoje su 
kurtasis Dubingių krašto kos
tiumas yra kaišytinis ir rink
tas (apie 150 dolerių vertės) : 
p. Kvietkauskas loterijai pado 
vanojo pirmos rūšies medžia
gos kostiumui ir dvi kepures, 
kurias jis išlošusiems pasiųs; 
p. Mazeiytė padovanojo gražų 
moterišką žiponėlį, Parojus vy 
no ir tt. Laikraštį išleidžiant, 
fantai dar plauke ir jie bus 
paskeloti vėliau.

Įdomus fantas yra kelionė au 
tomobihu į New Yorką ir at
gal, kurią Spaudos baliui pa
skyrė p. Lukas, su kuriuo iš
lošęs turės susitarti dėl laiko.

Vykti į balių galima tramva 
jum nuo Notre Dame bažny
čios 36 nr. Tramvajus eina to 
vardo gatve. Iš Verduno — 
vykti Notre Dame tramvajum 
nr. 25 ir prie kanalo persėsti į 
36 nr., kuris daveža ligi pat jo- 
licoeur gatvės, išlipus eiti į de
šinę.

Pabrėžiama: nors Spaudos 
balių ruošia KLCT ir NL, bet 
jame propaguojama visa lietu- 
vškoji spauda — visų pakraipų 
— laikraščiai ir knygos.

OTTAWA
(Šilais metais vasario 16 d. 

minėjimas įvyks Sister of Ser
vice patalpose sekmadienį, va
sario 18 dieną. Pamaldos va
sario 16 d. intencija bus vasa 
rio 11 dieną Muiay Str. baž
nytėlėj įprastu laiku.

Tautos Fondo vajų, Apylin- 
viešejo pas op. Įkes V-ba buvo pratęsusi iki sau 

šio pabaigos, kad būtų galimy
be kiekvienam dirbančiam tau
tiečiui įnešti savąją auką.

Tie tautiečiai, kurie nesusku 
bo ar neturėjo progos įteikti 
savo 
bent 
n-

aukos, gali tai atlikti pas 
Kurj Apylinkes V-bos na

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vienam asmeniui — vyrui ar 
moteriai — nuo vasario mėne
sio 15 dienos. Galima naudo
tis virtuve. Kreiptis: 288 — 6 
.. ..Ave, Ville Lasaile..........

REIKALINGAS BUTAS
nedidelei šeimai. Turintieji 
laisvą autą, arba tokį žinantie
ji, arba parduodantieji namus 
su laisvu butu Verdune ar Vil
le Lasaile, maloniai prašomi 
pranešti telefonu po 6 vai. va
karo: TR. 2050.

REIKALINGA
mergina arba vedusi pora: mo 
teris namų ruošai, o vyras taba 
ko ūkio darbam

F. Gurkly**
R. R. 4. Tillsonburg, Ont.

sibūrę į krūvą ir veikdami ko
lektyviu solidarumu, pralauši- 
me ledus n 
mums terra 
dos miškus.

Kanadoje
sus (pageidautina su šios sri
ties informacijomis) prašomi 
siųsti senkančiai: J. P. Tumo- 
sas, 265 Markham St., Toron
to, Ont., Telef.: K1 6806.

J. P. Tuntyosas,
L. M. S. I. įga-nis Kanadoj.

SKELBIMAS.
Geresniam susižinojimui ir 

ryšio paiaikymui Lietuvos Miš 
kininkų Sąjungai Išeivijoje 
(centras Čikagoje) reikalingi 
visų tremty esančių lietuvių 
miškininkų, miškų teenikų, 
žvalgų, eigulių ir medžio pra
monės darbuotojų adresai.

Glaudesnis ryšio palaikymas 
miškininkams duos daugiau 
naudos, negu snaudimas ir nu- 
mojimas į viską raiška. Kad tai 
ne tušti žodžiai, rodo pats gyve 
mmas. Keliems pasiryžėliams 
- pionieriams jau pavyko įsi
kibti savoje specialybėje: dir
ba kaip miškų inžinieriai (kas 
svarbiausia, priimti į Kanados 
miškų inžinierių sąjungą). 
Kliūtys, žinoma, yra didelės, 
bet nugalimos, tik reikia ryžto 
ir noro. Tad neabejotinai, su-

VA5ARIO 16 DIENOS 
KLB Toronto Apylinkės 

Laikinasis Organizacinis Ko
mitetas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventes minėjimą ruo- Pundžiuvienę. 
šia vasario 17 d., šeštadienį, 
Eatono auditorijoje. Bus kal
bos ir meninė dalis, kuriai iš
pildyti pakviesti iš JAV „Dai
navos“ ansamblis, sol. p. Bra
zys ir prof. V. Jakubėnas. Pa
maldos numatomos Toronto ka 
tedroje vasraio 17 d.

BUS IŠKILMINGAS „NEPR1 
KLAUSOMOS LIETUVOS“ 

DEŠIMTMEČIO 
MINĖJIMAS

Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyriaus iniciatyva, ar 
Ūmiausiu laiku, gal, vasario 24 
d., bus iškilmingai paminėtas 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
dešimtmetis. Kaip žinoma, „N. 
L.“ įsikūrė Toronte. Toms iš
kilmėms yra pakviesti Trys Di
dieji — H. Kačinskas, B. Braz
džionis ir A. Gustaitis iš Ame
rikos.

Kanados Lietuvių Tarybos 
Toronto skyriaus iniciatyva re
miama ir talkinama kitų orga
nizacijų. Kor.
GRAŽIAI VEIKIA KL MO 
TERŲ BENDRUOMENĖS 

TORONTO SKYRIUS
Labai gražiai veikia Kana

dos Lietuvių Bendruomenės 
Toronto skyrus, kuris savyje 
jungia energingą, tolerantingą 
ir bendruomenišką Toronto lie 
tuvių moterų - mergaičių dau
gumą. KLMB Toronto sky
rius savo veiklą skiria lietuviš 
kąjai bendruoeriinei ir lietuvių 
tautos reikalams, kurie yra 
bendri visiems lietuviams, ne
žiūrint jų politinių arba religi
nių įsitikinimų.

PasKutiniame KLMB sky
riaus Valdybos posėdyje yra 
nutarta: 75 dol. skriti Lietuvių 
Namams, 50 dol. lietuvių gim
nazijai Vokietijoje ir 25 dol. 
Toronto ALOKUi (anksčiau 
30 dol. buvo paskirta „NL” na
mo statybai). Tai gražus ir ki
toms oigainzacijoms pavyzdys.

IŠ MOTERŲ GRUPĖS 
DAINA VEIKLOS.

Kaip visuomet, taip ir šį kar
tą, tenka pasigėieti, kad dainie 
čių darbą gausiai remia nuošir
di visuomenė, 
stangos visad 
tikslą.

Spalio mėn. 
ponavicienės mergaičių 
certas davė apie 300 dol. pel
no, už kuriuos buvo pasiųsti 
net 32 maisto siuntiniai Euro
poje esantiems ligoniams, se
neliams ir našlaičiams. Be čia 
suminėtų siuntimų, dainietės 
Kalėdų proga atsiminė ir čia 
esančius nelaimingus ligonius, 
atskirtus nuo savo šeimų ir pa 

■ liktus sanatorijų bei ligoninių 
su žmona ir globoje. Tokių šį kartą numa 
Visiems at- tyta atlankyti septyni asme-

MINĖJIMAS TORONTE
Trys paskutiniai susirinki

mai įvyko pas dainietės Ali
šauskienę, Novogrodskienę ir

Kaip jau Įprasta ir šios, ma
lonios dainietės, susirinkimo 
dalyves gražiai paviašino.

Gruodžio mėn. susirinkime 
dainiečių gi upę padidino dvi 
naujos narės pp. P. Semaškie
nė ir O. Apanavičienė.

Sekantis susirinkimas įvyko 
sausio 26 d. pas E. Beinorienę 
ir dukrą Almą.

TORONTO CHORAS Į 
DELIU.

Toronto lietuvių choras, va 
dovaujamas A. Narbuto, vasa
rio 10 dieną, užpildys meninę 
programos dalį vasario 16 d. 
minėjime, kuiį rengia Delhi lie 
tuviai ūkininkai.

Taip pat clįoias ruošiasi sa
vo koncertui, kuris įvyks ne
tolimoj ateity Toionte.

METINIS SUSIRINKIMAS.
Vasario mėn. 25 d. 3 vai. pp. 

šaukiamas K. L. M. B. Toron
to Apylinkes 
mas.

kitiems į šią dar 
incognita — Kana

esanti savo adre-

lodėl ir jų pa
savo ,atsiekia

įvykęs A. Ste- 
kon-

NAUJI KANADIEČIAI
Iš Anglijos šiomis dienomis 

atvyko į Kanadą: 
Pūdymaitis Jurgis, 
Pūdymaitienė Danutė, 
p. Dulkys, 
p. Bukys, 
Lingaiiytė Ona, 
Bončkus Silvestras.

Iš Švedijos atvyko inžinie
rius J. Maleiška 
dviem vaikučiais.
vykusioms linkime geros sėk- nys ir keikvienam skirta 5 dol. 
mės Kanados žemeje. dovanelė.

naiių^susiriukir 
Šiame susirinkime, bus 

pranešimai iš 1950 m. veiklos ir 
renkamos naujos pareigūnės 
1951 metams'.
nares gausiai dalyvauti, aad 

Maloniai kviečiamos ir visos 
kitos, ateiti į šį susirinkimą, 
tapti narėmis ir bendrai drbti 
labdaros, tautnį ir kultūrinį 
darbą.

Susirinkimas įvyks 404 Bat
hurst salėje, kurioje daugiau
sia vyksta įvairūs lietuvių susi
rinkimai. V aldyba.

LAS SUSIRINKIMAS.
Vasario mėn. 4 d. (sekma

dienį) 4 vai. p. p. U. N. F. pa
state 29 7 Colegc St. įvyks Lie
tuvos Atgimimo Sąjūdžio To
ronto skyriaus visuotinis meti
nis naiiu susirinkimas. Daly
vavimas būtinas. Kviečiami no 
rintieji įstoti į LAS nariais.

LAS Toronto sk. v-ba.
SĖKMINGAS S. L. A. 236 

KUOPOS VAKARAS.
Sausio 20 d. įvyko kuopos 

metinis parengimas su vaidini
mu ir šokiais. P. Jagėlos vado 
vaujama meno grupė suvaidi
no 1 veiksmo komediją „Teo- 
dolinda”. Visi vaidintojai sa
vo roles gabiai ir gerai atliko ir 
tuo suteikė publikai smagaus 
juoko ir malonumo. Po vaidipi. 
mo sekė šojkiai, į kuriuos atsi
lankė pilnutėlė salė gražaus ir 
linksmo jaunimo jaukiai praleis 
ti vakarą.

Žymėtina, kad nemaža dalis 
šį kartą atvyko ir vyresnių 
žmonių, kurie jau buvo išsiilgę 
vaidinimo. Išvykstant iš vaidi 
nimo, nemaža išreiškė pagei
davimą dažniau ruošti vakarus 
su vaidinimais, kas be abejonės 
yra remtina. Deja, torontiečiai 
neįstengia, susiburti tam, kad 
kuogreičiausiai įgyvendintų 
jau iškeltą sumanymą — įsigy
ti savo nuosavą salę.

PASKUTINIS SEZONO

ŠOKIU VAKARAS
Toronte įvyks š. m. vasario .m 3 d. ukrainiečių salėje, Bathurst g. 400. 

Grieš gera (kapela, bus loterija, bufetas.
Kviečiame visus pasilinksminti. Pradžia 7,30 vai. Įėjimas 75 et.

Rengia M. Lietuvos Bičilių dr-jos Toronto skyr.
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